แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเขตราษฎรบูรณะ : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)

รอยละของกลุมเป าหมายไดรับการตรวจ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่ง (1.1). โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอม มีการดําเนินการตรวจสุขาภิบาล แวดลอม
สิ่งแวดลอม ทัง้ หมด 96 แหง ไดรับการ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ตัง้ แตเดือน
มกราคม ถึงเดือนเมษายน จํานวน 48
ครัง้  ทัง้ หมด 144 แหง (ทําเกินเป าหมาย)
คิดเป็ นรอยละ 100
(ไตรมาส 3) --ผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2562 ดําเนินการตามกิจกรรม
การปองกันโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกร
รม ไดแก 1.ชุมชนแจงรอน ,2.ชุมชน
สถาพร ,3.ชุมชนรวมใจ, 4.ชุมชนเบอรลี่ ,
์ 9, 7.
5. ชุมชนวัดสน, 6.ชุมชนสุขสวัสดิ2
ชุมชนสุขสวัสดิ ์ 31, 8.ชุมชนอนามัย, 9.
ชุมชนหมอผ้ งึ อุทิศ,10.ชุมชนประคองมิตร
์ ,
,11.ชุมชนมิ่งประชา, 12.ชุมชนสุขสวัสดิ9
13..ชุมชนรุงเรือง, 14.ชุมชนบุญมาก, 15.
์ 0
ชุมชนบูรณะสุดเขต, 16.ชุมชนสุขสวัสดิ6
, 17.ชุมชนหมู 3 ราษฎรบูรณะ, 18.ชุมชน
หมู 7 ราษฎรบูรณะ, 1 9.ชุมชนราษฎร
บูรณะ39, 20.ชุมชนตึก60ปี  , 21.ชุมชน
รวมน้ํ าใจ, 22.ชุมชนรัตนจีนะ, 23.ชุมชน
์ 6,
ศาลารวมใจพัฒนา, 24.ชุมชนสุขสวัสดิ3
์ 2,26.ชุมชนสมบูรณ
25.ชุมชนสุขสวัสดิ4
ทรัพย, 27.ชุมชนรุงอรุณ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษีที่สํานักการคลังกําหนด

95.00
(รอยละ)

101.390
(รอยละ)

กร
ุงเ

3

ท

พ

ม

ห

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ฝ ายรายได ไดดําเนินการตาม (3.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย การจัดเก็บรายได
ได ซึ่งสอดคลองกับตัวชว
ี้ ัด รอยละของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ยอดรวม การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตาม
ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สํานัก
การคลังกําหนด เป าหมาย ไมนอยกวารอย
ละ 95 (ยอดประมาณการปีงบประมาณ 2
562 เทากับ 144,500,000 บาท ฝ ายราย
ได ขอรายงานความกาวหน าผลการดําเนิน
งานตาม ตัวชว
ี้ ัดดังกลาว ประจําไตรมาสที่
3 สรุปยอดจัดเก็บภาษีทงั ้  3 ประเภท
ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28
มิถุนายน 2562 เทากับ 133,163,437.67
บาท คิดเป็ นรอยละ 92.15 ของยอด
ประมาณการจัดเก็บภาษี (ขอมูล ณ วันที่
28 มิถุนายน 2562)
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รอยละของกลุมเป าหมายเขารวมการ
ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่๓) พ.ศ.
๒๕๖๐

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการตามกิจกรรมการประชุมและ
ประชาสัมพันธผูประกอบการและ
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ใหทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 โดยใหความรูแกกลุม
เป าหมาย(ผูประกอบกิจการตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข ประชาชน และเจา
หน าที่) จํานวน 250 คน จํานวน 2 ครัง้ 
ครัง้ ละ 125 จัดประชุมครัง้ ที่ 1 วันที่ 27
มิถุนายน 2562 จัดประชุมครัง้ ที่ 2 วันที่ 2
8 มิถุนายน 2562

..

ผลผลิต
(Output)

25.00
(รอยละ)

76.810
(รอยละ)

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5.1). การตรวจเพื่อบังคับใช
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม ขาภิบาล
ผลิตภัณฑยาสูบพ.ศ.2560
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ฝ ายรายได ไดดําเนินการตาม (6.1). กิจกรรมเรงรัดจัดเก็บภาษี
กิจกรรมเรงรัดจัดเก็็บภาษีคางชําระ 3 ประ คางชําระ 3 ประเภท
เภท ซึ่งสอดคลองกับตัวชว
ี้ ัด รอยละของ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3
ประเภทเป าหมายรอยละ 25 ฝ ายรายได
ขอรายงานความกาวหน าผลการดําเนินงาน
ตามตัวชว
ี้ ัดดังกลาว ประจําไตรมาสที่ 3
ยอดจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท ตัง้
แต 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562
เทากับ 1,739,550.75 บาท คิดเป็ นรอยละ
62.47 ของภาษีคางชําระ 3 ประเภท ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 เทากับ 2
,784,534.68 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 28
มิถุนายน 2562)

ฝ ายรายได

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท

(4.1). การประชุมและ
ประชาสัมพันธผูประกอบการและ
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ใหทราบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข(ฉบับที่3) พ.ศ.2560
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พ

6

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตรวจกลุมสถาน
ประกอบการเป าหมายในพ้ น
ื ที่เขตราษฎร
บูรณะ จํานวน 24 แหง ซึ่งไดรับการตรวจ
เพื่อบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560
ระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จํานวน
12 ครัง้  ดําเนินการ 60 แหง คิดเป็ นรอย
ละ 100

ม

รอยละของกลุมเป าหมายไดรับการตรวจ
เพื่อบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

ห

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและกิจกรรมรายงานผลการลง
จุดแสดงตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคา
ร ผลการดําเนินงาน ตงั ้ แตเดือนเมษายนมิถุนายน 2562 รายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหนงการอนุญาตกอสราง จํานวน 31
ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
จํานวน 22 ราย
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(7.1). กิจกรรมรายงานผลการลงจุด ฝ ายทะเบียน
แสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(7.2). กิจกรรมรายงานผลการลงจุด ฝ ายโยธา
แสดงตําแหนงการอนุญาตกอสราง
อาคาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

9

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

354.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวางในพ้ น
ื ที่
เขตฯ เป าหมาย 150 ดวงโคม ผลการ
ดําเนินการ ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2561 - 26
มิถุนายน 2562 ดําเนินการติดตงั ้  ได 18
ดวง และซอมแซมไฟฟ าสองสวาง จํานวน
378 ดวง คิดเป็ นรอยละ264

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามแผนปองกัน
และแกไขปัญหาน้ํ าทวม โดยลางทอระบาย
นํ้ าในพ้ น
ื ที่เขต จํานวน 46 ซอย ผลการ
ดําเนินงาน ตงั ้ แต 1 มกราคม 2562 - 27
มีนาคม 2562 1. ใชแรงงานเจาหน าที่เขต
จํานวน 46 ซอย ทําได 46 ซอย (ดําเนิน
การเรียบรอยแลว) 2. จางเหมาเอกชน
จํานวน 15 ซอย ทําได 15 ซอย ความยาว
13,824 เมตร (ดําเนินการเรียบรอยแลว)
ผลการดําเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 คิดเป็ น
รอยละ 100

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(8.1). โครงการติดตงั ้ ซอมบํารุง
ไฟฟ าแสงสวาง
ความกาวหน าของงาน :354.00%
(8.2). กิจกรรมการสํารวจและจัด
ทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าใน
พื้นที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่เสี่ยงอันต
ราย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ ายโยธา

ฝ ายโยธา

(9.1). โครงการเปิ ดทางน้ํ าไหลขุด ฝ ายโยธา
ลอกคู คลอง ทางระบายน้ํ า เก็บขยะ
วัชพืชและผักตบชวา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.2). แผนปฏิบัติงานการปองกัน
ฝ ายโยธา
และแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต
ราษฎรบูรณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.3). จางเหมาลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(1) การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่เสี่ยง
อันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงฯ (2) รอยละของความสําเร็จในการ
ติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
กําหนด รอยละ 80

กลยุทธ

คร

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

81.900
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) -

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(10.2). คาใชจายโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพในสถาน
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(10.1). คาใชจายโครงการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

(10.3). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

รอยละความสําเร็จของการออกแบบและ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
จัดทํารายการของสิ่งอํานวนความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการภายใน
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการตามโครงการตรวจจุดยกเลิก
ผอนผันจํานวน 3 ครัง้ ตอวันตอจุด และ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตงั ้ แต
เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

กร
ุงเ

11

ท

พ

ม

ห

าน

(10.4). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1) จํานวนครัง้ ของการตรวจจุดยกเลิก
ผอนผันทําการคาในพ้ น
ื ที่เขตราษฎรบูรณะ
(2) รอยละความพึงพอใจในระดับมากของ
ประชาชนสามารถสัญจรบนทางเทาในจุด
ยกเลิกผอนผันทําการคาไดอยางสะดวก
ปลอดภัย

..

(10.5). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.6). คาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(10.8). คาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(10.7). คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(11.1). กิจกรรมออกแบบและจัด
ทํารายการของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

(12.1). กิจกรรมจัดระเบียบผูคาหาบ ฝ ายเทศกิจ
เร-แผงลอยผูคาจุดยกเลิกผอนผัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการ
ดําเนินกิจกรรมเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
ภารกิจ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

40.00
(รอยละ)

92.640
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) - สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ (13.1). โครงการอาสาสมัครกรุเทพ ฝ ายปกครอง
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัคร
มหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ติด (กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2
561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หองประชุม
ศูนยฝึกอาชีพและบริหารเงินออม
ครอบครัวเขตราษฎรบูรณะ จํานวน 123
คน เรียบรอยแลว จากเป าหมายกลุมเป า
หมาย 129 คน คิดเป็ นรอยละ 95.35 สํานักงานเขตราษฎรบูรณะมีการดําเนิน
กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดโลก
(กิจกรรมที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2
562 ณ บริเวณใตทางดวน ถนนสุขสวัสดิ ์
เขตราษฎรบูรณะ มีอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติดเขตราษฎรบูรณะเขารวมกิจกรรมฯ
จํานวน 116 คน จากจํานวนทงั ้ หมด 129
คน คิดเป็ นรอยละ 89.92

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  (สวนสาธารณะ/สวน
หยอม)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ไดดําเนินการตามโครงการเส
รจเรียบรอยแลว ดังนี้ 1. โครงการบํารุง
รักษา ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว 1.1
ปรับปรุงสวนหยอมเกาะกลางถนนสุข
สวัสดิ ์ บริเวณใตสะพานลอยทางแยกบาง
ปะแกว พื้นที่ 231 ตร.ม. 1.2 ปรับปรุง
สวนหยอมเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ ์ ตัง้ แต
ซอยสุขสวัสดิ ์ 35 ถึงคลองบางพ่ งึ  พื้นที่ 2
,800 ตร.ม. 1.3 เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวริมทาง
ถนนสุขสวัสดิใ์ กลปอมจราจรทางแยกบาง
ปะแกว ซอย 9 และ 50 พื้นที่ 158 ตร.ม.
1.4 เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวในซอยสุขสวัสดิ ์ 26
ตัง้ แตคลองยายจําปี ถึงบอตกปลา พื้นที่
300 ตร.ม. 1.5 เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวริมทาง
ถนนประชาอุทิศ บริเวณหน าโรงเรียนขจร
โรจน ใกลซอยประชาอุทิศ 21, 24 และฝั่ง
ตรงขามธนาคารกสิกรไทย พื้นที่ 155 ตร.
ม. 2. กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ
ตามศักยภาพของเขต 2.1 สวนหยอม
หมูบานโกลเดน ทาวน 2 สุขสวัสดิ-์ พุทธ
บูชา ซอยสุขสวัสดิ ์ 26 เฟส 2 พื้นที่ 1 ไร
2.2 สวนหยอมหมูบานกัสโต ระหวางซอย
สุขสวัสดิ ์ 26 - 30 พื้นที่ 2 ไร 2 งาน 13.
00 ตารางวา 2.3 สวนหยอมรานอาหาร
บานกลางอาว ถนนราษฎรบูรณะ พื้นที่ 3
งาน 2.4 สวนหยอมบริษท
ั  เจริญชัยหมอ
แปลง ซอยประชาอุทิศ 26 พื้นที่ 1 งาน
15.00 ตารางวา 2.5 สวนหยอมปั้มนํ้ ามัน
บางจาก ถนนราษฎรบูรณะ ใกลซอย
ราษฎรบูรณะ 44 พื้นที่ 80.00 ตารางวา 2.
6 สวนหยอมหางแมคโครถนนประชาอุทิศ
ใกลซอยประชาอุทิศ 37 พื้นที่ 12.00 ตา
รางวา

คร

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(14.2). กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียว ฝ ายรักษาความสะอาด
เพิ่มข้ น
ึ ตามศักยภาพของเขต
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

15

ท

พ

ม

ห

าน

(14.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับ
ปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสงเสริมใหสถาน
(15.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
ประกอบการอาหารในพ้ น
ื ที่มีการพัฒนา
อาหารปลอดภัย
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร ระดับดี (รอยละ 100)
ดังนี้ 1. สถานที่จําหนายอาหาร จํานวน 86
ราย ไดปายรับรอง จํานวน 86 ราย 2. ซู
เปอรมารเก็ต จํานวน 3 ราย ไดปายรับรอง
จํานวน 3 ราย 3. มินิมารท จํานวน 25
ราย ไดปายรับรอง จํานวน 7 ราย 4.
ตลาด จํานวน 5 ราย ไดปายรับรอง จํานว
น 5 ราย รวม จํานวน 119 ราย ไดปายรับ
รอง จํานวน 101 ราย คิดเป็ นรอยละ 84.
87
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ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

107.380
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารในพ้ น
ื ที่มีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี (รอยละ 100)
ดังนี้ 1. สถานที่จําหนายอาหาร จํานวน 86
ราย ไดปายรับรอง จํานวน 86 ราย 2. ซู
เปอรมารเก็ต จํานวน 3 ราย ไดปายรับรอง
จํานวน 3 ราย 3. มินิมารท จํานวน 25
ราย ไดปายรับรอง จํานวน 7 ราย 4.
ตลาด จํานวน 5 ราย ไดปายรับรอง จํานว
น 5 ราย รวม จํานวน 119 ราย ไดปายรับ
รอง จํานวน 101 ราย คิดเป็ นรอยละ 84.
87

18

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด - รอย
ละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2561

..

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

106.530
(รอยละ)

กร
ุงเ

(1) การจัดใหมีจุดกวดขันผูทงิ้ สิ่งใดๆ ใน
พื้นที่สาธารณะ (2) การจัดใหมีกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขต (3)
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอ
การมีจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับในพ้ น
ื ที่สา
ธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) -จัดเก็บและสงเพื่อกําจัด
มูลฝอยอันตรายที่ศูนยฯหนองแขม เดือน
เมษายน 2562=1,050กก. , พฤษภาคม 2
562 = 670กก. มิถุนายน 2562 = 1,080
กก. รวม 2,800(2.8ตัน) =2.8x100/(เป า
ฯปี  62)11.44 =24.47% เป าหมาย
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 = 11.44 ผลการ
ดําเนินงานตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2561 มิถุนายน 2562 = 9.4x100 หารดวย(เป า
ฯปี  62) 11.44 = 82.16%

ห

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด - รอย
ละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี

19

เป าหมาย

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) -ปริมาณมูลฝอยอินทรีย
เดือนเมษายน 2562=8.03 ตัน ,เดือน
พฤษภาคม 2562 = 8.97 ,เดือนมิถุนายน
2562=9.61 ตัน รวม 26.61 ตัน คาเฉลี่ย
8.87 ตันตอวัน คํานวณ 8.87x100 หาร
ดวย(เป าฯปี  2562= 8.42 ตัน/วัน) คิดเป็ น
105.34%

พ

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(17.1). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(17.2). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุม
เป าหมาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(18.1). กิจกรรมตงั ้ ถังรองรับ
มูลฝอยแยกประเภทภายใน
สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(18.2). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
ขยะเศษอาหารเพื่อนํามาใชประโย
และสวนสาธารณ
ชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(18.3). โครงการจัดการมูลฝอยโดย ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน (CBM)
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(18.4). กิจกรรมคัดแยกมูลฝอย
ฝ ายรักษาความสะอาด
อินทรียที่แหลงกําเนิดและนํากลับมา และสวนสาธารณ
ใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
(19.1). โครงการตรวจจุดกวดขันทงิ้ ฝ ายเทศกิจ
ดําเนินการตามโครงการกวดขันทงิ้ จับจับ-ปรับในที่สาธารณะ
ปรับผูทงิ้ ขยะในที่สาธารณะ โดยจัด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธไมให
ประชาชนทงิ้ สิ่งใด ๆ ในพ้ น
ื ที่สาธารณะ
เดือนละ 1 ครัง้  และสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผูใชบริการในจุดกวดขันทงิ้
จับปรับ ตัง้ แตเดือนเมษายน 2562 - เดือน
มิถุนายน 2562
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

23

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได
ดําเนินการตามโครงการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน (สายตรวจตูเขียว)
โดยจัดเจาหน าที่เทศกิจตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
ตอการเกิดอาชญากรรม จํานวน 3 ครัง้ ตอ
วันตอจุด จากเป าหมาย 2 ครัง้ ตอวันตอจุด
และตรวจพ้ น
ื ที่เป็ นประจําทุกวันอยางตอ
เนื่อง ตัง้ แตเดือนเมษายน 2562 - เดือน
มิถุนายน 2562

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1) จํานวนครัง้ ของการตรวจพ้ น
ื ที่กวดขัน
พิเศษ 2) ประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอการตรวจ
จุดกวดขันพิเศษ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน

..

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(กิจกรรม)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
เพิ่มข้ น
ึ จากปีที่ผานมา

1.000
(กิจกรรม)

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

59.260
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได (21.1). โครงการตรวจพ้ น
ื ที่จุดกวด ฝ ายเทศกิจ
ดําเนินการตามโครงการตรวจจุดกวดขัน ขันพเิ ศษ
พิเศษ จํานวน 3 ครัง้ ตอวันตอจุด และ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตัง้ แต
เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนานร 2
562

าน

22

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) ชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตราษฎร
(22.1). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
บูรณะ จํานวน 27 ชุมชน ชุมชนดําเนิน
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
การจัดทําแผนชุมชนของตนเองเรียบรอย ความกา วหน าของงาน :100.00%
แลว จํานวน 14 ชุมชน ไดแก ชุมชนบุญ
มาก หมู 3 ราษฎรบูรณะ รวมน้ํ าใจ สุข
สวัสดิ ์ 60 ประคองมิตร บูรณะสุดเขต วัด
สน หมู 7 ราษฎรบูรณะ และชุมชนซอย
สถาพร และไดเพิ่มชุมชนรุงเรือง รุงอรุณ
สุขสวัสดิ ์ 42 มิ่งประชา และราษฎรบูรณะ
39 คิดเป็ นรอยละ 51.85

ห

21

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ า
ระวังและตรวจตรา

กลยุทธ

พ

20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมดาน
กีฬาและนันทนาการ ในปี 2562 ซึ่ง
สํานักงานเขตไดจัดกิจกรรม รวมทงั ้ สน
ิ้  8
กิจกรรม ไดแก 1. จัดสอนเตนแอโรบิค 2.
จัดสอนรําไมพลอง 3. จัดสอนโยคะ 4. จัด
กิจกรรมฝึกสอนวอลเลยบอล 5. จัด
แขงขันฟุตซอล 6. จัดแขงขันเปตอง 7.
จัดแขงขันวอลเลยบอล และ 8. จัดสอน
เตนบาสโลบ สรุปปีงบประมาณ 2561 จัด
กิจกรรมสงเสริมกีฬา จํานวน 7 กิจกรรม
ไดแก 1. จัดสอนเตนแอโรบิค 2. จัดสอน
รําไมพลอง 3. จัดสอนโยคะ 4. จัด
กิจกรรมการออกกําลังกายของขาราชการ
5. จัดแขงขันฟุตซอล 6. จัดแขงขันเปตอง
และ 7. จัดแขงขันเทเบิลเทนนิส ปี  2562
- 2561 = เพิ่มข้ น
ึ  1 กิจกรรม

ท

มิติท่ี

8/21

(23.1). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(23.2). โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ภูมิปัญญา
)

1.000
(ภูมิปัญญา)

..

ผลผลิต
(Output)

6.00
8.000
(ไมนอย (ไมนอยกวา/กิจ
กวา/กิจกร
กรรม)
รม)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อสรางนิสัยรัก
การอานและสงเสริมใหเกิดการใฝ หาความ
รูจากการอาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการ ดังนี้ 1. สํารวจ
(24.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ขอมูลภูมิปัญญาผูสูงอายุเพื่อปรับปรุง
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ทะเบียนประวัติ 2. ดําเนินการคัดเลือก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ภูมิปัญญาผูสูงอายุ เพิ่มเติมปี 62 ไดแก
นายสมบูรณ สุนสวัสดิ ์ ภูมิปัญญาดานการ
ทําเครื่องเงิน สรุปยอดภูมิปัญญา ปี  2561
จํานวน 13 ภูมิปัญญา ปี  2562 เพิ่มข้ น
ึ 1
ภูมิปัญญา รวมเป็ น 14 ภูมิปัญญา
(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (25.1). โครงการครอบครัวรักการอา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
แผนงานที่วางไวแลว ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ น
สวัสดิการ
9 พฤศจิกายน 2561 ณ บานหนังสือศูนย ความกาวหน าของงาน :100.00%
นันทนาการชุมชนเฉลิมพระเกียรติเขต
ราษฎรบูรณะ กิจกรรมการอบรม เรื่อง
"การอานอยางมีประสิทธิภาพ" และ
กิจกรรมประดิษฐหนังสือเลมเล็ก ครัง้ ที่ 2
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนสุข
สวัสดิ ์ 42 กิจกรรมประดิษฐการด
ป อปอัพ/เกมรักการอาน ครัง้ ที่ 3 วันที่ 17
พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนรุงอรุณ
กิจกรรมประดิษฐที่คน
ั ่ หนังสือ/เกมรักการ
อาน ครัง้ ที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ชุมชนสุขสวัสดิ ์ 29 กิจกรรมนิทานมหา
สนุก/เกมรักการอาน ครัง้ ที่ 5 วันที่ 24
พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนศาลารวมใจ
พัฒนา กิจกรรมสุภาษิตคําพังเพยและ
กิจกรรมปริศนาอะไรเอย ครัง้ ที่ 6 วันที่ 25
พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนซอยหมอผ้ งึ อุ
ทิศ กิจกรรมเรียงรอยถอยคํากับงานศิลปะ
/เกมรักการอาน

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมในพ้ น
ื ที่
เขตราษฎรบูรณะ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

5.00
(เครือขาย)

7.000
(เครือขาย)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสง
เสริมวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 1. กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว โดยจัด
กิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2562
กิจกรรมประกอบดวย การถวายภัตตาหาร
เชา พิธีเจริญพุทธมนต การตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงพระภิกษุ จํานวน159
รูป การแสดงผูสูงอายุ และพิธีรดนํ้ าดําหัวผู
สูงอายุ 2. กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ ใหการ
สนับสนุนการจัดงานขออนุมัติเงิน
ประจํางวด ดําเนินการแตงตงั ้ คณะ
กรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมฯ
ทําหนังสือนิมนตพระสงฆ และทําหนังเชิญ
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม 3. กิจกรรมเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา พระบรม
ราชินีนาถ อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําราย
ละเอียดเพื่อประกอบการขออนุมัติเงิน
ประจํางวด 4. โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเบิกจายเงิน
คาบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ
ประจําเดือนเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2
562 รวมจํานวนเครือขายในการจัดกิจกร
รม ไดแก 1. เครือขายชุมชน2. เครือขาย
เกษตรกร 3. เครือขายผูสูงอายุ 4. เครือ
ขายขาราชการสํานักงานเขต 5. เครือขาย
บริษท
ั เอกชน 6. เครือขายสภาวัฒนธรรม
เขต 7. เครือขายเด็กและเยาวชน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(26.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุร ก
ั ษ สืบสานวฒ
ั นธรรมประเพณี
ไทย - กิจกรรมนอมรําลึกพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(26.2). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุร ก
ั ษ สืบสานวฒ
ั นธรรมประเพณี
ไทย - กิจกรรมประเพณีสงกรานต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
วางแผนทางการเงินมีความรูจากการเขา
รวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

83.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

27

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว โดยออกหนวยเผย
แพรและใหความรูดานการออมเงิน จํานวน
18 ครัง้  ในวันที่ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 13,
14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 และ
29 พ.ย. 61 และไดจัดกิจกรรมอบรมใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนยการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตราษฎรบูรณะ ศูนยวัดสารอด
มีผูเขารับการอบรม จํานวน 100 คน ได
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม ปรากฏ
วาผูที่มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  83 คน คิดเป็ นรอย
ละ 83
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(26.3). โครงการจัดงานวันสําคัญ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
อนุร ก
ั ษ สืบสานวฒ
ั นธรรมประเพณี สวัสดิการ
ไทย - กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.4). โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญ อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย - กิจกรรมเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(26.5). โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่น ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.1). โครงการสงเสริมการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา สวัสดิการ
ความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

มิติท่ี
28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมการใหความรู
ดานการเกษตรมีความรูที่ไดจากการเขา
รวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ 

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการ ดังนี้ 1. จัด
(28.1). โครงการศูนยบริการและ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และ
ถายทอดเทคโนโลยี่การเกษตร
เบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ แลว ความกาวหน าของงาน :100.00%
จํานวน 9 ครัง้  ไดแก ครัง้ ที่ 1 วันที่ 26
ตุลาคม 2561 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 16
พฤศจิกายน 2561 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 14
ธันวาคม 2561 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 18 มกราคม
2562 ครัง้ ที่ 5 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
ครัง้ ที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ครัง้ ที่ 7
วันที่ 19 เมษายน 2562 ครัง้ ที่ 8 วันที่ 8
พฤษภาคม 2562 ครัง้ ที่ 9 วันที่ 14
มิถุนายน 2562 2. จัดการอบรมใหความรู
"การปองกันกําจัดศัตรูมะพราวโดยวิธีผสม
ผสาน" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําแขวงบางปะกอก มีผู
รวมอบรม จํานวน 15 คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ 
15 คน คิดเป็ นรอยละ 100

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

รอยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด

..

ผลผลิต
(Output)

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

4.000
(ครัง้ )

กร
ุงเ

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.00
(ครัง้ )

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทอง
์ ึงคลองบางพ่ งึ 
คลอง) จากถนนสุขสวัสดิถ
ผลการดําเนินงานตงั ้ แตเมษายน มิถุนายน 2562 ดําเนินการตอกเสาเข็ม
164 ตน และติดตงั ้ แผงกันดิน 160 แผง
คิดเป็ นรอยละ 45 และรายงานผลการ
ดําเนินงานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) ตอผูอํานวยการเขตฯ
ประจําไตรมาสที่ 3 เรียบรอยแลว

ท

จํานวนครัง้ ของการรายงานผลการดําเนิน
งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบอาคาร
เสี่ยงภัยเพื่อปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัย
โดยดําเนินการออกตรวจตามแผนฯ ตัง้ แต
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ตรวจสอบ
อาคารเสี่ยงภัยฯในพ้ น
ื ที่เขตฯ จํานวน 54
ราย และปายโฆษณา 22 ป าย ไมมีผู
กระทําผิดกฎหมายอาคาร

พ

(-)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
30

100.000
(รอยละ)

ม

29

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
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(29.1). โครงการตรวจสอบอาคาร
ฝ ายโยธา
เสี่ยงภัยเพื่อปองกันอัคคีภัยและอุบัติ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(30.1). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส. ฝ ายโยธา
ล.(ดาดทองคลอง)จากถนนสุขสวัสดิ ์
ถึงคลองบางพ่ งึ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

มิติท่ี
31

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สํานักงานเขตราษฎรบูรณะมี
จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน
1,212 คน ไดดําเนินการตามกิจกรรมสง
เสริมทักษะความรู ความสามารถของ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต คิดเป็ น
รอยละ 93.8 วิธีการคํานวณ 1,212x100
หารดวย 1,292 =100 หมายเหตุ คาดวา
จะดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2562

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(31.1). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(31.2). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ฝ ายการศึกษา

าน

(31.3). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

รอยละของขราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ขาราชการโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ เขารวมโครง
การ ทัง้  2 โครงการ จํานวน 225 คน ที่ได
รับการพัฒนา คิดเป็ นรอยละ 100

(31.5). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(32.2). คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(32.1). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

ท

พ

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ม

32

ห

(31.4). คาใชจายในการสงเสริมกีฬา ฝ ายการศึกษา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

มิติท่ี
33

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโรงเรียนในสังกัดไดรับความ
ปลอดภัย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สํานักงานเขตราษฎรบูรณะมี
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 6 โรงเรียนได
ดําเนินการตามโครงการดานปลอดภัยของ
อาคารสถานที่และนักเรียนทุกโรงเรียนคิด
เป็ นรอยละ 100 วิธีการคํานวณ 6x100
หารดวย 6 =100

(33.2). คาใชจายตามโครงการเรียน ฝ ายการศึกษา
ฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

พ

ม

ห

าน

(33.3). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/21

ฝ ายการศึกษา

(33.4). ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจง
รอน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(33.6). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(33.5). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด ฝ ายการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(33.7). ปรับปรุงโรงเรียนวัด
ประเสริฐสุทธาวาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการศึกษา

(33.8). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะ ฝ ายการศึกษา
กอก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(33.9). ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุ ฝ ายการศึกษา
ทิศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(33.10). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(33.1). คาใชจายโครงการจางเหมา ฝ ายการศึกษา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ฝ ายการศึกษา

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

34

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การบริการของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

93.850
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการตามโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุด
ใหบริการ โดยสํารวจจากผูรับบริการหยอน
บัตรคิวลงในกลองแสดงความคิดเห็นใน
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 มีผูมารับ
บริการ จํานวน 6,918 ราย โดยมีผูหยอน
บัตรคิวลงในกลองประเมินความพึงพอใจ
ทัง้  6,511 ราย แยกเป็ น 3 ระดับ คือ พ
อใจมาก 5,965 ราย , พอใจ 546 ราย,
พอใจนอย - ราย และมีผูไมแสดงความคิด
เห็น 407 ราย และสรุปความพึงพอใจตงั ้
แต เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 คิด
เป็ นรอยละ 92.95 (ขอมูล ณ วันที่ 26
มิถุนายน 2562)

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการศูนย
บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok
Fast & Clear : BFC)

(34.1). กิจกรรมประเมินความพึง
ฝ ายทะเบียน
พอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด
ณ จุดใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

93.500
(รอยละ)

(34.2). กิจกรรมสํารวจความพึง
ฝ ายปกครอง
พอใจของประชาชนผูรับบริการของ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด
Bangkok Fast & Clear หรือ (BFC)
ประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.
61 คิดเป็ นรอยละ 93.00

(35.1). กิจกรรมประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการ
บริการศูนยบริหารราชการฉับไว ใส
สะอาด Bangkok Fast & Clear
หรือ BFC
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายทะเบียน

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ห

35

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality Of
Work Life) 4.2.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินกิจกรรมการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน โดยดําเนินการ ดัง
นี้ 1.ทบทวน วิเคราะหความเสี่ยง ประเมิน
อันตรายจากการทํางาน (5%) 2. - จัด
ทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความ
เสี่ยงในการทํางานของหนวยงาน จํานวน
3 งาน (10%) - จัดสงสําเนาโครงการ/กิจ
กรรม และเอกสารที่เกี่ยวของใหสํานัก
อนามัย (5%) 3.กํากับติดตามการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ใหเป็ นไปตามแผนงาน
(5%) .การดําเนินกิจกรรม 4.1.งาน
ควบคุมโรค - กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ
การสวมใสอุปกรณปองกันรางกาย กิจกรรมจัดบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
งานดานควบคุมโรค - กิจกรรมตรวจการ
แตงกายกอนการปฏิบัติงานฉีดพนหมอก
ควัน - รวบรวมสถิติขอมูลการประสบ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน 4.2. งานเก็บ
ขนมูลฝอย - กิจกรรมอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน - กิจกรรมจัด
บอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานดานจัด
เก็บมูลฝอย - กิจกรรมตรวจการแตงกาย
กอนการปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย รวบรวมสถิติขอมูลการประสบอันตราย
จากการปฏิบัติงาน 4.3 งานพิมพเอกสาร
ดวยคอมพิวเตอร - กิจกรรมจัดบอรด
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานดานการพิมพ
เอกสาร - กิจกรรมยืดเหยียดกลามเนื้อ กิจกรรมแนะนํ าใหความรูและปรับทาทาง
การทํางาน - ประเมินทาทางในการทํางาน
ของบุคลากรที่นัง่ ทํางานหน าคอมพิวเตอร
และประเมินอาการออฟฟิ ศซินโดรม
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป าหมายที่
กําหนด (30%) 4.ประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10%)
5.จัดทําขอปฏิบัติ แนวทาง คูมือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรใน
สังกัด จํานวน 3 ขอปฏิบัติ (15%) 6.เวียน
แจงใหบุคลากรในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ (5%) 7.ติดตามผล/ความคืบหน า
/ปั ญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะของการ
ปฏิบัติตามแนวทาง ขอปฏิบัติ คูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาว (5%) 8.
เผยแพรประชาสัมพันธวิธีการและความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
(2%) 1.ภายในหนวยงาน 2.ภายนอก
หนวยงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(36.1). กิจกรรมการดําเนินงานดาน ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ขาภิบาล
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
38

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมอบรมวิชาชีพ
เสริมรายไดมีความรู็ที่ไดจากการเขารวม
กิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ 

..

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ไมมีการขอเงินกันเบิกเหลื่อมปี แบบไมมี
หนี้ผูกพัน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(37.1). กิจกรรมประชุมติดตาม
ฝ ายการคลัง
ความคืบหน าของการเบิกเหลื่อมปี
ประจําปี งบประมาณ 2562 ที่ประชุม
ผูบริหารสํานักงานเขตทุกสัปดาห
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามโครงการ
(38.1). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
อบรมวิชาชีพเสริมรายไดเสร็จสน
ิ้  จํานวน เสริมร
 ายได
7 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เบเกอรี่ วันที่ 19, 20, 26 - 30 พ.ย. 61 มี
ผูเขารับการอบรม จํานวน 20 คน มีความ
รูเพิ่มข้ น
ึ  20 คน คิดเป็ นรอยละ 100 2.
หลักสูตรฝึกอบรมการเพนทเล็บ วันที่ 19,
20, 26-30 พ.ย. 61 มีผูเขารับการอบรม
จํานวน 20 คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  20 คน
คิดเป็ นรอยละ 100 3. หลักสูตรการอบรม
การทําผลิตภัณฑใชในครัวเรือน 17, 18,
20 - 22, 24, 25 พ.ย. 61 มีผูเขารับการ
อบรม จํานวน 20 คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  20
คน คิดเป็ นรอยละ 100 4. หลักสูตรการ
ทําอาหารวางในวันที่ 12 - 14 , 17 - 18 ธ.
ค. 61 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 20 คน
มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  20 คน คิดเป็ นรอยละ
100 5. หลักสูตรการจัดดอกไม วันที 22 28 ธ.ค. 61 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 2
0 คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  20 คน คิดเป็ นรอย
ละ 100 6. หลักสูตรการทําสวนถาด วันที่
7 - 11 และ 14 - 15 ม.ค. 62 มีผูเขารับ
การอบรม จํานวน 20 คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ 
20 คน คิดเป็ นรอยละ 100 7. หลักสูตร
การเย็บกระเป าผา วันที่ 7 - 11 และ 14 15 ม.ค. 62 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 2
0 คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  20 คน คิดเป็ นรอย
ละ 100 รวมผูเขารับการอบรมทงั ้ สน
ิ้  140
คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  140 คน คิดเป็ นรอย
ละ 100 รวมทงั ้ สน
ิ้  7 หลักสูตร มีผูเขารับ
การอบรมหลักสูตรละ 20 คน รวม 140
คน มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  140 คน คิดเป็ นรอย
ละ 100

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของผูเขารวมกิจกรรมดานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนมีความรูที่ไดจาก
การเขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
89.330
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการดังนี้ 1. เบิกจายคา (39.1). โครงการสงเสริมกิจการสภา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ตอบแทนอาสาสมัครชวยปฏิบัติงานสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
เด็กและเยาวชน ประจําเดือนมีนาคม ความกาวหน าของงาน :100.00%
พฤษภาคม 2562 2. จัดกิจกรรมสงเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑทองถิ่น
กรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน และปา
ชายเลนทะเลกรุงเทพฯ ผูเขารวมกิจกรรม
ประกอบดวย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
เขตราษฎรบูรณะ จํานวน 75 คน ความรู
เพิ่มข้ น
ึ  67 คน คิดเป็ นรอยละ 89.33 3.
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเขตราษฎรบูรณะ ในวันที่ 25
พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติพระนครและมิวเซียมสยาม และ
พิพิธภัณฑแหงการเรียนรูเขตพระนคร

ผลผลิต
(Output)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะจัด (40.1). กิจกรรมจัดทํางบการเงิน
ทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ประจําปี ไดถูกตอง
2561 ประกอบดวย กระดาษทําการทด
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ลอง หมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชี
มูลคาทรัพยสิน งบแสดงฐานะการเงิน งบ
แสดงผลการดําเนินงาน งบกระแสเงินสด
แลวเสร็จเรียบรอย - สงกองบัญชี ตาม
หนังสือ ที่ กท 6308/6228 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 - สงสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6230
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - สงปลัด
กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท
6308/6226 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2
561

ฝ ายการคลัง

ห

..

รอยละของผูสูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ ์
ไดรับเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุและเบีย
้ ความ
พิการที่ไดย่ น
ื คําขอรับเงินเบีย
้ ยังชีพผูสูง
อายุและเงินเบีย
้ ความพิการ ไดรับเงินเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุและเงินเบีย
้ ความพิการ

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

41

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน - จัด
ทํางบการเงินแลวเสร็จสงภายในกําหนด จัดทํางบการเงินครบถวนถูกตอง

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ม

40

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

าน

มิติท่ี

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

42

2.4 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(-)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการดานการใหบริการ
ดานสวัสดิการสังคมตลอดจนสงเคราะห
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอ
กาส ตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการจาง
อาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนา
สังคม 2. โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส โดยใหบริการในเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562 มีผูมาย่ น
ื ขอ
ความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะห จํานว
น 67 คน ไดรับความชวยเหลือ จํานวน 67
คน คิดเป็ นรอยละ 100

(41.1). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา สวัสดิการ
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(41.2). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ (42.1). การจัดทําระบบการบริหาร
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามตัวชว
ี้ ัด ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เจรจาตกลงตามแผนปฏิบัติราชการ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ประจําปี  พ.ศ. 2562 จํานวน 10 ตัวชว
ี้ ัด
และบริการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
จํานวน 3 โครงการ ไดสําเร็จรอยละ 100
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ฝ ายปกครอง

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

97.440
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ไดรับการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บริการ ครัง้ ที่ 2 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2
562 เรียบรอยแลว และอยูระหวางรอผล
การสํารวจความพึงพอใจ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
44

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

96.00
(รอยละ)

99.650
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
45

รอยละของความสําเร็จของของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

(ไตรมาส 3) -สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
จํานวน 2 โครงการ 1.) โครงการบานยม
ิ้
สวย ซึ่งเป็ นโครงการรักษาหรือคงไวหรือ
พัฒนาโครงการใหบริการที่ดีที่สุดที่
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ เพื่อขอรับการ
ประเมินในปีงบประมาณที่ผานมา
(ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561) ผลการ
ดําเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม 2562
ดังนี้ 1. จํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยให
คําปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับการสรางบาน
จํานวน 20 ราย 2. จํานวนครัง้ ในการออก
ใหบริการในชุมชนพ้ น
ื ที่เขตฯ จํานวน 10
ชุมชน 3. จํานวนครัง้ ในการใหบริการดาน
การอนุญาตตาง ๆ ผานทาง Facebook
ของฝายโยธา จํานวน 7 ครัง้  2.) โครงการ
สรางสุขผูสูงวัย ใสใจคุณภาพชีวิต เป็ น
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ปี  2562 อยูระหวาง
ประชาสัมพันธโครงการ

กร
ุงเ

ท

พ

(-)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
สามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณราย
จายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คิด
เป็ นรอยละ 63.78

ม

46

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได (44.1). กิจกรรมประชุมติดตาม
ฝ ายการคลัง
ดําเนินการกอหนี้ ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ ความคืบหน าในการกอหนี้ผูกพัน
ที่ดินและสิ่งกอสราง รอยละ 100
ประจําปี งบประมาณ 2562 ที่ประชุม
ผูบริหารสํานักงานเขตทุกสัปดาห
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

43

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี
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(45.1). กิจกรรมประชุมติดตาม
ฝ ายการคลัง
ความคืบหน าในการใขจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ประจําปี งบประมาณ 2562 ที่ประชุม
ผูบริหารสํานักงานเขตทุกสัปดาห
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(46.1). โครงการบานยม
ิ้ สวย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายโยธา

(46.2). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด ( ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
BEST SERVICE) โครงการสราง สวัสดิการ
สุขผูสูงอายุ ใสใจคุณภาพชีวิต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

มิติท่ี
47

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่
ไดรับจากประชาชน/ผูรับบริการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ (47.1). โครงการเรงรัดเรื่องรองเรี
ดําเินินการตามโครงการเรงรัดเรื่องรอง
ยน
เรียนตงั ้ แตวันที่ 1 เมษายน - 24
ความกาวหน าของงาน :100.00%
มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. รองรองทุกข
ประเภทอ่ น
ื  ๆ จํานวน 5 เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 20
อยุระหวางดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง คิด
เป็ นรอยละ 20 2. กระทําผิดในที่สาธารณะ
จํานวน 8 เรื่อง ดําเนินการแลว 6 เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ
75 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง
คิดเป็ นรอยละ 25 3. สะพาน จํานวน 3
เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็ น
รอยละ 66.67 อยูระหวางดําเนินการ จํานว
น 1 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 33.33 4. ถนน
จํานวน 2 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 2
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 100 5. ตนไม สวนสา
ธารณะ จํานวน 14 เรื่อง ดําเนินการแลว
เสร็จ 14 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 100 6.การ
บริหารบุคคล จํานวน 3 เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 3 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ
100 7. ทอระบายน้ํ า จํานวน 8 เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ
87.50 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 12.50 8. อาคาร
จํานวนเรื่องรองแรียน จํานวน 4 เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ
25 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 เรื่อง
คิดเป็ นรอยละ 75 9. นํ้ าทวม จํานวน 2
เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็ น
รอยละ 100 10. ติดตอเจาหน าที่ จํานวน
1 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง คิด
เป็ นรอยละ 100 11. เหตุเดือดรอนรําคาญ
จํานวน 39 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 28
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 71.79 อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 11 เรื่อง คิดเป็ นรอย
ละ 28.21 12. ปั ญหาจราจร จํานวน 15
เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 14 เรื่อง
คิดเป็ นรอยละ 93.33 อยูระหวางดําเนิน
การ จํานวน 1 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 16.67
13. ไฟฟา จํานวน 9 เรื่อง ดําเนินการแลว
เสร็จ 9 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 100 รวมทงั ้
สิน
้  119 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 98
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 82.35 อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 21 เรื่อง คิดเป็ นรอย
ละ 17.65

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

94.950
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ตามหนังสือสํานักงาน ก.ก.
ที่ กท 0306/422 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ
2562 เรื่องแจงมติการประชุมการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงาน
ตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให
สํานักงานเขตฯ รายงานผลการดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2562 โดยครัง้ ที่ 1 กําหนด
สงใหสํานักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 15
เมษายน 2562 และตงั ้ แตเดือนเมษายน 2
562 กําหนดสงภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ได
ดําเนินการรายงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ตัง้ แตเดือนเมษายน มิถุนายน
2562 กอนวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยสง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(49.1). โครงการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายปกครอง

-

พ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 49 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) - สํานักงานเขตราษฎณบูรณะ
ดําเนินการตามโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคคลากรในหนวยงาน โดยการออก
กําลังกายทุกวันจันทร พุธ ศุกร ของสัปด
าห

ม

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(48.1). กิจกรรมดําเนินการตาม
ฝ ายปกครอง
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(-)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

49

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

48

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตําแหนง ............................................................

คร

............................................................

ม

ห

าน

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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