แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ 1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ หมายเลขโทรศัพท์: 0 2428 4884 ต่อ 6808
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

1
60

2 3 4
5
70 80 90 100

*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
มิติที่ 1

น้าหนัก (ร้อยละ)
60

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนที่ได้
-

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
-

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน (ภาพรวม):
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่กาหนดดังนี้
1. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
o ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
o การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
o วิสัยทัศน์
o พันธกิจ
o เป้าหมาย
o ผลการดาเนินงานหลัก
2. มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
o ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ
o ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
o บัญชีรายการ/โครงการประจาพื้นฐาน
3. การนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
- มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
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o
o

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล

การปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563
- มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
o

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 2

- มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
o

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 3

- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
o

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 4

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้แปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ
ด้วยการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่ทิศทางที่กาหนดไว้ ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนา 7 ด้าน ทั้งนี้สานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ ได้นาตัวชี้วัดที่ผ่านการเจรจาตกลงร่วมกับคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานมาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ตัวชี้วัดบูรณาการ จานวน 7 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ จานวน 3 ตัวชี้วัด
และได้บรรจุตัวชี้วัดภารกิจงานยุทธศาสตร์ จานวน 3 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563 ของสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ได้แก่
1. โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ จานวน 27 โครงการ เงินงบประมาณ 11,490,600.- บาท
2. โครงการประจาพื้นฐาน จานวน 41 โครงการ/กิจกรรม เงินงบประมาณ 28,260,000.-บาท
การติดตามประเมินผล
สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ ได้บนั ทึกตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ระบบติดตามประเมินผล Daily Plans
และได้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามขั้นตอนเป็นประจาทุกเดือนและรายงาน
ความก้าวหน้าตัวชี้วัดเป็นประจาทุกไตรมาส
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
2. สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสาคัญในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
4. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
อุปสรรต่อการดาเนินงาน (ภาพรวม)
ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID) ทาให้การปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานมีผลกระทบไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ได้
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดบูรณาการ
(1)
ลาดับที่
1

2

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

ความสาเร็จในการจัดทาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็น มีฐานข้อมูล
แหล่งกาเนิดน้าเสียในกรุงเทพมหานคร
ผู้ประกอบการที่เป็น
แหล่งกาเนิดน้าเสีย
1 ฐานข้อมูล
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนากลับไปใช้
ร้อยละ 20
ประโยชน์ที่แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
(ใหม่ ร้อยละ 15)
(2,419.97 ตันต่อวัน) เป้าหมายเขตราษฎร์บูรณะเดิม
33.75 ตัน/วัน ปรับลดตามกรณีการแพร่ระบาด Covid-19
เหลือ 32.35 ตัน/วัน
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
ร้อยละ 15
เป้าหมายเขตราษฎร์บูรณะเดิม
(ใหม่ ร้อยละ 10)
12.54 ตัน/ปี ปรับลดตามกรณีการแพร่ระบาด Covid-19
เหลือ 12 ตัน/ปี
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(4)
ผลการดาเนินงาน
1 ฐานข้อมูล

(5)
ร้อยละความสาเร็จ คะแนน
คะแนนที่ได้
(4) X 100
เต็ม
(3)
10

10
35.95ตัน/วัน
(ข้อมูล ต.ค. 62 –
ส.ค.63)

12.15 ตัน/ปี
(ข้อมูล ต.ค. 62 –
ก.ย.63)

-

ตัวชี้วัดบูรณาการ
(1)
ลาดับที่
3
4
5

(2)
ตัวชี้วัด
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลม
ต่อการเกิดอาชญากรรม
ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

(5)
ร้อยละความสาเร็จ คะแนน
คะแนนที่ได้
(4) X 100
เต็ม
(3)
10

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80 (ใหม่)

ร้อยละ 97.54

-

10

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ 100

-

10

ร้อยละ 100

71.55

-

10
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ความสาเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสาเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ร้อยละ 100

-

-

5

-

10

รวมคะแนน

70

ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
(5)
ร้อยละความสาเร็จ คะแนน
คะแนนที่ได้
(4) X 100
เต็ม
(3)
10
-

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

1

ร้อยละของชุมชนทีมีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ
4 กิจกรรม
จานวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

มากกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

1 ชนิดกีฬา

2 ชนิดกีฬา

-

10

-

1 แห่ง

1 แห่ง

-

10

-

2
3

จานวนแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีการท่องเที่ยว

หมายเหตุ (5) กรณีคานวณได้เกินร้อยละ 100 ให้ระบุ ร้อยละ 100
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน 10 ตัว ได้คะแนน ...............คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
1. ความสาเร็จในการจัดทา
มีฐานข้อมูล
1 ฐานข้อมูล กิจกรรมจัดทาระบบฐานข้อมูล สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกาเนิด ความสาเร็จในการจัดทาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ที่เป็นแหล่งกาเนิดน้าเสียใน
แหล่งกาเนิดน้าเสีย
น้าเสียในกรุงเทพมหานคร
ที่เป็นแหล่งกาเนิดน้าเสียในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1 ฐานข้อมูล
โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการสารวจข้อมูลแหล่งน้าเสียในพื้นที่
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบ
น้าเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียของ
กรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการตั้งแต่เดือน
มกราคม – กันยายน 2563 จานวน 71 แห่ง
จากเป้าหมาย 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. จัดส่งแบบสารวจและรายงานผลข้อมูลการ
ดาเนินงานให้สานักการระบายน้าตามหนังสือที่
กท 6304/4041 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ
จากการสารวจข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นแหล่งกาเนิดน้าเสีย ปรากฎว่ามีสถานประกอบการ
ที่ปิดกิจการหรือไม่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้
น้าในกระบวนการ จานวน 1 ราย จึงขอยกเว้นการ
รายงานในรายดังกล่าว จากเดิมมีสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 71 ราย คงเหลือ 70 ราย
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ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดาเนินการสารวจข้อมูลแหล่งกาเนิดน้าเสีย และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานคร ตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ราชการ
3. เอกสารการสารวจข้อมูลแหล่งกาเนิดน้าเสีย
4. เอกสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานคร
ปัญหา อุปสรรค
ผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแบบสารวจแหล่งกาเนิดน้าเสีย
หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการฯ
2. รายชื่อสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกาเนิดน้าเสีย
3. ภาพถ่ายการดาเนินงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- ไม่ม-ี
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. การลดและการคัดแยก
1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะดาเนินการ ดังนี้
มูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
เศษอาหารเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร
2.1 ร้อยละของปริมาณ
ร้อยละ 20
35.95ตัน/วัน 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ โดยดาเนินการสาธิต
มูลฝอยที่คัดแยกและนากลับไป (ใหม่ ร้อยละ (ข้อมูล ต.ค 62 – ในชุมชน
การทาน้าหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหารใน
ใช้ประโยชน์ที่แหล่งกาเนิด
15)
ส.ค 63)
3. โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ชุมชน
จานวน 27 ชุมชน และ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
(CBM)
โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน
(2,419.97 ตันต่อวัน)
4. กิจกรรมสานักงานเขตปลอดขยะ 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 15
12.15 ตัน/ปี
ในชุมชน โดยดาเนินการตรวจสอบ
อันตรายที่คัดแยกจาก
(ใหม่ ร้อยละ (ข้อมูล ต.ค 62 –
การทางานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จานวน
แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
10)
ก.ย 63)
8 คน 11 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ดาเนินการ
กับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นประจาทุกเดือน
3. โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)
ดาเนินการให้ความรู้และสาธิต
การคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วม จานวน 27 ชุมชน และนักเรียนใน
สังกัด 6 โรงเรียน
4. กิจกรรมสานักงานเขตปลอดขยะ
โดยดาเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ที่เจ้าหน้าที่
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ คัดแยกเพื่อแลกไข่
หรือน้ายาอเนกประสงค์เป็นประจาทุกเดือน
9

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
การกาหนดนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
เป็นการช่วยควบคุมปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่ง
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ จากพื้นที่ว่าง สวน ไร่นา เป็นตึก อาคารสถานที่ ทาให้ไม่ควบคุมปริมาณขยะได้เท่าที่ควร
หลักฐานอ้างอิง
การติดตามจากการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน ประเมินผลจากการปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้จากใบชั่งน้าหนัก โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่มี-
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไข ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการเฝ้าระวังและตรวจตรา สานักงานเขตราษฎร์บูรณะดาเนินการตาม
โครงการเฝ้าระวัง
ความล่อแหลมต่อการเกิด
จุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ
อาชญากรรม
โดยดาเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จานวน 7 จุด
ได้แก่
1. ใต้สะพานพระราม 9 ถนนราษฎร์บูรณะ
2. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 19
3. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 23
4. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 25
5. สะพานลอยคอนโดซิล
6. ใต้สะพานพระราม 9 ถนนสุขสวัสดิ์
7. ท่าเรือแจงร้อน
โดยดาเนินการ
ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย แบบบูรณาการ
ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดาเนินการหรือประสาน
หน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่ดูแลต้นไม้ ทาความสะอาด
พื้นที่
2. ฝ่ายโยธา ดาเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มี
อานาจหน้าที่ดาเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)
11

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. บุคลากรในหน่วยงาน
2. สานักเทศกิจ
3. ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
12

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
3. ฝ่ายเทศกิจ ดาเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น
ที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
เตือนภัยอาชญากรรม
การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย
1. ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่าง
ในบริเวณบริเวณพื้นที่เสี่ยงจานวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน
2. ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและ
และตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จานวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน
ผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563
1. ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย
คิดเป็นร้อยละ 100
2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย
คิดเป็นร้อยละ 100
3. รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการ
2. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการบูรณาการผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจาเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
3. รูปภาพ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่มี-
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
4. ร้อยละความสาเร็จในการ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 97.54 โครงการกรุงเทพฯ สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการตามโครงการกรุงเทพฯ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
เมืองอาหารปลอดภัย เมืองอาหารปลอดภัยโดยดาเนินการ ดังนี้
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
1. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารประเภท ร้านจาหน่ายอาหาร
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
(ใหม่)
ตลาด มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต ในพื้นที่ ที่ได้รับใบอนุญาตหรือ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
หนังสือรับรองการแจ้ง จานวน 122 แห่ง สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดยตรวจ
ประเมินผ่านเกณฑ์ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1.1 ด้านอาคารสถานที่ผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ จานวน 122 แห่ง
1.2 ด้านอาหารและวัตถุดิบ ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย โดยสุ่ม
ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้Test
น ( kit) ไม่พบสารเคมีอันตราย จานวน 119 แห่ง
1.3 ด้านบุคลากรและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านเกณฑ์ การอบรมหรือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการ สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
และผ่านการ ทดสอบความรู้ ได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจาตัวผู้
สัมผัสอาหาร อย่างน้อย 1 คน/แห่ง จานวน 119 แห่ง
2. ผลการดาเนินงาน สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ จานวน 122
แห่ง ได้รับป้ายรับรองฯ จานวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.54 ดังนี้
2.1 ร้านจาหน่ายอาหาร จานวน 91 แห่ง
2.2 มินิมาร์ท จานวน 25 แห่ง
2.3 ซูเปอร์มาร์เก็ต จานวน 3 แห่ง
2.4 ตลาด จานวน 3 แห่ง
14

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. งบประมาณ
2. ผู้บริหาร
3. บุคลากร
4. ผู้ประกอบการ
ปัญหา อุปสรรค
1. จานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ กรณีมีงานเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติในขณะเดียวกัน
2. ผู้ประกอบการอาหารไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
หลักฐานอ้างอิง
1. แฟ้มเอกสารที่แสดงถึงผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
2. รูปภาพ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่มี-
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการบารุงรักษา ปรับปรุงและ 1 ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ
(4 ไร่ 2 งาน (4 ไร่ 3 งาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
บารุง รักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อดาเนินการดังนี้
78.85 ต.ร.ว) 20 ต.ร.ว) 2. กิจกรรมสารวจพื้นที่สีเขียว
1.1 บริเวณใกล้ซอยราษฎร์บูรณะ 3
เพิ่มขึ้นตามศักยภาพเขต
1.2. ใกล้คอนโดลุมพินี
1.3. ใกล้ปั๊มน้ามันซัสโก้
ข้อ 1-3 พื้นที่ขนาด 600 ตารางเมตร
1.4 ริมทางซอยสุขสวัสดิ์ 30 ขนาด 1,500 ตารางเมตร
2 สารวจข้อมูลบริเวณที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ
ครบตามเป้าหมายขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 78.85 ตารางวา

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในเพือ่ ขอความอนุเคราะห์ดาเนินการในส่วนของการปรับภูมิทัศน์ ทาให้การปฏิบตั งิ านสาเร็จไปได้ดว้ ยดี
ปัญหา อุปสรรค
สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณทีด่ าเนินการ ในส่วนของสวนถนนเมือ่ ขุดหลุมพบว่ามีท่อน้าซึ่งทาให้การดาเนินการขาดความต่อเนือ่ ง
หลักฐานอ้างอิง
รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่มี16

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ร้อยละ
ร้อยละ 1. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการ
วิชาหลักจากการทดสอบ
100
71.55 2. โครงการสอนภาษาจีน
1. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนน
3. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
โดยดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ
4. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ด้านการสอน รวมเวลา 40 สัปดาห์ จานวน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
5. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา
มัธยมศึกษา จัดการเรียนรู้ห้องเรียนละ
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1 ชม./สัปดาห์ จานวนห้องเรียนรวม 116
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
ห้องเรียน (ยกเว้นห้องเรียนสองภาษาไม่ต้อง
ผลงานเพื่อการเรียนรู้
เข้าร่วมโครงการฯ) ดาเนินการ
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานศูนย์วิชาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ
เขต
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
2. โครงการสอนภาษาจีน โดยดาเนินการ
สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในสังกัด ทั้ง 6
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
3. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยดาเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับ
นักเรียนทุกคนในระดับขั้น ป 6 ใน 4 กลุ่ม
17

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
สาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- โรงเรียนวัดบางปะกอก และโรงเรียนรัตนจีนะ
อุทิศ จัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคน
ระดับชั้น ม.3 ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อม
ในรายวิชาหลักที่ใช้ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา
2562 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่
23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดบางปะกอก
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ได้ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบ
โรงเรียนวัดบางปะกอก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามสอบโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
- ตามหนังสือสานักการศึกษาที่
กท 0805/3764 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
เรื่องแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562
ของสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
- ตามหนังสือสานักการศึกษาที่
กท 0805/4552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เรื่องแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563
4. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยทุกโรงเรียนดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 15 คน /โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
5. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดาเนินการโดยโรงเรียน
วัดแจงร้อนร่วมกับวัดแจงร้อน โดยให้เด็กนักเรียน
ชั้น ป.4-6 เข้ารับศึกษาหลักธรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ทุกโรงเรียนดาเนินการผลิต
สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ สาหรับประกอบการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
- โรงเรียนคัดสรรผลงานของนักเรียนที่มี
คุณภาพดีที่สุด ส่งสานักการศึกษาตามขนาดของ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง
2 ผลงาน โรงเรียนขนาดเล็ก 1 ผลงาน
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
ศูนย์วิชาการเขต สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ขอยกเลิกโครงการตามหนังสือสานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท
1902/001915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอ
การดาเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น (ยกเว้น
รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายจ่าย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. งบประมาณ
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปัญหา อุปสรรค
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
1. โครงการ
2. รูปภาพการจัดกิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่มี-
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ตามกฎหมาย) ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ตามหนังสือที่ กท 1902/00555
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสาเร็จของการ
แจ้งประเมินภาษี

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ

ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการเร่งรัดการแจ้งประเมิน
ภาษี โดยดาเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอาคาร
ร้อยละ 100 กิจกรรมเร่งรัดการแจ้ง ชุดในระบบ Properties TaX นาข้อมูลที่บันทึกมาจัดทาหนังสือ
ประเมินภาษี
แจ้งเจ้าของทรัพย์สินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จานวน
7,940 ราย จากเป้าหมาย 7,940 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
ประกอบด้วย
1. หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจาปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.7)
2. แบบแสดงรายงานคานวณภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ภ.ด.ส..7)
3. แบบแสดงรายการคานวณภาษีอาคารชุด (ภ.ร.ส.8)
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หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

-

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. บุคลากรในหน่วยงาน
3. สานักการคลัง
4. ระบบการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Properties TaX (P-TaX)
ปัญหา อุปสรรค
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักการคลัง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่ม-ี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกาหนดเวลา
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ขยาย
กาหนดเวลาการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 จากภายในเดือนสิงหาคม 2563
เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ทาให้การบังคับภาษีขยาย
กาหนดเวลาด้วยจากเดิมภายในเดือนกันยายน 2563
เป็นเดือนพฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563 ตัวชีว้ ดั บูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
1. ร้อยละของชุมชนทีมี
มากกว่า
ร้อยละ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือด สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการตามกิจกรรมการป้องกัน
กิจกรรมการป้องกันโรค
ร้อยละ 80
100 ออกครบ 4 กิจกรรม
โรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม โดยดาเนินการการป้องกันและ
ไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตฯ ตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เป็นประจาทุกเดือน
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ในชุมชน
3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค
4. ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากได้รับการแจ้งข่าวโดยใช้มาตรการเร่งด่วนสาหรับควบคุม
การระบาด
* ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จานวน27 ชุมชน
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการครบ 27 ชุมชน และครบ 4 กิจกรรม
คิดเป็น ร้อยละ 100
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ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. งบประมาณ
2. บุคลากรในหน่วยงาน
3. สานักอนามัย
4. ประชาชนในพื้นที่เขตฯ
ปัญหาอุปสรรค
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
1. เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
2. รูปถ่าย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่มี-
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563 ตัวชีว้ ดั บูรณาการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
2. จานวนชนิดกีฬาที่จัดการ 1 ชนิดกีฬา 2 ชนิดกีฬา 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร
แข่งขันระหว่างชุมชน
กีฬาและลานกีฬา
2. โครงการจัดกิจกรรม
การออกกาลังกาย

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. งบประมาณ
2. วิทยากร/เจ้าหน้าที่
3. ประชาชนในพื้นที่เขตฯ
ปัญหา อุปสรรค
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
ภาพถ่าย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่ม-ี
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 ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
แข่งหมากรุกไทยและหมากฮอส โดยจัดการแข่งขันระหว่าง
แขวงราษฎร์บูรณะ และแขวงบางปะกอกโดยไม่จากัดเพศ
และอายุ ในวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563
ณ สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดให้มีการไลฟ์สดทาง
FaceBook ของสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อรักษา
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID)

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2563 ตัวชีว้ ดั บูรณาการ  ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
3. จานวนแหล่งท่องเที่ยว
1 แห่ง
1 แห่ง โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
ทางวัฒนธรรม ได้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยดาเนินการจัดกิจกรรม
ให้มีการท่องเที่ยว
รื่นเริงบันเทิงไทย “ชวน ชม ชิม” ในวันที่ 17 มกราคม 2563
กิจกรรมประกอบด้วย การละเล่นไทย การบรรเลงดนตรีไทย
การประดิษฐ์ของเล่น การรณรงค์ด้านการออมเงิน ชมพิพิธภัณฑ์
และวัดประเสริฐสุทธาวาส ชมแสดงนาฎศิลป์และการสาธิตขนมไทย
มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
จานวน 300 คน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. งบประมาณ
2. ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ปัญหา อุปสรรค
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
1. ภาพถ่ายกิจกรรม
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
-ไม่มี27

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ ตาแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 คะแนนต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 60

เบอร์โทรศัพท์ : 6808

2
70

3
80

4
90

5
100

*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1
7
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- สานักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 75.45
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกฝ่าย และทุกโรงเรียน ในสังกัด สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
- รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่ายงาน (แบบ ง.401)
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสาเร็จของการจัดทางบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจาปี
(งบทรัพย์สิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.1 การจัดทางบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 6808
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง
20 40 60 80

5
100

* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.2.1
1.5
ร้อยละ 100
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- สานักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดทางบการเงินประจาปี 2562 ประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
3. งบกระแสเงินสด
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5. กระดาษทาการงบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี
6. รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจาปี
โดยส่งให้กองบัญชี สานักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 พฤศจิกายน
2562) รายละเอียดดังนี้
1. ส่งกองบัญชี สานักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
2. ส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ ที่ กท 6308/ 6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
3. ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
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อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือ ที่ กท 6308/6174 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
2. หนังสือ ที่ กท 6308/6173 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
3. หนังสือ ที่ กท 6308/6172 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสาเร็จของการจัดทางบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจาปี
(งบทรัพย์สิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 6808
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20คะแนนการจัดทางบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
คะแนนของการจัดทารายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและ
20 40 60 80 100
งบทรัพย์สินประจาปีที่ทาได้จริง (คะแนนการส่ง+คะแนนความถูกต้อง)
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.2.2
1.5
ร้อยละ 100
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
1. สานักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจาปี (งบทรัพย์สินประจาปี) ให้สานักการคลัง
ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) ตามหนังสือที่ กท 6308/5717 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2562
2. สานักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ให้สานักการคลังได้ทันภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส) รายละเอียดดังนี้
2.1. จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ(แบบ2) ประจาไตรมาสที่ 1 ตามหนังสือที่ กท6308/134 ลงวันที่
7 มกราคม 2563
2.2 จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ(แบบ2) ประจาไตรมาสที่ 2ตามหนังสือที่ กท 6308/1965 ลงวันที่
9 เมษายน 2563
2.3.
จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ(แบบ2) ประจาไตรมาสที
ตามหนั่ 3งสือที่ กท 6308/3685 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
2.4.จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ(แบบ2) ประจาไตรมาสที่ 4 (อยู่ระหว่างดาเนินการจัดส่งสานักการคลัง
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563)
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
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อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือที่ กท 6308/5717 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
2. หนังสือที่ กท 6308/134 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
3. หนังสือที่ กท 6308/1965 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
4. หนังสือที่ กท 6308/3685 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสาเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 6808
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนความสาเร็จในการจัดการเรื่อง
90
50 60 70 80
ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ขึ้นไป
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.1
7
ร้อยละ 100
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ ดาเนินการตามโครงการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ติดตาม
แก้ไขเรื่องร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563
ดังนี้
1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จานวนเรื่องร้องเรียน จานวน 31 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 31 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 100
2. สะพาน จานวนเรืองร้องเรียน จานวน 3 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
3. กระทาผิดในที่สาธารณะ จานวน 66 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 64 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.97
อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.03
4. ถนน จานวน 10 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 20
5. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จานวน 43 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.02 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.98
6. เรื่องฉุกเฉิน จานวน 36 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
7. การบริการบุคคล จานวน 11 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
8. อาคาร จานวน 24 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
9. ท่อระบายน้า จานวน 22 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
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10. การคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 1 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
11. บาทวิถี จานวน 3 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
12. เขื่อน คู คลอง จานวน 9 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
13. เหตุเดือดร้อนราคาญ จานวน 137 ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 137 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.56
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ1.44
14. ปัญหาจราจร จานวน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
15. ยาเสพติด จานวน 1 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
16. ไฟฟ้า จานวน 27 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
17. ขยะและสิ่งปฏิกูล จานวน 56 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 56 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
รวมทั้งสิ้น จานวน 504 ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 495 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.21
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.79 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)
1. การรับเรื่อง หน่วยงานตอบรับเรื่องในระบบภายใน 1 วันทาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31
ส.ค. 2563 ดาเนินการตอบรับภายในกาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
2. การรายงานผล รายงานความก้าวหน้าและ/หรือรายงานผลเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จเข้าสู่ระบบภายใน
๓ วันทาการ ส่วนเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จจะมีการรายงานความก้าวหน้าในระบบทุกวันที่ 15 และ 30
ของเดือน จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563 ดาเนินการ
รายงานภายในกาหนด คิดเป็นร้อยละ 98.75
3. การส่งรายงานประจาเดือน ส่งรายงานถึงสานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563 ดาเนินการส่งรายงานภายในกาหนด
คิดเป็นร้อยละ 100
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสาคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกเรื่อง และกาชับ
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เรื่องร้องเรียนบางเรื่องไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน จาเป็นต้องประสานกับหน่วยงานภายนอกที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น การไฟฟ้า การประปา สถานีตารวจนครบาล เป็นต้นซึ่งอาจทาให้การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนล่าช้าไม่ทันใจประชาชน
หลักฐานอ้างอิง :
1. บันทึกรายงานรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคารับรองประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวร้องทุกข์
3. แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดาเนินการ
4. แบบรายงานรหัส CPL_R005 รายงานเรื่องร้องทุกข์ แยกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)

เบอร์โทรศัพท์ : 6808

1 2 3 4
80 85 90 95

5
100

*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.2
7
ร้อยละ 100
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนาเสนอเพื่อขอรับ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการพัฒนาเว็ปไซต์สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์
เป้าหมายร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2559-2563 จานวน
15 คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. 2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทางานและต้องการทางานแต่ไม่มีงานทา
ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทางานและต้องการทางานแต่ไม่มี
งานทา จานวน 22 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ ผลสารวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.40
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2. การดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองข้างไปรษณีย์ โดยการสร้าง
เครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลอง
คลองไปรษณีย์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก้ไข
ปัญหามลพิษทางน้า สร้างจิตสานึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป มีตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทางาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สาหรับใช้เป็น
แบบอย่างในการดาเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียเป้
นรูา้ หมาย 1 ฉบับ
2.2 จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม“ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์” เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป็นที่พักผ่อนและจุด
Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกาแพง ประชาชนริม
คลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100
2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สานักการระบายน้กาาหนด เป้าหมาย 0.50
เมตร รทก.
ผลการดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563
1. จัดทาคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทางาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สาหรับใช้เป็น
แบบอย่างในการดาเนินโครงการในพื้นที่อื่น รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ ได้ 1 ฉบับ
2. จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์ จานวน 15 กิจกรรม
3. - ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ให้เป็นที่พักผ่อนเป็นจุด Check in
ที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกาแพง ประชาชนริมคลอง
ใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563
4. สามารถขุดลอกคลองข้างไปรษณีย์ ได้ความลึก 0.50 เมตร รทก. ตามเป้าหมาย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพระราม 9
3. ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นาชุมชน และสมาชิกชุมชน
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้บริการเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากไม่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่มีอินเตอร์เน็ต
หลักฐานอ้างอิง :
1. โครงการ
2. รายงานผลการดาเนินการต่อผู้อานวยการเขตราษฎร์บูรณะ
3. รูปภาพ
4. เว็บไซต์สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ 3 : ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ เบอร์โทรศัพท์ : 6808
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ น้าหนัก (ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.3
6
ระดับ 5
กกก
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
กองงานผู้ตรวจราชการ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้คัดเลือกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็น
ผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อใช้ในการประเมินผลในตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนาผลการสารวจฯ
ประเด็นคาถามที่ได้รับคะแนนต่าสุดอย่างน้อย 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บิการให้ดียิ่งขึ้น
ผลปรากฎว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งสองครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสารวจครั้งที่ 1/2563 ได้คะแนน 4.466
ครั้งที่ 2 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสารวจครั้งที่ 2/2563 ได้คะแนน 4.888
ค่าเฉลี่ยทั้งสองครั้ง ได้รับคะแนน 4.677
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. ประชาชนทั่วไป
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
ผลรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 2 ครั้ง

37

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 6808
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
20
40
60
80
100
* กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 20 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.1
6

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานตัวชี้ที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูล ดังนี้
1. ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดอันดับความสาคัญแผนพัฒนาฐานข้อมูล และจัดทาปฏิทิน
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
2. นาเข้าข้อมูลเชิงพื้นทีเขตในระบบบันทึกขอมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูล
3. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นประจาทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. เทคโนโลยี
2. สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่
กท 6301/885 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือที่ กท 6301/2823
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
2. การรายงานข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันทุกเดือน
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด :4.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวถนอม ตาลสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 6808
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย
1
2
3
4
5
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2
4

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินงานตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทางาน โดยเลือกความเสี่ยง 3 ลาดับแรก
สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ ทบทวน วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรสานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยเลือกงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ใน
ระดับคะแนนสูง3 ลาดับแรก ได้แก่ งานควบคุมโรค (ฉีดพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
งานด้านจราจรของฝ่ายเทศกิจ และงานบารุงรักษาปรับปรุงระบบระบายน้าของฝ่ายโยธามาดาเนินโครงการ
(แบบOCC1)
ขั้นตอนที่ 2
ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน 4 ส่วน ดังนี้
2.1 จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทางานของหน่วยงาน จานวน ๓ งาน
จัดทาโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทางานของบุคคลากรสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
(แบบOCC2)
2.2 จัดส่งสาเนาโครงการ/กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สานักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562
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สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะจัดส่งโครงการ/กิจกรรม ให้สานักอนามัยทราบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
2.3 ดาเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ดาเนินกิจกรรม
งานที่ ๑ งานควบคุมโรค (ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทางาน
2. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
3. กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน
3. กิจกรรมประกวดบุคลากรฉีดพ่นหมอกควันดีเด่น “เทพบุตรปราบยุงลาย”
4. รวบรวมสถิติข้อมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน
งานที่ 2 งานด้านการจราจร
1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทางาน
2. กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการจราจรและการป้องกันอันตรายจากการทางาน
3. กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการจราจร
4. กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการจราจร
5. รวบรวมสถิติข้อมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน
งานที่ 3 งานบารุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้า
1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทางาน
2. กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการระบายน้าและการป้องกันอันตรายจากการทางาน
3. กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการระบายน้า
4. กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการระบายน้า
5.รวบรวมสถิติข้อมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน
2.4 กากับ ติดตามการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดตามแบบรายงานการกากับ ติดตามการดาเนินโครงการฯ (แบบOCC3)
ขั้นตอนที่ 3
มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (แบบOCC4)
ผลการดาเนินโครงการฯ สรุปดังนี้
1. ร้อยละ 100 ของพนักงานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 80 ของงานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ไม่ประสบ
อุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 100
3. ร้อยละ 70 ของงานบารุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้า ฝ่ายโยธา สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย ไม่ประสบอุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 100
ขั้นตอนที่ 4
ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน 3 ส่วน ดังนี้
4.1 จัดทาแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทางานของบุคลากร
ในสังกัด จานวน 3 ข้อปฏิบัติฯ
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สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ ได้ดาเนินการจัดทาข้อปฏิบัติ แนวทางการทางาน ว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 3 ข้อปฏิบัติฯ สาหรับงานควบคุมโรค (ฉีดพ่นหมอกควัน)
งานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ และงานบารุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้า ฝ่ายโยธา (แบบOCC5)
4.2 เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ
สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ ได้ดาเนินการเวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทางการทางานว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 3 ข้อปฏิบัติฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ
4.3 ติดตามผล/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ
ดังกล่าว
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการติดตามผลความคืบหน้าการปฏิบตั ิ/การนาข้อปฏิบัติ แนวทางฯ ไปใช้งาน
(แบบOCC6)
ขั้นตอนที่ 5
ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน 2 ส่วน ดังนี้
5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมจัดส่งผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดให้สานักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1) ภายในหน่วยงาน โดยการดาเนินการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯ
2) ภายนอกหน่วยงาน โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ (Facebook, Line)
สรุปผลการดาเนินงานทั้งหมดให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
5.2 เป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดให้สานักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ โดยฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล มีการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลสาเร็จของการดาเนินโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล, Line
กลุ่มฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 50 เขต
ดาเนินการส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดให้สานักอนามัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. บุคลากรให้ความร่วมมือดี
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
3. หน่วยงานสานักอนามัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
1. หลักฐาน/เอกสารการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักอนามัย
2. รูปภาพ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 สานักงาน ก.ก.
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2226 3727
หรือโทร. 1459, 1460
 สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร. 0 2224 4972
หรือโทร. 1512, 1543
 สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
สานักงานระบบงบประมาณ โทร. 0 2225 0479, 02 224 0903
หรือโทร. 1705, 1728
 สานักการคลัง
กองบัญชี โทร. 1790
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โทร. 022266226 หรือโทร 1648, 1646
 สานักอนามัย
กลุ่มอาชีวอนามัย สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2354 4226-30
หรือโทร. 2810
 สานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
โทร. 022242141 – 69 ต่อ 1555 , 1556, 1400
 กองงานผู้ตรวจราชการ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
โทร. 0 22212141 หรือโทร 1220

*******************************
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