สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตดอนเมือง

(ผลงานลาสุด :35%)

(ยุทธศาสตร) รอยละความสําเร็จในการ
สนั บสนุนการพัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิ ด
นํ ้าเสียของกรุงเทพมหานครใหอยูในรูปแบบ
ระบบสารสนเทศ

(1). กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลตาม
โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :25%)

(องคประกอบท่ี 3) กรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (1) ระดับความสําเร็จในการสง
เสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการ
ตัวชว
ี้ ัด พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เจรจา ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

(องคประกอบท่ี 2) ระดับความสําเร็จของ
คลองในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภ
 ม
ู ท
ิ ศ
ั น ใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ื ้ ท่ี
ตัวชว
ี้ ัด ของแตละพน
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(องคประกอบท่ี 3) พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา

(องคประกอบท่ี 2) รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยก
7
จากแหลงกําเนิ ดและนําไปใชประโยชน เพิ่ม
ขึน
้  เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน
ตัวชว
ี้ ัด ตอวัน)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). กิจกรรมสํารวจ ตรวจสอบและซอมแซม
สะพานขามคลองในความรับผิดชอบ
(ผลงานลาสุด :25%)

(3). โครงการ พัฒนาและอนุรักษคลองเปรมประ
ขากรและคลองลาดพราวในพ้ น
ื ที่เขตดอนเมือง
(ผลงานลาสุด :40%)

(1). โครงการ บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่
สีเขียว

(1). โครงการ สงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย
เพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :40%)

(2). โครงการ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม
ชน
(ผลงานลาสุด :40%)

(ผลงานลาสุด :40%)

(4). โครงการ คัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อนํากลับ
ไปใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :40%)

(5). โครงการ ผลิตปุยอินทรียจากกิ่งไมใบไม ผัก
ผลไม ที่บดยอยนําไปใชประโยชนในพ้ น
ื ที่เขต
ดอนเมือง
(องคประกอบท่ี 3) กรุงเทพมหานครมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริม การทองเที่ยว และจัด
จําหน ายสินคาชุมชนของผูประกอบการ
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชว
ี้ ัด ชุมชนในพน
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (จัดกิจกรรม
อยางนอย (ครัง้ ))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

(ผลงานลาสุด :40%)

(1). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :37%)

(2). คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(ผลงานลาสุด :32%)

(3). โครงการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(ผลงานลาสุด :32%)

(4). โครงการอบรมการจําหนายสินคาออนไลน

80,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

900,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

89,600.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

292,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

(ผลงานลาสุด :10%)

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม (1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
สนั บสนุนภูมิปัญญาผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ครัง้ /ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

115,100.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :40%)

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม (1). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและ
ฝึ กอบรมเกษตรกร/ผูประกอบการท่ี
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เกี่ยวของกับสินคาเกษตร
(ผลงานลาสุด :39%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (ครัง้ /ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

10

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการ คัดแยกมูลฝอยอินทรียนํากลับไป
ใชประโยชน

9

0.00

ฝ ายปกครอง

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

6

สวนราชการ

193,500.00

(ผลงานลาสุด :25%)

(องคประกอบท่ี 3) กรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (2) รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารท่ผ
ี านเกณฑมาตรฐาน
ตัวชว
ี้ ัด อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ิ แวดลอม
เจรจา ดี มีการบริการท่เี ป็ นมิตรกับส่ง
(1). กิจกรรมสํารวจไฟฟ าสองสวางใหพรอมใช
(Green Service)
งาน
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
(ผลงานลาสุด :25%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

งบประมาณ (บาท)

คร

3

โครงการ/กิจกรรม

ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 4.00 (ครัง้ /ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

2

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม (1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
เกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยยาเสพติด
ระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง

ม
ห

1

พ

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ผลงาน : 30.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :45%)

(2). ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 10
(ผลงานลาสุด :52%)

(3). ปรับปรุงซอยแยกซอยโกสุมรวมใจ 35 แยก
12
(ผลงานลาสุด :62%)

(4). ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16
(ผลงานลาสุด :62%)

(5). ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 16
(ผลงานลาสุด :62%)

(6). ปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย
12
(ผลงานลาสุด :65%)

(7). ปรับปรุงซอยสรงประภา 8 และซอยแยก
(ผลงานลาสุด :62%)

(8). ปรับปรุงซอยสรณคมน 25 แยก 2-5
(ผลงานลาสุด :62%)

(9). ปรับปรุงทางเทาถนนนาวงประชาพัฒนา
ชวงจากซอยสวนบุคคลตัดใหมถึงบานเลขที่
48/101
(ผลงานลาสุด :62%)

(10). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :30%)

(11). คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :22%)

(12). คาใชจายในการบูรณการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :37%)

(13). กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได
(ผลงานลาสุด :28%)

(14). ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา
(ผลงานลาสุด :70%)

(15). ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
(ผลงานลาสุด :70%)

(16). ปรับปรุงโรงเรียนบํารุงรวิวรรณวิทยา
(ผลงานลาสุด :70%)

(17). คาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :70%)

(18). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
(ผลงานลาสุด :30%)

(19). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :70%)

(20). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :70%)

(21). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(ผลงานลาสุด :50%)

(22). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :60%)

(23). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(ผลงานลาสุด :60%)

(24). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :60%)

(25). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :60%)

(26). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :60%)

(27). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :60%)

(28). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :60%)

(ผลงานลาสุด :60%)

(30). คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :60%)

สวนราชการ

7,873,000.00

ฝ ายโยธา

742,000.00

ฝ ายโยธา

1,268,000.00

ฝ ายโยธา

781,000.00

ฝ ายโยธา

927,000.00

ฝ ายโยธา

13,864,000.00

ฝ ายโยธา

2,986,000.00

ฝ ายโยธา

1,440,000.00

ฝ ายโยธา

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

669,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

3,405,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,332,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,191,000.00

ฝ ายการศึกษา

12,300.00

ฝ ายการศึกษา

139,500.00

ฝ ายการศึกษา

57,900.00

ฝ ายการศึกษา

13,800.00

ฝ ายการศึกษา

578,400.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายทะเบียน

5,000.00

ฝ ายการศึกษา

86,600.00

ฝ ายการศึกษา

715,700.00

ฝ ายการศึกษา

142,100.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

26,200.00

ฝ ายการศึกษา

4,884,000.00

ฝ ายการศึกษา

86,600.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(29). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

ม
ห
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กร
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(31). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :70%)

(32). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
(ผลงานลาสุด :60%)

(33). คาใชจายโครงการภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :60%)

(34). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
(ผลงานลาสุด :60%)

(35). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :70%)

(36). โครงการเฝ าระวังและตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ภัย (สายตรวจตูเขียว)
(ผลงานลาสุด :40%)

(37). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :38%)

(38). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :40%)

(39). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :32%)

(40). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(ผลงานลาสุด :35%)

(41). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :40%)

(42). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน
(ผลงานลาสุด :40%)

(43). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :40%)

(44). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
(ผลงานลาสุด :39%)

(45). คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมราย
ได
(ผลงานลาสุด :38%)

(46). คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :40%)

(47). ปรับปรุงซอยเทิดราชัน 39 ถึงสุดเขตทาง
สาธารณประโยชน
(ผลงานลาสุด :62%)

(48). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :50%)

(49). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร

6,120,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,652,000.00

ฝ ายการศึกษา

90,000.00

ฝ ายการศึกษา

210,000.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายเทศกิจ

750,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

480,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,269,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,119,300.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

100,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

352,000.00

ฝ ายปกครอง

11,531,000.00

ฝ ายโยธา

2,000,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

(ผลงานลาสุด :35%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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14

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

(องคประกอบท่ี 5.1) ความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

(1). กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ของสํานักงานเขตดอนเมือง

ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :27%)

(องคประกอบท่ี 4) ความสําเร็จในการเสนอ (1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
งานของหน วยงาน
(ผลงานลาสุด :30%)
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(องคประกอบท่ี 5.2) ความสําเร็จในการ
(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญ ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ตอการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ
(ผลงานลาสุด :30%)
ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 14 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 70 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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