ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตดอนเมือง

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง
(งบประมาณ 193,500 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล ตามโครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 80,000 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

(ยุทธศาสตร) รอยละความสําเร็จใน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียของ
กรุงเทพมหานครใหอยูในรูปแบบ
ระบบสารสนเทศ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

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

มิติที่ 1

(องคประกอบที่ 3) กรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย (2) รอยละความ
สําเร็จของสถานประกอบการอาหาร
ที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี มีการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่ง
แวดลอม (Green Service)

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(องคประกอบที่ 2) ระดับความ
สําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่

มิติที่ 1

(องคประกอบที่ 3) พื้นที่สีเขียวที่
เพิ่มข้ น
ึ

ผูรับผิดชอบ
-

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมสํารวจไฟฟ าสองสวางใหพรอม ใชงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรมสํารวจ ตรวจสอบและ
ซอมแซมสะพานขามคลองในความรับผิด
ชอบ
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัด ผลผลิต (Output)
กิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยยา
เสพติด

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(องคประกอบที่ 2) รอยละมูลฝอยที่ ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)
คัดแยกจากแหลงกําเนิดและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2
560 (2,419.97 ตันตอวัน)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(3) โครงการ พัฒนาและอนุรักษคลอง
เปรมประขากรและคลองลาดพราวในพ้ น
ื ที่
เขตดอนเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการ บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 900,000 บาท)
(1) โครงการ สงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

-

(2) โครงการ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 89,600 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(3) โครงการ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย
นํ ากลับไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

(องคประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานคร ผลผลิต (Output)
มีการจัดกิจกรรมสงเสริม การทอง
เที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

2.00 (จัด
กิจกรรมอยาง
น อย (ครัง้ ))

(5) โครงการ ผลิตปุยอินทรียจากกิ่งไมใบ
ไม ผัก ผลไม ทีบ
่ ดยอ
 ยนําไปใชป
 ระโยชน
ในพ้ น
ื ที่เขตดอนเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

(จัดกิจกรรมอยาง (1) คาใชจายในการบริหารจัดการ
น อย (ครัง้ ))
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 292,600 บาท)

ม

(4) โครงการ คัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อ
นํ ากลับไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัด ผลผลิต (Output)
กิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผูสูงอา
ยุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ยุทธศาสตร) ความสําเร็จในการจัด ผลผลิต (Output)
กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู
ประกอบการที่เกี่ยวของกับสินคาเก
ษตร

(ครัง้ /ปี )

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(4) โครงการอบรมการจําหนายสินคาออ
นไลน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

-

(1) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 115,100 บาท)

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

1.00 (ครัง้ /ปี )

ท

มิติที่ 1

พ

(3) โครงการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 8-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 10
(งบประมาณ 7,873,000 บาท)
(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยโกสุมรวมใจ 35
แยก 12
(งบประมาณ 742,000 บาท)
(4) ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16
(งบประมาณ 1,268,000 บาท)
(5) ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 16
(งบประมาณ 781,000 บาท)
(6) ปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1
ซอย 12
(งบประมาณ 927,000 บาท)

คร

(7) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) โครงการเฝ าระวังและตรวจตราพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัย (สายตรวจตูเขียว)
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(10) คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(11) คาใชจายในการบูรณการความรวมมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 669,000 บาท)
(12) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 7,500,000 บาท)

าน

(13) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(14) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(15) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(16) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(17) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 480,000 บาท)
(18) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,269,800 บาท)
(19) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 1,119,300 บาท)

ห

(20) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)
(21) ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา
(งบประมาณ 3,405,000 บาท)
(22) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
(งบประมาณ 1,332,000 บาท)
(23) ปรับปรุงโรงเรียนบํารุงรวิวรรณวิทยา
(งบประมาณ 1,191,000 บาท)
(24) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 12,300 บาท)

ม

(25) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)
(26) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 57,900 บาท)
(27) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 13,800 บาท)

พ

(28) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 578,400 บาท)
(29) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(31) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 86,600 บาท)
(32) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 715,700 บาท)
(33) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 142,100 บาท)
(34) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

กร
ุงเ

(35) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

ท

(30) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)

(36) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)

(37) คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 4,884,000 บาท)
(38) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 86,600 บาท)
(39) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 6,120,000 บาท)
(40) คาใชจายโครงการภาษาจีน
(งบประมาณ 2,652,000 บาท)

(41) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

(42) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 210,000 บาท)
(43) ปรับปรุงซอยสรงประภา 8 และซอย
แยก
(งบประมาณ 13,864,000 บาท)

(44) ปรับปรุงซอยสรณคมน 25 แยก 2-5
(งบประมาณ 2,986,000 บาท)
(45) ปรับปรุงทางเทาถนนนาวงประชา
พัฒนา ชวงจากซอยสวนบุคคลตัดใหมถึง
บานเลขที่ 48/101
(งบประมาณ 1,440,000 บาท)

(46) ปรับปรุงซอยเทิดราชัน 39 ถึงสุดเขต
ทางสาธารณประโยชน
(งบประมาณ 11,531,000 บาท)
(47) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(48) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)
(49) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(50) โครงการเฝ าระวังและตรวจตราพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัย (สายตรวจตูเขียว)
(งบประมาณ 0 บาท)
(51) คาใชจายในการเลือกตงั ้ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 5,909,860 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 4

มิติที่ 4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

(องคประกอบที่ 5.1) ความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม
(ฝ ายการคลัง)

(องคประกอบที่ 4) ความสําเร็จใน
การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

ผลผลิต (Output)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมของสํานักงานเขตดอนเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ระดับ)

(1) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

5.00 (ระดับ)

(องคประกอบที่ 5.2) ความสําเร็จใน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือ
การใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
-

-

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 2

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

ม

ห

าน

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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