ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตราษฎรบูรณะ

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(1) การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผน
ติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อ
แกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ (2) รอย
ละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด รอยละ 80
(ฝ ายโยธา)

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

มิติที่ 1

(รอยละ)

(1) โครงการติดตงั ้ ซอมบํารุงไฟฟ าแสงสวา ง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฐานขอมูล)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

-

-

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 4 กิจกรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมเรงรัดการแจงประเมินภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด ๒.๑ รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97
ตันตอวัน)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละของการบังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

15.00 (15)

(15)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

์ างการเรียนในวิชาหลัก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ผลลัพธ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

จํานวนแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมที่ ผลผลิต (Output)
ไดรับการสงเสริมใหมีการทองเที่ยว
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
จํานวนชนิดกีฬาที่จัดการแขงขัน
ระหวางชุมชน

1.00 (แหง)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ชนิดกีฬา)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

-

(รอยละ)

(แหง)

(ชนิดกีฬา)

(รอยละ)

(4) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 410,400 บาท)
(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายในกลุมเป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,300,000 บาท)
(2) กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ
ตามศักยภาพของเขต
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการเฝ าระวังและตรวจตราจุด
เสี่ยงภัยพ้ น
ื ที่เขตราษฎรบูรณะ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

(1) โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง ถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 661,600 บาท)
(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 819,900 บาท)
(2) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 369,000 บาท)

-

(1) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,800,000 บาท)

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

(1) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(3) กิจกรรมสํานักงานเขตปลอดขยะ
(งบประมาณ 0 บาท)

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ ผลผลิต (Output)
แหลงกําเนิด 2.2 รอยละปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2
560(993 ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

-

(2) โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
(CBM)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ 1

(1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต
ราษฎรบูรณะ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

าน

มิติที่ 1

(ฝ ายทะเบียน)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน

ท

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็ น ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
งานประจําของหนวยงานที่ดําเนิน
การสําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน
)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(2) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 61,400 บาท)
(3) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาด
ทองคลอง) คลองแยกวัดบางปะกอก จาก
์ ึงลํากระโดงสาธารณะ
ถนนสุขสวัสดิถ
(งบประมาณ 9,336,000 บาท)
(4) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาด
ทองคลอง) ลํากระโดงสาธารณะขางซอย
ประชาอุทิศ 22 จากเขื่อนเดิม จนสน
ิ้ สุด
ลํากระโดงสาธารณะ
(งบประมาณ 2,387,000 บาท)

คร

(5) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(6) ขุดลอกคลองสารภี จากคลองบางปะ
กอกถึงซอยสุขสวัสดิ ์ 36
(งบประมาณ 181,700 บาท)
(7) ขุดลอกคลองขางไปรษณ ย จากคลอง
ราษฎรบูรณะถึงจุดสน
ิ้ สุดเขื่อน ค.ส.ล.
(งบประมาณ 258,800 บาท)
(8) ขุดลอกคลองบางพ่ งึ  จากคลอง
แจงรอนถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
(งบประมาณ 2,090,000 บาท)
(9) โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธาณะประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอน ของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

าน

(10) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
- กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(งบประมาณ 115,200 บาท)
(11) โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
(งบประมาณ 0 บาท)
(12) โครงการตรวจจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ
ในที่สาธารณะ
(งบประมาณ 0 บาท)
(13) กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)
(14) โครงการเปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสู
อาชีพ
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(15) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(16) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการบริการศูนยบริหาร
ราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast &
Clear หรือ BFC
(งบประมาณ 0 บาท)
(17) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
- กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
(งบประมาณ 49,875 บาท)
(18) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

ม

(19) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)
(20) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(21) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(22) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

พ

(23) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(25) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี - กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหุัว
(งบประมาณ 150,000 บาท)
(26) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี - กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต
(งบประมาณ 150,000 บาท)

กร
ุงเ

(27) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ อนุ
รักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี หลวง
(งบประมาณ 100,000 บาท)

ท

(24) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี - กิจกรรมนอม
รําลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
(งบประมาณ 100,000 บาท)

(28) โครงการศูนยบริการและถายทอดเท
คโนโลยี่การเกษตร
(งบประมาณ 73,700 บาท)
(29) โครงการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย
ผูคาบริเวณยกเลิกจุดผอนผันในพ้ น
ื ที่เขต
ราษฎรบูรณะ
(งบประมาณ 0 บาท)
(30) โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย
เพื่อปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัย
(งบประมาณ 0 บาท)
(31) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 7,400 บาท)

(32) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)
(33) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 12,400 บาท)

(34) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดี อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,680,200 บาท)
(35) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(36) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 299,650 บาท)

(37) คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,448,400 บาท)

(38) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 91,100 บาท)
(39) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(40) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(41) คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(42) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก
(งบประมาณ 1,489,000 บาท)
(43) โครงการครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

มิติที่ 2

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

มิติที่ 2

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(รอยละ 100)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของความสําเร็จของของการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลการดําเนิ น
งาน

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ 2
มิติที่ 2

มิติที่ 3

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
(ฝ ายการคลัง)

คะแนนของความสําเร็จของการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

3.4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)
(คะแนน)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 3

มิติที่ 4

3.2 ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเรจของการพัฒนา
ฐานขอมูล

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 24 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความ เสี่ยงในการทํางานของสํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน า
ในการใขจายงบประมาณในภาพรวม
ประจําปี งบประมาณ 2563 ที่ประชุมผู
บริหารสํานักงานเขตทุกสัปดาห
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมจัดทํารายงานงบทรัพยสิน
ประจําปี  2562 ของหนวยงานไดอยางถูก
ตอง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด ( BEST
SERVICE) ปรับปรุงภูมิทัศนคลองขาง
ไปรษณีย สูวิถีแหงความยงั ่ ยืน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมจัดทํางบการเงินประจําปี ไดถูก ตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) โครงการรักษาหรือคงไวหรือพัฒนา
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (BEST
SERVICE) สรางสุขผูสูงวัย ใสใจคุณภาพ
ชีวิต
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการเรงรัดเรื่องรองเรียน
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
100)

-

-

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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