แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเขตราษฎรบูรณะ : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

3

4

5

ผลงานลาสุด

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

- รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด (เป า
หมายการติดตงั ้ และซอมแซมไมนอยกวา
150 ดวง/เขต)
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการตรวจสอบและแกไขอาคาร
ที่มีความเสี่ยงดานอัคคีภัยเพื่อสรางความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการได
รับการปรับปรุงภายในกําหนด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

25.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
6

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

มีการชําระภาษีคางไมนอยกวารอยละ 25
ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บรายได

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :40%

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนคลอง จํานวน
3 คลอง ตัง้ แตเดือนธันวาคม 2563 มิถุนายน 2564 ไดแก 1. คลองบางปะแกว
ไดมีการสํารวจเพื่อจะปรับปรุงศาลาริม
นํ้ าวัดเกียรติประดิษฐ 2. คลองดาวคะนอง
ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสะพาน
ขามคลองดาวคะนอง 3. คลองราษฎร
บูรณะ ไดมีการเพิ่มจุดถายรูป พักผอนเพิ่ม
เติมบริเวณทานํ้ าวัดสารอด คิดเป็ นรอยละ
70

(2.1). โครงการปรับปรุงภุมิทัศน
คลองบางปะแกว
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายโยธา

(2.2). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองดาวคะนอง
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายโยธา

(2.3). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองราษฎรบูรณะ
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายโยธา

(3.1). กิจกรรมการสํารวจและจัด
ทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าเสี่ยง
ภัยหรือพ้ น
ื ที่อันตราย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการติดตงั ้ ไฟฟา/ซอมแซมในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัย ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563มิถุนายน 2564 ติดตงั ้ ได 0 ดวง ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวาง 169 ดวงโคม จากเป า
หมาย 150 ดวงโคม

(3.2). โครงการติดตงั ้ ซอมบํารุง
ไฟฟ าแสงสวาง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได (4.1). โครงการตรวจสอบระบบ
ออกตรวจตามแผนฯตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2 ป องกันอาคารเสี่ยงภัยเพื่อปองกัน
563 - มิถุนายน 2564 ตรวจอาคารเสี่ยง อัคคีภัยและอุบัติภัย
ภัยในพ้ น
ื ที่เขตฯ จํานวน 55 ราย ตรวจ
ความกาวหน าของงาน :92%
ป ายโฆษณา จํานวน 22 ป าย ไมมีผู
กระทําผิดกฎหมายอาคาร

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสงเสริมใหสถาน
(6.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ประกอบการอาหารในพ้ น
ื ที่มีการพัฒนา
ภัย
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ ความกาวหน าของงาน :95%
กรุงเทพมหานคร ระดับดี (รอยละ 100)
ดังนี้ 1. สถานที่จําหนายอาหาร จํานวน 97
ราย ไดปายรับรอง จํานวน 88 ราย 2. ซู
เปอรมารเก็ต จํานวน 5 ราย ไดปายรับรอง
จํานวน 5 ราย 3. มินิมารท จํานวน 29 ได
ป ายรับรอง จํานวน 26 ราย 4. ตลาด
จํานวน 4 ราย ไดปายรับรอง จํานวน 3
ราย รวม จํานวน 135 ราย ไดปายรับรอง
จํานวน 122 ราย คิดเป็ นรอยละ 90.37

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ดําเนินการ ดังนี้ 1.จัด
(8.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทําทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
การจัดเก็บรายได
บํารุงทองที่ ภาษีปาย และภาษีที่ดินและสิ่ง ความกาวหน าของงาน :95%
ปลูกสราง ใหถูกตองครบถวนเป็ นปัจจุบัน
2.สํารวจตรวจสอบสภาพพ้ น
ื ที่ปัจจุบันที่รับ
ผิดชอบ 3.นําขอมูลที่ทําการสํารวจตรวจ
สอบปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูเสียภาษี
ยอดประมาณการประจําปี งบประมาณ 2
564 เทากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน เทากับ 7,000,000.บาท 2. ภาษีบํารุงทองที่ เทากับ 100,000.
- บาท 3. ภาษีปาย เทากับ 11,000,000.บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เทากับ
45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษี
ทัง้  4 ประเภท ตัง้ แตตุลาคม 2563 มิถุนายน 2564 จําแนกเป็ น 1. ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน เทากับ 6,093,012.04 บาท
คิดเป็ นรอยละ 87.04 ของยอดประมาณ
การ 2. ภาษีบํารุงทองที่ เทากับ 121,787.
38 บาท คิดเป็ นรอยละ 121.79 ของยอด
ประมาณการ 3. ภาษีปาย เทากับ
10,583,084.80 บาท คิดเป็ นรอยละ 96.
21 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง เทากับ 8,811,715.37 บาท
คิดเป็ นรอยละ 19.58 ของยอดประมาณ
การ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทงั ้  4 ประเภท
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2
564 เทากับ 25,609,599.59 บาท คิดเป็ น
รอยละ 40.59 ของยอดประมาณการ

ฝ ายรายได

(ไตรมาส 3) ลงนามสัญญาจาง 28
(5.1). กิจกรรมปรับปรุงสํานักงาน
ธันวาคม 2563 เริ่มสัญญา 29 ธันวาคม 2 เขตราษฎรบูรณะ
563 กําหนดแลวเสร็จ 90 วัน ผูรับจาง
ความกาวหน าของงาน :100%
ดําเนินการแลวเสร็จและสงมอบงานวันที่ 9
กุมภาพันธ 2564 คณะกรรมการตรวจรับ
ไดดําเนินการตรวจรับวันที่ 15 กุมภาพันธ
2564 ดําเนินการเบิกจายเงินเรียบรอยแลว

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) **ฝ ายรายไดดําเนินการตาม (7.1). โครงการเรงรัดต
 ด
ิ ตามลก
ู ห
 นี้ ฝ ายรายได
โครงการเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและ ภาษีท
 ี่ดินและสิ่งปลูกสรางและภาษี
สิ่งปลูกสราง และภาษีปาย
ป าย
ประจําปี งบประมาณ 2564 (เริ่มตงั ้ แต 1
ความกาวหน าของงาน :95%
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป า
หมายเพื่อใหหนี้คางชําระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง และภาษีปาย ลดลงไมนอยกวา
รอยละ 25 ของหนี้คางชําระภาษีปายทงั ้
หมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้
คางชําระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสรางทงั ้
หมด ณ 2 พฤศจิกายน 2563 ดําเนินการ
ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลผูคาง
ชําระภาษี 2. เรงรัดต
 ด
ิ ตามผค
ู า งชาํ ระภาษี
โดยจัดสงหนังสือแจงเตือนทางไปรษณีย
3. ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหผูคาง
ชําระภาษีมาดําเนินการชําระใหเสร็จสน
ิ้ 
**สรุปยอดภาษีคางชําระ
ประจําปี งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2
563 - 30 กันยายน 2564) เทากับ 2
96,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง คางชําระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563
เทากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีปาย คาง
ชําระ ณ 30 กันยายน 2563 เทากับ
6,640.- บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ ตัง้ แตตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2
564 ของยอดคางชําระ ณ 30 กันยายน 2
563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จําแนก
เป็ น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เทากับ
138,351.65 บาท คิดเป็ นรอยละ 47.71 2.
ภาษีปาย เทากับ 3,900.00 บาท คิดเป็ น
รอยละ 58.73 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีคาง
ชําระทงั ้  2 ประเภท ตัง้ แตตุลาคม 2563 มิถุนายน 2564 เทากับ 142,251.65 บาท
คิดเป็ นรอยละ 47.96 ของยอดคางชําระ ณ
30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2
563

กร
ุงเ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) เนื่องจากมีประกาศ คําสัง่
กรุงเทพมหานคร และขอกําหนดที่ออก
ตามพรก.ฉุกเฉิน ใหงดการจัดอบรม กิจกร
รม ประชุม เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอ
การจัดกิจกรรมฯ

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

ระดับ

1.0.

ห

2

กลยุทธ

ม

รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติดเขารวมกิจกรรม
โครงการคาใชจายอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยยาเสพติด

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

1

ท

มิติท่ี

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

รอยละของลูกหนี้ภาษีทองถิ่นคางชําระลด
ลง

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (2,419.97 ตันตอวัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) **ฝ ายรายไดดําเนินการตาม (9.1). โครงการเรงรัดต
 ด
ิ ตามลก
ู ห
 นี้ ฝ ายรายได
โครงการเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุง
และที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่
ทองท่ี
ประจําปี งบประมาณ 2564 (เริ่มตงั ้ แต 1
ความกา วหน าของงาน :95%
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป า
หมายเพื่อใหหนี้คางชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ลดลงไมนอย
กวารอยละ 10 ของหนี้คางชําระ ณ 30
กันยายน 2563 ดําเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจ
สอบรายละเอียดขอมูลผูคางชําระภาษี 2.
เรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีโดยจัดสง
หนังสือแจงเตือนทางไปรษณีย 3. ติดตาม
ผลการดําเนินงานเพื่อใหผูคางชําระภาษีมา
ดําเนินการชําระใหเสร็จสน
ิ้  สรุปยอดรวม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบํารุงทองที่
คางชําระ ณ 30 กันยายน 2563 เทากับ
1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่
ดิน จํานวน 50 ราย จํานวน 1,313,367.
60 บาท 2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 84
ราย จํานวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัด
เก็บภาษีคางชําระ ตัง้ แตตุลาคม 2563 มิถุนายน 2564 ของยอดคางชําระ ณ 30
กันยายน 2563 จําแนกเป็ น 1. ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน เทากับ 86,607.96 บาท
คิดเป็ นรอยละ 6.59 2. ภาษีบํารุงทองที่
เทากับ 21,398.40 บาท คิดเป็ นรอยละ
78.11 สรุปยอดจัดเก็บภาษีคางชําระ
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2
564 เทากับ 108,006.36 บาท คิดเป็ นรอย
ละ 8.06 ของยอดคางชําระ ณ 30
กันยายน 2563

(ไตรมาส 3) ปริมาณมูลฝอยอินทรีย เดือนเมษายน 2564 = 280.23 ตัน เดือนพฤษภาคม 2564 = 280.08 ตัน เดือนมิถุนายน 2564 = 282.10 ตัน รวม
ทัง้ สน
ิ้  842.41 ตัน คํานวณ 842.41 X
100 หารดวย 3,268.76 = 25.77 เป า
หมายรอยละ 30 = 7.73 (25.77*30/100)

คร
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(10.1). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
ขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใชประ และสวนสาธารณ
โยชน
ความกาวหน าของงาน :54%
(10.2). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :54%

าน

มิติท่ี

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานของโรงเรียนมีคะแนนโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มีพัฒนาการ
สงสัยลาชาไดเขาสูกระบวนการพัฒนา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจดทะเบียน
ภูมิปัญญาและไดทํางานถายทอดภูมิ
ปั ญญา ประสบการณ ความรู ควา
มสามารถสูสังคม

16

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มีพัฒนาการ
สมวัย

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการ
บํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 2. กิจกรรม
สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ ตามศักยภาพ
ของเขต ไดดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่ จัด
ทํารายละเอียดรวบรวมขอมูลสงสํานักสิ่ง
แวดลอมเรียบรอยแลว ขณะนี้ไดรายงาน
ขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐาน
ขอมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียวของกรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว
ดังนี้ 2.1 สวนหยอมบริเวณหมูบานพลีโน
ซอยสุขสวัสดิ ์ 30 = 1 ไร 2.2 สวนหยอม
บริเวณหมูบานเอเวอรซิตี้ 2 ซอยสุขสวัสดิ ์
30 = 20 ตารางวา 2.3 รานอาหารอบอวล
รัก ซอยประชาอุทิศ 14 = 2 ไร 2.4 รอน
กวยเตียวหอยขา ซอยประชาอุทิศ 16 =
50 ตารางวา 2.5 สวนถนนซอยสุขสวัสดิ ์
18 = 15 ตารางวา 2.6 สวนหยอมบริเวณ
การไฟฟ านครหลวง = 1 ไร รวมทงั ้ สน
ิ้  4
ไร - งาน 85 ตารางวา ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว รวมทงั ้ สน
ิ้  4
ไร - งาน 85 ตารางวา คิดเป็ นรอยละ 100

(ไตรมาส 3) ตามหนังสือสํานักการศึกษา ที่
กท 0805/2834 ลงวันที่ 30 เมษายน 2
564 เรื่อง แจงผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2563 ของสํานักงานเขต ผล
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน ชัน
้  ป.6 ปี การศึกษา
2563 ดังนี้ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จํานวน
ผูเขาสอบ 71 คน ภาษาไทย 54.08
คะแนน ภาษาอังกฤษ 45.36 คะแนน
คณิตศาสตร 25.00 คะแนน วิทยาศาสตร
35.30 คะแนน โรงเรียนวัดแจงรอน
จํานวนผูเขาสอบ 22 คน ภาษาไทย 54.98
คะแนน ภาษาอังกฤษ 53.75 คะแนน
คณิตศาสตร 27.73 คะแนน วิทยาศาสตร
34.49 คะแนน โรงเรียนวัดบางปะกอก
จํานวนผูเขาสอบ 241 คน ภาษาไทย 59.
87 คะแนน ภาษาอังกฤษ 51.37 คะแนน
คณิตศาสตร 31.16 คะแนน วิทยาศาสตร
41.51 คะแนน โรงเรียนวัดประเสริฐ
สุทธาวาส จํานวนผูเขาสอบ 20 คน ภาษา
ไทย 60.71 คะแนน ภาษาอังกฤษ 45.38
คะแนน คณิตศาสตร 30.75 คะแนน วิทยา
ศาสตร 35.60 คะแนน โรงเรียนวัดสน
จํานวนผูเขาสอบ 31 คน ภาษาไทย 65.95
คะแนน ภาษาอังกฤษ 41.69 คะแนน
คณิตศาสตร 27.42 คะแนน วิทยาศาสตร
38.75 คะแนน โรงเรียนวัดสารอด จํานวน
ผูเขาสอบ 16 คน ภาษาไทย 61.08
คะแนน ภาษาอังกฤษ 37.66 คะแนน
คณิตศาสตร 32.50 คะแนน วิทยาศาสตร
40.36 คะแนน ผลคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ชัน
้  ม.3 ปี การศึกษา 2563 ดังนี้ โรงเรียน
รัตนจีนะอุทิศ จํานวนผูเขาสอบ 16 คน
ภาษาไทย 58.13 คะแนน ภาษาอังกฤษ
34.22 คะแนน คณิตศาสตร 22.50
คะแนน วิทยาศาสตร 26.94 คะแนน
โรงเรียนวัดบางปะกอก จํานวนผูเขาสอบ
36 คน ภาษาไทย 56.81 คะแนน ภาษา
อังกฤษ 32.01 คะแนน คณิตศาสตร 29.
00 คะแนน วิทยาศาสตร 28.27 คะแนน

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(11.1). โครงการบํารุง รักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(11.2). กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียว ฝ ายรักษาความสะอาด
เพิ่มข้ น
ึ ตามศักยภาพเขต
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100%

ม

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

(12.1). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :85%

(12.2). โครงการคาใชจายในการ
สอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายการศึกษา

(12.3). โครงการคาใชจายในการ
สนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

(12.4). โครงการคาใชจายในการ
เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(12.5). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายการศึกษา
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

พ
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2.0.

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(10.5). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุม
เป าหมาย
ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ
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(10.4). กิจกรรมสํานักงานเขต
ปลอดขยะ
ความกาวหน าของงาน :56%

ห

(10.3). โครงการจัดการมูลฝอยโดย ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน (CBM)
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :54%

(12.6). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายการศึกษา
เสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค
ผลงานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได (13.1). บูรณาการผลการดําเนินงาน ฝ ายเทศกิจ
ดําเนินการตามโครงการ โดยจัดเจาหน าที่ ดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
ออกเฝ าระวังและตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย ความกาวหน าของงาน :92%
จํานวนอยางนอย 2ครงั ้ /จุด/วัน และตรวจ
พื้นที่เป็ นประจําทุกวันอยางตอเนื่อง ตัง้ แต
เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2
564
(ไตรมาส 3) - ไมพบเด็กกอนวัยเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครที่สงสัยลาชาเพิ่ม
ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สัง่ ปิดสถานที่เป็ นการชว
ั ่ คราว (ฉบับ
ที่ 34) จึงไมสามารถดําเนินการตรวจ
ประเมินและเฝ าระวังโดยวิธีการสังเกต
ของอาสาสมัครผูดูแลเด็กตามแนวทาง
DSPM ได

(14.1). กิจกรรมพัฒนาการของเด็ก ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอน สวัสดิการ
วัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัย
ลาชาไดเขาสูกระบวนการพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการประสานภูมิปัญญา (15.1). โครงการศูนยประสานงาน
ผูสูงอายุ เพื่อดําเนินการถายทอด
ธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร
ภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานตที่ ความกาวหน าของงาน :100%
จะจัดข้ น
ึ ใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) เนื่องจากประกาศกรุงเทพ
มหานคร เรื่องสงั ่ ปิดสถานเป็ นการชว
ั ่ คราว
(ฉบับที่ 34) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได
ปิ ดศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 4
ศูนย จึงไมสามารถดําเนินการตรวจ
ประเมินและเฝ าระวังโดยวิธีการสังเกต
ตามแนวทาง DSPM ได

(16.1). ปรับปรุงศูนยเด็กกอนวัย
เรียนรัตนจีนะ
ความกาวหน าของงาน :50%

ฝ ายโยธา

(16.2). ปรับปรุงศูนยเด็กกอนวัย
เรียนวัดสน
ความกาวหน าของงาน :50%

ฝ ายโยธา

(16.3). กิจกรรมประเมินพัฒนาและ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การเรียนรูของเด็กในศูนยพัฒนา
สวัสดิการ
เด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

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

17

จํานวนเครือขายประชาคมที่เป็ นทางการ
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบ
การทํางานของกรุงเทพมหานคร

18

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวและจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

เป าหมาย

0.0.

ผลผลิต
1.00
(Output) (เครือขาย)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

ผลงานลาสุด
(เครือขาย)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ดําเนินการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564
เป็ นเดือนสิงหาคม 2564

2.00
(ไตรมาส 3) 1. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
(อยางนอย (อยางนอย/ครัง้ ) ทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจชุมชน ครัง้
/ครัง้ )
ที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ มีรานคาเขา
รวม จํานวน 50 ราน และไดสํารวจความ
พึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ไดรอยละ
87 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
และกระตุนเศรษฐกิจชุมชน ครัง้ ที่ 2 ในวัน
ที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร
บูรณะ มีรานคาเขารวม จํานวน 80 ราน
และไดสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมไดรอยละ 86 * อยูระหวางการ
วางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม ครัง้ ที่
3 ซึ่งยังไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม
ได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 *

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(17.1). โครงการสงเสริมกิจการสภา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :60%

(18.1). กิจกรรมสงเสริมการทอง
เที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจชุมชน
เขตราษฎรบูรณะ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.2). กิจกรรมประเพณีสงกรานต ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ความกาวหน าของงาน :100%
สวัสดิการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

คร

มิติท่ี

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

รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานดําเนินการสําเร็จตาม
เป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็ น
งานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ. 2564 ของหนวยงาน จํานวน 38
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับตัวชว
ี้ ัด
รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานดําเนินการสําเร็จตาม
เป าหมาย ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3
ความกาวหน าโครงการ ทัง้ หมด 38 โครง
การ = 2693 หารดวย 38 เทากับ 70.868

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(19.1). คาใชจายในการฝึกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายปกครอง

(19.3). กิจกรรมประเมินความพึง
พอใจของผูรับริการศุนยบริหาร
ราชการฉับไว ใสสะอาด (Babgkok
Fast & Clear : ฺBFC)
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายทะเบียน

(19.5). ปรับปรุงซอยแยกซอยสุข
สวัสดิ ์ 30 (ซอยผูใหญสํารวจ) จาก
ปากซอยถึงบานเลขที่ 82
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(19.2). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายปกครอง

(19.4). ซอมแซมบํารุง รักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะ
ประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายโยธา

(19.6). ปรับปรุงผิวทางซอย
สุขสวัสดิ ์ 26 จากทางดวนเฉลิม
มหานครถึงคลองยายจําปี
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(19.8). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะ
อาด ปลอดภัย - กิจกรรมการตรวจ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(19.10). กรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่
ความกาวหน าของงาน :57%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(19.12). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

คร

มิติท่ี

(19.7). กิจกรรมติดตงั ้ ราวเหล็กกัน ฝ ายโยธา
ตกบริเวณชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตราษฎร
บูรณะ
ความกาวหน าของงาน :50%

าน

(19.9). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะ
ขาภิบาล
อาด ปลอดภัย - กิจกรรมการดําเนิน
งานเพื่อบังคับใชกฎหมายตามพระ
ราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ความกาวหน าของงาน :90%

(19.13). โครงการคาใชจายในการ
ประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

(19.15). โครงการคาใชจายในการ
จัดสัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนา
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

ห

(19.11). บูรณาการความรวมมือใน ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ขาภิบาล
ปั ญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

ม

(19.14). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายการศึกษา
ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
ความกาวหน าของงาน :60%

(19.16). โครงการคาใชจายตาม
ฝ ายการศึกษา
โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :80%
(19.17). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
เกษตรปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100%

พ

(19.18). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
วายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%
(19.19). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายการศึกษา
สงเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%

(19.21). โครงการคาใชจายในพิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

(19.22). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

(19.23). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดบางปะกอก
ความกาวหน าของงาน :100%

กร
ุงเ

(19.24). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
รัตนจีนะอุทิศ
ความกาวหน าของงาน :100%

ท

(19.20). โครงการคาใชจายในพิธี
ฝ ายการศึกษา
ปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(19.25). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดประเสริฐสุทธาวาส
ความกาวหน าของงาน :100%
(19.26). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดแจงรอน
ความกาวหน าของงาน :100%

(19.27). กิจกรมนอมรําลึกพระบาท ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
สวัสดิการ
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ความกาวหน าของงาน :100%
(19.28). กิจกรรมวันเฉลิม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ สวัสดิการ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ความกาวหน าของงาน :70%
(19.29). กิจกรรมวันเฉลิม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิ สวัสดิการ
ริกิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปี หลวง
ความกาวหน าของงาน :52%
(19.30). โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :70%
(19.31). โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(19.32). โครงการสนับสนุนเจา
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :90%
(19.33). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%
(19.34). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :70%
(19.35). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(19.37). โครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี่การเกษตร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(19.36). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :95%

(19.38). โครงการบริหารจัดการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%

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

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)
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มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

21

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

22

23

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(21.1). กิจกรรมประชุมติดตาม
ฝ ายการคลัง
ความคืบหน าของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
ประชุมผูบริหารสํานักงานเขตทุกสับ
ดาห
ความกาวหน าของงาน :95%

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
(22.1). กิจกรรมประเมินพัฒนาการ ฝ ายการศึกษา
ดําเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการ และการเรียนรูของเด็กนักเรียนใน
เรียนรูของเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพ สังกัดก
 รุงเทพมหานคร
มหานคร จํานวน 6 โรงเรียน นักเรียน
ความกา วหน าของงาน :100%
ระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนระดับชน
ั้
อนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มี
เวลาเรียนไมต่าํ กวารอยละ 80 ของเวลา
เรียนทงั ้ หมด ไมนับรวมนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ ดังนี้ 1. โรงเรียนรัตนจีนะอุ
ทิศ จํานวน 105 คน พัฒนาการสมวัย 105
คน 2. โรงเรียนวัดแจงรอน จํานวน 45
คน พัฒนาการสมวัย 45 คน 3. โรงเรียน
วัดบางปะกอก จํานวน 243 คน พัฒนาการ
สมวัย 243 คน 4. โรงเรียนวัดประเสริฐ
สุทธาวาส จํานวน 32 คน พัฒนาการสมวัย
32คน 5. โรงเรียนวัดสน จํานวน 54 คน
พัฒนาการสมวัย 54 คน 6. โรงเรียนวัด
สารอด จํานวน 79 คน พัฒนาการสมวัย
79 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  547 คน พัฒนาการสม
วัย 547 คน คิดเป็ นรอยละ 100

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(20.1). โครงการสรางนวัตกรรมเพื่อ ฝ ายโยธา
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
(โครงการกอสรางสบาย สไตล
ราษฎรบูรณะ)
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะได
รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอน จํานวน
เงิน 290,227,700.- บาท มีผลการดําเนิน
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ไตร
มาส 3 เป็ นจํานวนเงิน 165,628,809.76
บาท คิดเป็ นรอยละ 57.07 (ณ 29
มิถุนายน 2564)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ
จัดทําเว็บไซตกอสรางสบาย สไตลราษฎร
บูรณะ เรียบรอยแลว และได
ประชาสัมพันธเว็บไซตบนเว็บไซต
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ FaceBook
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ และ Face
Book ของ ฝ ายโยธา

(ความสําเร็จ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) 1. พัฒนาฐานขอมูลใหม โดย (23.1). กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บ
ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูล โดย
ฐานขอมูล
นํ าขอมูลสถานประกอบการ วินจักรยาน
ความกาวหน าของงาน :95%
ยนต ชุมชน ไปใชประโยชนในการปฏิบัติ
งานโดยทําการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
โควิด 19 2. รักษาสถานภาพฐานขอมูล
ของหนวยงานที่ดําเนินการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตองเป็ นปัจจุบัน

คร

20

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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)
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