** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการ เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด"

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
-------- ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าประสงค์ที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
3. คำนิยาม :
:: 0000000000000000000000000000000000000000
4. วิธีการคำนวณ :
:: 000000000000000000000000000000000000
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ 100)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ 100)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด" ณ มัสยิดนูรุลหุดา วันที่ 1 ธันวาคม 2562
2. เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 2 "พายเรือหารักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาลำคลอง ปกป้องวัฒนธรรม" วันที่ 15
ธันวาคม 2562
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลองบางมด โดยการปรับปรุงพื้นผิวทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์
รณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน จัดสัญลักษณ์ทางจักรยาน วาดภาพบนกำแพงริมทาง
ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว
จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง
ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4)
มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน
จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98
ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลองบางมด โดยการปรับปรุงพื้นผิวทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์
รณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน จัดสัญลักษณ์ทางจักรยาน วาดภาพบนกำแพงริมทาง
ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว
จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง
ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4)
มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน
จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98
ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมไว้ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.แสวงหาภาคีเครือข่าย และจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่ม
2. ดำเนินการออกแบบกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้
2.1 จัดหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุ้ลหุดา
2.2 สเกตวาดภาพ ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด จำนวน 1 ชุด
2.3 นำภาพวาดบนผนัง กำแพงรั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยนักเรียนนักศึกษา
จำนวน 5 จุด
2.4 ติดตั้งป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จำนวน 5 จุด
2.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างใต้สะพาน เพิ่มแสงสว่าง สวนหย่อมริมคลองม่านต้นไม้จำนวน 1 จุด
2.6 ปรับปรุงผิวทางทางจักรยานที่ชำรุด จำนวน 15 จุด
2.7 ประกวดสัญลักษณ์ทางจักรยานและสัญลักษณ์บอกระยะทาง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
2.8 นำภาพที่ชนะการประกวด ทำลวดลายบนผิวทางจักรยาน จำนวน 36 จุด
2.9 รณรงค์ให้ความรู้บ้านเรือนริมคลอง/ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง
2.10 จัดเก็บไขมันในครัวเรือนริมคลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.11 จัดกิจกรรมแข่งขันพายเรือเก็บขยะ จำนวน 1 ครั้ง
2.12 จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน?ลานวัฒนธรรม?และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3 กิจกรรม
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมไว้ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.แสวงหาภาคีเครือข่าย และจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่ม
2. ดำเนินการออกแบบกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้
2.1 จัดหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุ้ลหุดา
2.2 สเกตวาดภาพ ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด จำนวน 1 ชุด
2.3 นำภาพวาดบนผนัง กำแพงรั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยนักเรียนนักศึกษา
จำนวน 5 จุด
2.4 ติดตั้งป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จำนวน 5 จุด
2.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างใต้สะพาน เพิ่มแสงสว่าง สวนหย่อมริมคลองม่านต้นไม้จำนวน 1 จุด
2.6 ปรับปรุงผิวทางทางจักรยานที่ชำรุด จำนวน 15 จุด
2.7 ประกวดสัญลักษณ์ทางจักรยานและสัญลักษณ์บอกระยะทาง
2.8 นำภาพที่ชนะการประกวด ทำลวดลายบนผิวทางจักรยาน จำนวน 36 จุด
2.9 รณรงค์ให้ความรู้บ้านเรือนริมคลอง/ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง
2.10 จัดเก็บไขมันในครัวเรือนริมคลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.11 จัดกิจกรรมแข่งขันพายเรือเก็บขยะ จำนวน 1 ครั้ง
2.12 จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน?ลานวัฒนธรรม?และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3 กิจกรรม
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ภาคีเครือข่าย ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: -ไม่มี--ไม่มีงบประมาณ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: โครงการ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รายงานผล ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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