** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 6. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
-------- ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. คำนิยาม :
:: 1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมายถึง
การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่เขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบาลน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น
ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้
การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี
2563 โดยมีภารกิจในการเตรียมดังนี้
1.1 การขุดลอกคู ? คลอง และเปิดทางน้ำไหล
1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อบายน้ำบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2562
ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด
รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ดังนี้
1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
1.1 วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา
1.2 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป
2. สำรวจความพร้อม
2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องล้างทำความสะอาด)
2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และต้องขุดลอก
3. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2562 ประกอบด้วย
แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้
3.1 แผนทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตระแกรงรับน้ำและคัดดิน
3.2 แผนการขุดลอกคู ? คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเนินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาระบุในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี
4. วิธีการคำนวณ :
:: พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตประกอบด้วย
การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้
1. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาท่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งเป็นแผนดำเนินการ ดังนี้
1.1 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต
1.2 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยจ้างเหมาหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน.01 ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562 (คะแนนร้อยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 แผนการขุดลอกคู คลอง โดยใช้แรงงานเขต
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลอง โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำตามแบบ สนน.02 ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
และรายงานการดำเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี)
และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (คะแนนร้อยละ 45)
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ 10)
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 51 ซอย ความยาวประมาณ 20,658 เมตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563
2. จัดทำแผนการขุดลอกคู คลอง เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คู คลอง
โดยใช้แรงงานของสำนักงานเขตคลองเตยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
ดำเนินการแล้วจำนวน 3 คู คลอง ดังนี้
2.1. คลองพลับ ความกว้าง 3.00 - 6.00 เมตร ความยาว 366 เมตร
2.2. คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความกว้าง 3.00 ? 6.00 เมตร ความยาว 200 เมตร
2.3. คลองคาง ความกว้าง 6.00 ? 15.00 เมตร ความยาว 360 เมตร
3. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงการของสำนักงานเขตคลองเตยและรถดูดล้างท่อระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน
18 ซอย รวมความยาวทั้งสิ้น 9,865 เมตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563
ดำเนินการแล้วจำนวน 9 ซอย ดังนี้
3.1 ซอยวัดคลองเตยนอก ความยาวประมาณ 250 เมตร
3.2 ซอยตรอกโรงหมู ความยาวประมาณ 593 เมตร
3.3 ซอยวัดคลองเตยใน ความยาวประมาณ 498 เมตร
3.4 ซอยทางเข้าคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด ความยาวประมาณ 170 เมตร
3.5 ซอยตรีมิตร ความยาวประมาณ 860 เมตร
3.6 ซอยสายน้ำทิพย์ 3 ความยาวประมาณ 58 เมตร
3.7 ซอยอุลิศ ความยาวประมาณ 99 เมตร
3.8 ซอยโรงไฟฟ้า ชุมชนโรงไฟฟ้า ความยาวประมาณ 160 เมตร
3.9 ซอยชุมชนสวัสดี (ซอยสวัสดี 4) ความยาวประมาณ 780 เมตร
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 51 ซอย ความยาวประมาณ 20,658
เมตร ตามสัญญาเลขที่ ขคล. 5/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เริ่มสัญญา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสัญญา วันที่14 เมษายน 2563 (60 วัน)
ดำเนินการแล้วจำนวน 35 คู คลอง ดังนี้
1.1 สุขุมวิท 52 ความยาวประมาณ 260 เมตร
1.2 ซอยแยกสุขุมวิท 50 เชื่อมสุขุมวิท 52 (ซอยเคียงศิริ) ความยาวประมาณ 504 เมตร
1.3 ซอยอารีย์รักษ์ ความยามประมาณ 434 เมตร
1.4 ซอยแยกซอยสุขุมวิท 50 ตรงข้ามซอยสวัสดี 4 ความยาวประมาณ 164 เมตร
1.5 ซอยเริ่มเจริญ ความยาวประมาณ 488 เมตร
1.6 ซอยตรงข้ามชุมชนสวนอ้อย ความยาวประมาณ 97 เมตร
1.7 ซอยสุขุมวิท 48/3 ความยาวประมาณ 120 เมตร
1.8 ซอยภูมิจิตร ความยาวประมาณ 926 เมตร
1.9 ซอยสุขุมวิท 44/1 ความยาวประมาณ 221 เมตร
1.10 ซอยพิชัยสวัสดิ์ ความยาวประมาณ 325 เมตร
1.11 ซอยสุขุมวิท 44 ความยาวประมาณ 130 เมตร
1.12 ซอยบาโบส 1 ความยาวประมาณ 174 เมตร
1.13 ซอยบาโบส 2 ความยาวประมาณ 370 เมตร
1.14 ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ความยาวประมาณ 395 เมตร
1.15 ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 ความยาวประมาณ 220 เมตร
1.16 ซอยรูเบีย ความยาวประมาณ 720 เมตร
1.17 ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความยาวประมาณ 205 เมตร
1.18 ซอยโรจน์เสรี ความประมาณ 518 เมตร
1.19 ซอยเชื่อมโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 163 เมตร
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1.20 ซอยหลังโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 119 เมตร
1.21 ซอยแสนสบาย 8 ความยาวประมาณ 310 เมตร
1.22 ซอยแสนสบายแยก 4 ความยาวประมาณ 157 เมตร
1.23 ซอยแสนสบายแยก 2 ความยาวประมาณ 150 เมตร
1.24 ซอยนภาศัพท์ แยก 5 ความยาวประมาณ 486 เมตร
1.25 ซอยนภาศัพท์ แยก 4-5 ความประมาณ 278 เมตร
1.26 ซอยนภาศัพท์ แยก 4 ความยาวประมาณ 186 เมตร
1.27 ซอยนภาศัพท์ แยก 3 ความยาวประมาณ 398 เมตร
1.28 ซอยสุขุมวิท 30 ความยาวประมาณ 580 เมตร
1.29 ซอยสุขุมวิท 28 ความยาวประมาณ 418 เมตร
1.30 ซอยแยกเมธีนิเวศน์ ความยาวประมาณ 208 เมตร
1.31 ซอยเมธีนิเวศน์ ความยาวประมาณ 715 เมตร
1.32 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 3 ความยาวประมาณ 78 เมตร
1.33 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 2 ความยาวประมาณ 112 เมตร
1.34 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 1 ความยาวประมาณ 207 เมตร
1.35 ซอยสุขุมวิท 20 ความยาวประมาณ 1,076 เมตร
2. จัดทำแผนการขุดลอกคู คลอง เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คู คลอง
โดยใช้แรงงานของสำนักงานเขตคลองเตยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
ดำเนินการแล้วจำนวน 6 คู คลอง ดังนี้
2.1. คลองพลับ ความกว้าง 3.00 - 6.00 เมตร ความยาว 366 เมตร
2.2. คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความกว้าง 3.00 ? 6.00 เมตร ความยาว 200 เมตร
2.3. คลองคาง ความกว้าง 6.00 ? 15.00 เมตร ความยาว 360 เมตร
2.4 คลองอินทนินทร์ ความกว้าง 5.00 ? 7.00 เมตร ความยาว 360 เมตร
2.5 คลองยายล้อม ความกว้าง 6.00 ? 10.00 เมตร ความยาว 200 เมตร
2.6 คลองยายสร้อย ความกว้าง 5.00 ? 6.00 เมตร ความยาว 750 เมตร
3. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงการของสำนักงานเขตคลองเตยและรถดูดล้างท่อระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน
18 ซอย รวมความยาวทั้งสิ้น 9,865 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนี้
3.1 ซอยวัดคลองเตยนอก ความยาวประมาณ 250 เมตร
3.2 ซอยตรอกโรงหมู ความยาวประมาณ 593 เมตร
3.3 ซอยวัดคลองเตยใน ความยาวประมาณ 498 เมตร
3.4 ซอยทางเข้าคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด ความยาวประมาณ 170 เมตร
3.5 ซอยตรีมิตร ความยาวประมาณ 860 เมตร
3.6 ซอยสายน้ำทิพย์ 3 ความยาวประมาณ 58 เมตร
3.7 ซอยอุลิศ ความยาวประมาณ 99 เมตร
3.8 ซอยโรงไฟฟ้า (ชุมชนโรงไฟฟ้า) ความยาวประมาณ 160 เมตร
3.9 ซอยชุมชนสวัสดี (ซอยสวัสดี 4) ความยาวประมาณ 780 เมตร
3.10 ซอยโรงงานยาสูบ ความยาวประมาณ 330 เมตร
3.11 ซอยหน้ามูลนิธิ (ข้างสำนักงานเขตคลองเตย) ความยาวประมาณ 90 เมตร
3.12 ซอยสุขุมวิท 4 ความยาวประมาณ 1,700 เมตร
3.13 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 ความยาวประมาณ 993 เมตร
3.14 ซอยสมาหาร ความยาวประมาณ 688 เมตร
3.15 ซอยแสนสุข (ถนนพระรามที่ 4) ความยาวประมาณ 659 เมตร
3.16 ซอยสมาหาร แยก 1 ความยาวประมาณ 203 เมตร
3.17 ซอยแยกวัดคลองเตยใน ความประมาณ 415 เมตร
3.18 ซอยคุณหญิงพวงรัตน์ประไพ ความยาวประมาณ 1,220 เมตร
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 51 ซอย ความยาวประมาณ 20,658
เมตร ตามสัญญาเลขที่ ขคล. 5/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มสัญญา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสัญญา วันที่14 เมษายน 2563
(60 วัน) ดำเนินการเพิ่มเติมจำนวน 16 คู คลอง (ดำเนินการแล้ว 35 คู คลอง) ดังนี้ 1.ซอยภูมิจิตร แยก 1 ความยาวประมาณ 490 เมตร
2.ซอยสุขุมวิท 38 ความยาวประมาณ 1,640 เมตร 3.ซอยสุขุมวิท 38 เชื่อมซอยสุขุมวิท 40 ความยาวประมาณ 113 เมตร 4.ซอยชัยมงคล 1
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ความยาวประมาณ 269 เมตร 5.ซอยแยกซอยเจริญสุข ความยาวประมาณ 187 เมตร 6. ซอยข้างปั้มน้ำมันเอสโซ่ ความยาวประมาณ 112
เมตร 7.ซอยไทยสิน 1 ความยาวประมาณ 85 เมตร 8.ซอยสายน้ำทิพย์ 1 ความยาวประมาณ 150 เมตร 9.ซอยสุขุมวิท 24
ความยาวประมาณ 1,200 เมตร 10.ซอยสุขุมวิท 6 ความยาวประมาณ 280 เมตร 11.ซอยสุขุมวิท 10 ความยาวประมาณ 252 เมตร
12.ซอยสุขุมวิท 12 ความยาวประมาณ 994 เมตร 13.ซอยแยกซอยสุขุมวิท 12 ความยาวประมาณ 530 เมตร 14.ซอยแยกซอยสุขุมวิท 14
ความยาวประมาณ 85 เมตร 15.ซอยสุขุมวิท 16 ความยาวประมาณ 1,544 เมตร 16.ซอยสุขุมวิท 18 เชื่อมซอยสุขุมวิท 20
ความยาวประมาณ 165 เมตร
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คู
คลอง รวมความยาวทั้งสิ้น 3,336 เมตร โดยใช้แรงงานของสำนักงานเขตคลองเตยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1.1 คลองคาง ความกว้าง 6.00 ? 15.00 เมตร ความยาว 360 เมตร
1.2 คลองยายสร้อย ความกว้าง 5.00 ? 6.00 เมตร ความยาว 750 เมตร
1.3 คลองอินทนินทร์ ความกว้าง 5.00 ? 7.00 เมตร ความยาว 360 เมตร
1.4 คลองพลับ ความกว้าง 3.00 - 6.00 เมตร ความยาว 366 เมตร
1.5 คลองยายล้อม ความกว้าง 6.00 ? 10.00 เมตร ความยาว 200 เมตร
1.6 คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความกว้าง 3.00 ? 6.00 เมตร ความยาว 200 เมตร
1.7 คูน้ำซอยสุขุมวิท 50 ความกว้าง 6.00 ? 15.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร
2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงการของสำนักงานเขตคลองเตยและรถดูดล้างท่อระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน
18 ซอย รวมความยาวทั้งสิ้น 9,865 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนี้
2.1 ซอยโรงงานยาสูบ ความยาวประมาณ 330 เมตร
2.2 ซอยวัดคลองเตยใน ความยาวประมาณ 498 เมตร
2.3 ซอยแยกวัดคลองเตยใน ความประมาณ 415 เมตร
2.4 ซอยวัดคลองเตยนอก ความยาวประมาณ 250 เมตร
2.5 ซอยตรอกโรงหมู ความยาวประมาณ 593 เมตร
2.6 ซอยหน้ามูลนิธิ (ข้างสำนักงานเขตคลองเตย) ความยาวประมาณ 90 เมตร
2.7 ซอยโรงไฟฟ้า (ชุมชนโรงไฟฟ้า) ความยาวประมาณ 160 เมตร
2.8 ซอยสุขุมวิท 4 ความยาวประมาณ 1,700 เมตร
2.9 ซอยคุณหญิงพวงรัตน์ประไพ ความยาวประมาณ 1,220 เมตร
2.10 ซอยตรีมิตร ความยาวประมาณ 860 เมตร
2.11 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 ความยาวประมาณ 993 เมตร
2.12 ซอยสายน้ำทิพย์ 3 ความยาวประมาณ 58 เมตร
2.13 ซอยอุลิศ ความยาวประมาณ 99 เมตร
2.14 ซอยสมาหาร ความยาวประมาณ 688 เมตร
2.15 ซอยสมาหาร แยก 1 ความยาวประมาณ 203 เมตร
2.16 ซอยทางเข้าคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด ความยาวประมาณ 170 เมตร
2.17 ซอยแสนสุข (ถนนพระรามที่ 4) ความยาวประมาณ 659 เมตร
2.18 ซอยชุมชนสวัสดี (ซอยสวัสดี 4) ความยาวประมาณ 780 เมตร
3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 51 ซอย ความยาวประมาณ 20,946 เมตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
3.1 ซอยสุขุมวิท 6 ความยาวประมาณ 360 เมตร
3.2 ซอยสุขุมวิท 10 ความยาวประมาณ 252 เมตร
3.3 ซอยสุขุมวิท 12 ความยาวประมาณ 994 เมตร
3.4 ซอยแยกสุขุมวิท 12 ความยาวประมาณ 530 เมตร
3.5 ซอยแยกสุขุมวิท 14 ความยาวประมาณ 85 เมตร
3.6 ซอยสุขุมวิท 16 ความยาวประมาณ 1,544 เมตร
3.7 ซอยสุขุมวิท 18 เชื่อมซอยสุขุมวิท 20 ความยาวประมาณ 165 เมตร
3.8 ซอยสุขุมวิท 20 ความยาวประมาณ 1,076 เมตร
3.9 ซอยสายน้ำทิพย์ 1 ความยาวประมาณ 150 เมตร
3.10 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 1 ความยาวประมาณ 207 เมตร
3.11 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 2 ความยาวประมาณ 112 เมตร
3.12 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 3 ความยาวประมาณ 78 เมตร
3.13 ซอยสุขุมวิท 24 ความยาวประมาณ 1,200 เมตร
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3.14 ซอยเมธีนิเวศน์ ความยาวประมาณ 715 เมตร
3.15 ซอยแยกเมธีนิเวศน์ ความยาวประมาณ 208 เมตร
3.16 ซอยสุขุมวิท 28 ความยาวประมาณ 418 เมตร
3.17 ซอยสุขุมวิท 30 ความยาวประมาณ 580 เมตร
3.18 ซอยนภาศัพท์ แยก 3 ความยาวประมาณ 398 เมตร
3.19 ซอยนภาศัพท์ แยก 4 ความยาวประมาณ 486 เมตร
3.20 ซอยนภาศัพท์ แยก 4-5 ความยาวประมาณ 278 เมตร
3.21 ซอยนภาศัพท์ แยก 5 ความยาวประมาณ 486 เมตร
3.22 ซอยแสนสบาย แยก 2 ความยาวประมาณ 150 เมตร
3.23 ซอยแสนสบาย แยก 4 ความยาวประมาณ 157 เมตร
3.24 ซอยแสนสบาย แยก 8 ความยาวประมาณ 310 เมตร
3.25 ซอยไทยสิน 1 ความยาวประมาณ 85 เมตร
3.26 ซอยสุขุมวิท 38 ความยาวประมาณ 1,640 เมตร
3.27 ซอยสุขุมวิท 38 เชื่อมซอยสุขุมวิท 40 ความยาวประมาณ 113 เมตร
3.28 ซอยบาโบส 1 ความยาวประมาณ 174 เมตร
3.29 ซอยบาโบส 2 ความยาวประมาณ 370 เมตร
3.30 ซอยตรงข้ามชุมชนสวนอ้อย ความยาวประมาณ 97 เมตร
3.31 ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 ความยาวประมาณ 220 เมตร
3.32 ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ความยาวประมาณ 395 เมตร
3.33 ซอยรูเบีย ความยาวประมาณ 720 เมตร
3.34 ซอยสุขุมวิท 44 ความยาวประมาณ 130 เมตร
3.35 ซอยสุขุมวิท 44/1 ความยาวประมาณ 221 เมตร
3.36 ซอยพิชัยสวัสดิ์ ความยาวประมาณ 325 เมตร
3.37 ซอยสุขุมวิท 48/3 ความยาวประมาณ 120 เมตร
3.38 ซอยภูมิจิตร ความยาวประมาณ 926 เมตร
3.39 ซอยภูมิจิตร แยก 1 ความยาวประมาณ 490 เมตร
3.40 ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความยาวประมาณ 205 เมตร
3.41 ซอยโรจน์เสรี ความยาวประมาณ 518 เมตร
3.42 ซอยเชื่อมโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 163 เมตร
3.43 ซอยหลังโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 119 เมตร
3.44 ซอยชัยมงคล 1 ความยาวประมาณ 269 เมตร
3.45 ซอยแยกซอยเจริญสุข ความยาวประมาณ187 เมตร
3.46 ซอยข้างปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ความยาวประมาณ 112 เมตร
3.47 ซอยแยกสุขุมวิท 50 เชื่อมสุขุมวิท 52 (ซอยเคียงศิริ) ความยาวประมาณ 252 เมตร
3.48 ซอยสุขุมวิท 52 ความยาวประมาณ 260 เมตร
3.49 ซอยอารีรักษ์ ความยาวประมาณ 217 เมตร
3.50 ซอยแยกซอยสุขุมวิท 50 ตรงข้าม ซอยสวัสดี 4 ความยาวประมาณ 164 เมตร
3.51 ซอยเริ่มเจริญ ความยาวประมาณ 488 เมตร
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คู คลอง
รวมความยาวทั้งสิ้น 3,336 เมตร โดยใช้แรงงานของสำนักงานเขตคลองเตยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงการของสำนักงานเขตคลองเตยและรถดูดล้างท่อระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน
18 ซอย รวมความยาวทั้งสิ้น 9,865 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 51 ซอย ความยาวประมาณ 20,946 เมตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: การเร่งรัดดำเนินงานขุดลอกท่อระบายน้ำ และจัดเก็บวัชพืชให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนัก
เพื่อป้องกันปัญหาการระบายน้ำและบรรเทาน้ำท่วมขัง
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8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ---9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. รายงานกิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหล คู คลองในพื้นที่เขตคลองเตย พร้อมภาพถ่ายประกอบ
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ (แบบ สนน. ๐๑)
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ (แบบ สนน.
๐๒)
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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