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

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

2. ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองในพ้ น
ื ที่เขต
ทวีวัฒนา

(2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :40%)

(3). กิจกรรมการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :40%)

3.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให
3
(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ (ผลงานลาสุด :43%)
ตัวชว
ี้ ัด มหานคร ระดับดี
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3.2 รอยละความสําเร็จของสถานประกอบ
4
การอาหารท่ผ
ี านเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มี
ิ แวดลอม (Green
ตัวชว
ี้ ัด การบริการท่เี ป็ นมิตรกับส่ง
เจรจา Service)

5

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4. พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 3 / ตัวชว
เจรจา

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

89,600.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

80,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

2,100,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

ฝ ายโยธา

(1). กิจกรรมการรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียวใหกับสํานัก
สิ่งแวดลอม
(ผลงานลาสุด :50%)

(2). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว
(ผลงานลาสุด :50%)

(1). โครงการสงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชน
(ผลงานลาสุด :25%)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสง
6
เสริมการทองเที่ยว และจัดจําหน ายสินคา
ชุมชนของผูประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่
ตัวชว
ี้ ัด กรุงเทพมหานคร
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (จํานวนครัง้ )
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :70%)

1. รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ด (1). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย
และนําไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี เพื่อน
 ํ ามาใชประโยชน
2560 (2,419.97 ตันตอวัน)
(ผลงานลาสุด :40%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 9.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :40%)

(2). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :40%)
(3). สํารอง 3

(ผลงานลาสุด :5%)
(4). สํารอง 1

(ผลงานลาสุด :5%)
(5). สํารอง 2

(ผลงานลาสุด :5%)

(6). ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27
แยก 1
(ผลงานลาสุด :80%)

(7). ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21
จากบานเลขที่ 45, 45/8 ถึงบานเลขที่ 21
(ผลงานลาสุด :80%)

(8). ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19
จากที่ปรับปรุงแลวถึงคลองลัดนิ่มไสว
(ผลงานลาสุด :81%)

(9). โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :58%)

(10). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :66%)

(11). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :32%)

(12). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :17%)

(13). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :60%)

(14). โครงการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :20%)

(15). โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15%)

(16). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :15%)

(17). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :30%)

(18). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :25%)

(19). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :15%)

(20). โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(21). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :15%)

(22). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :25%)

(23). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

(25). โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

4,387,000.00

ฝ ายโยธา

8,450,000.00

ฝ ายโยธา

5,517,000.00

ฝ ายโยธา

2,000,000.00

ฝ ายโยธา

112,800.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

46,500.00

ฝ ายการศึกษา

10,200.00

ฝ ายการศึกษา

3,969,000.00

ฝ ายการศึกษา

27,400.00

ฝ ายการศึกษา

56,100.00

ฝ ายการศึกษา

15,300.00

ฝ ายการศึกษา

93,700.00

ฝ ายการศึกษา

460,900.00
205,800.00

47,300.00

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

4,152,000.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(ผลงานลาสุด :35%)

ฝ ายปกครอง

ฝ ายปกครอง

พ

(24). โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร

(26). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

352,000.00

119,300.00

(ผลงานลาสุด :25%)

(ผลงานลาสุด :15%)

สวนราชการ

40,100.00

5,000.00

(ผลงานลาสุด :50%)

(ผลงานลาสุด :20%)

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

าน
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(27). โครงการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :35%)

(28). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :15%)

ฝ ายการศึกษา

90,000.00

ฝ ายการศึกษา

578,400.00

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(29). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย

2,580,000.00

(ผลงานลาสุด :25%)

(30). โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย
กรุงเทพมหานคร ปี  ๒๕๖๔
(ผลงานลาสุด :50%)

(31). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :50%)

(32). โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :40%)

(33). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอ
กาส
(ผลงานลาสุด :40%)

(34). โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :40%)

(35). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :40%)

(36). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :25%)

(37). โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(ผลงานลาสุด :40%)

(38). โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :40%)

(39). โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :40%)

(40). โครงการการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(ผลงานลาสุด :40%)

(41). โครงการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฏีใหม
(ผลงานลาสุด :40%)

(42). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(ผลงานลาสุด :25%)

(43). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :25%)

(44). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั่
คง
(ผลงานลาสุด :25%)

(45). โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหา
นคร

32,000.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,260,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,115,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

889,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

230,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

434,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

80,100.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

152,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :100%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/3

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

ลําดับ
8

9

10

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน

(1). ิกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :40%)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

ผลงาน : 15.32 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สวนราชการ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล
ขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ
(ผลงานลาสุด :40%)
ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)

(1). กิจกรรมเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :28%)

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 10 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 56 โครงการ/กิจกรรม
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(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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