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

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(องคประกอบที่ 3) กรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย (1) ระดับความ
สําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
100.00
(รอยละ)

5

(2.1). กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล
ตามโครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(องคประกอบที่ 3) กรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย (2) รอยละความ
สําเร็จของสถานประกอบการอาหาร
ที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี มีการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่ง
แวดลอม (Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(องคประกอบที่ 2) ระดับความสําเร็จ
ของคลองในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนให
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
สอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
ตัวชว
ี้ ัด พื้นที่

ความกาวหน าของงาน :35%

27/10/2563 : เตรียมดําเนินการจัดประชุม ศป.
ปส.เขตดอนเมือง ในชวงเดือนธันวาคม 2563
ความกาวหน าของงาน :25%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การรวบรวม
ขอมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานในการสํารวจและ
จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศผูประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

(3.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :30%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...๑. จัด
ทําแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย ๒. อยูระหวางขออนุมัติปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ๓. ตรวจประเมินดาน
กายภาพของสถานประกอบการอาหาร ๔. สุมเก็บ
ตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารปนเปื้ อน
ทางดานเคมีไดแกบอแรกซ สารฟอรมาลีน สาร
ฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆาแมลง กรดแรอิสระ
โพลาร ดวยชุดทดสอบเบื้องตน (Test Kit) เและ
ตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผูสัมผัสอา
หาร ภาชนะอุปกรณโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน
(SI ๒) ๕.ประชาสัมพันธดานการสุขาภิบาลอาหาร

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

(1.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

(ยุทธศาสตร) รอยละความสําเร็จใน
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียของ
กรุงเทพมหานครใหอยูในรูปแบบ
ระบบสารสนเทศ

(ครัง้ /ปี )

โครงการ/กิจกรรม

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.00
(ครัง้ /ปี )

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

2

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยยา
เสพติด

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตดอนเมือง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

20.00
(รอยละ)

5.00
(ระดับ)

(รอยละ)

(ระดับ)

(5.1). กิจกรรมสํารวจไฟฟ าสองสวางใหพรอมใช ความกาวหน าของงาน :25%
งาน
2/15/2021 : อยูระหวางฝายรักษาความสะอาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฯจัดทําแผนการดําเนินงาน ซ่ งึ ไดสํารวจขอมูล
1/5
:: ฝ ายโยธา
พรอมสงใหฝายรักษาความสะอาดฯแลว
(5.2). กิจกรรมสํารวจ ตรวจสอบและซอมแซม
สะพานขามคลองในความรับผิดชอบ

ความกาวหน าของงาน :25%

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(องคประกอบที่ 2) รอยละมูลฝอยที่
คัดแยกจากแหลงกําเนิดและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2
560 (2,419.97 ตันตอวัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). โครงการ บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100%
27/10/2563 : เตรียมดําเนินโครงการ

(7.1). โครงการ สงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

ความกาวหน าของงาน :40%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

27/10/2563 : เตรียมดําเนินโครงการ

(7.2). โครงการ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :40%
ชน
1/25/2021 : - คาตอบแทนเดือนธันวาคม 2563
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เป็ นเงิน 5,700 บาท - คาประกัน เป็ นเงิน 286
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
บาท - ดําเนินการเขาจัดเก็บขยะมูลฝอยและคัด
แยกมูลฝอย 3 ชุมชน ไดจํานวน 800 กิโลกรัม
1. ชุมชนรวมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอย
สะพานรวมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองดานเหนือ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(องคประกอบที่ 3) พื้นที่สีเขียวที่
เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

พ

(7.3). โครงการ คัดแยกมูลฝอยอินทรียนํากลับ
ไปใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ท

(7.4). โครงการ คัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อ
นํ ากลับไปใชประโยชน

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(7.5). โครงการ ผลิตปุยอินทรียจากกิ่งไมใบไม
ผัก ผลไม ที่บดยอยนําไปใชประโยชนในพ้ น
ื ที่
เขตดอนเมือง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/5

ความกาวหน าของงาน :40%

27/10/2563 : เตรียมดําเนินโครงการ
ความกาวหน าของงาน :40%
27/10/2563 : เตรียมดําเนินโครงการ
ความกาวหน าของงาน :40%
1/22/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ดําเนินการ
บดยอยกิ่งใบไม เปลือกผัก ผลไม จํานวน 65
ตัน - ทําป ุยอินทรียมาใชในพ้ น
ื ที่ 10 ตัน

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021
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เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

(องคประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานคร
2.00
มีการจัดกิจกรรมสงเสริม การทอง (จัดกิจกรรมอยาง (จัดกิจกรรมอยาง
เที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
น อย (ครัง้ ))
น อย (ครัง้ ))
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(8.1). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(8.2). คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :37%
22/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -เบิกจาย
เงินคาตอบแทนอาสาสมัครประจําเดือน ตุลาคม
2563 เรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :32%

22/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -ไดรับ
อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2564
รายการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรม- ประเพณีไทย (กิจกรรมวัน
พอแหงชาติ) 50,000 บาท เรียบรอยแลว โดย
กําหนดจัดงานวันพอแหงชาติประจําปี  2563 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ หองกําแพง
เพชร สํานักงานเขตดอนเมือง มีกิจกรรมดังนี้ 1.
พิธีทําบุญเลีย
้ งพระ (ถวายปิ่นโต) แดพระสงฆ
จํานวน 10 รูป 2. พิธียกยองเชิดชูเกียรติพอดี
เดนเขตดอนเมืองประจําปี พุทธศักราช 2563 3.
พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูสนับสนุนกิจกรรมของ
เขตดอนเมือง -ไดดําเนินการเชิญผูเขารวม
กิจกรรมและแขกผูมีเกียรติ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

พ

(8.3). โครงการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุม
ชน

กร
ุงเ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(8.4). โครงการอบรมการจาํ หนายสน
ิ คาอ
 อนไลน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/5

ความกาวหน าของงาน :32%

22/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -ขอเห็น
ชอบผูอํานวยการเขตดอนเมืองเพื่อจัดกิจกรรม
เรียบรอยแลว -ฝ ายพัฒนาชุมชนฯ จะดําเนินการ
จัดโครงการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เขตดอนเมือง เพื่อเป็ นการสงเสริม และจัด
จําหนายสินคาของกลุมอาชีพ กลุมแมบานในชุม
ชน กลุม OTOP ผลิตภัณฑ Bangkok Brand
และSMEs ใหกับ ประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตดอน
เมือง จํานวน 11 ครัง้  โดยกําหนดจัดโครงการฯ
ในวันพฤหัสบดีสุดทายของเดือน ตัง้ แตเวลา 08.
00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณลานดานหน าอาคาร
สํานักงานเขตดอนเมือง ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 จัดวันที่ 2
6 พ.ย. 63 ครัง้ ที่ 2 จัดวันที่ 24 ธ.ค. 63 ครัง้ ที่
4 จัดวันที่ 25 ก.พ. 64 ครัง้ ที่ 5 จัดวันที่ 25 มี.
ค. 64 ครัง้ ที่ 7 จัดวันที่ 27 พ.ค. 64 ครัง้ ที่ 8 จัด
วันที่ 24 มิ.ย. 64 ครัง้ ที่ 10 จัดวันที่ 26 ส.ค. 64
ครัง้ ที่ 11 จัดวันที่ 30 ก.ย. 64 -ประสานงานกับ
รานคาที่จะนําสินคามาจําหนาย -ทําหนังสือขอรับ
การสนับสนุนเตนทเสนอฝายโยธาเรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :10%

30/10/2563 : เตรียมดําเนินโครงการ
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(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู
ประกอบการที่เกี่ยวของกับสินคาเก
ษตร

(ครัง้ /ปี )

4.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(องคประกอบที่ 5.2) ความสําเร็จใน
การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือ
การใหบริการ

(10.1). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ความกาวหน าของงาน :39%

22/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -ไดจัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ครัง้ ที่ 1 ใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทําการชุมชนปิ่นเจริ
ญ 1 เรียบรอยแลว -ในเดือน ตุลาคม 2563
ความพึงพอใจของผูรับบริการคิดเป็ นระดับ 91.
67

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(11.1). กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภาพ ความกาวหน าของงาน :27%
รวมของสํานักงานเขตดอนเมือง
27/10/2563 : จัดประชุมเพื่อชแ
ี้ จงแนวทางและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน เพื่อเรงรัดการเบิกจายงบ
:: ฝ ายการคลัง
ประมาณ
ความกาวหน าของงาน :30%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

27/10/2563 : ดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนที่ 1 คนหา
และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา
หรือความตองการที่จะพัฒนางาน

(12.1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

พ

(องคประกอบที่ 4) ความสําเร็จใน
การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

22/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -วางแผน
การดําเนินงานตามโครงการ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(13.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล ความกาวหน าของงาน :30%
ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริ
การ
27/10/2563 : รักษาสถานภาพฐานขอมูลของ
หนวยงานที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
2563
:: ฝ ายปกครอง

กร
ุงเ

13

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :40%

ท

12

(องคประกอบที่ 5.1) ความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(9.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

โครงการ/กิจกรรม

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(ครัง้ /ปี )

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

10

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผูสูงอา
ยุ

เป าหมาย

ห

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 13 ตัวชว
ี้ ัด //

4/5

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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