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ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ เป็นหน่วยงำนหนึ่งของกรุงเทพมหำนคร มี อ ำนำจหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 ในด้ำนงำนกำรปกครองท้องที่ กำรพัฒนำ 
ชุมชน กำรส่งเสริมอำชีพ กำรทะเบียน กำรโยธำ กำรรักษำที่สำธำรณะ กำรพัฒนำผังเมืองเขต กำรระบำยน  ำ 
กำรสำธำรณสุข กำรจัดเก็บรำยได้ กำรรักษำควำมสะอำด กำรดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ กำรควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษำ กำรดูแลและบังคับให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร
หรือทีก่ฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร และหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ที่มุ่งเน้นกำรเชื่อมโยงภำรกิจของส่วนรำชกำรในสังกัดและหน่วยงำนอื่นๆ ในก ำกับของกรุงเทพมหำนคร ได้แก ่
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 และนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครในภำพรวมและเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดต่อประชำชน โดยใช้
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้บุคลำกรของ 
ส่วนรำชกำรในสังกัดมีศักยภำพและควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรงำน ตลอดจนสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ น เพ่ือส่งมอบบริกำรที่ดีที่สุดให้แก่ประชำชนในพื นที่และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติรำชกำรของกรุงเทพมหำนครให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็นมหำนครที่เป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนำกรุงเทพมหำนครให้เป็นมหำนครที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 
          ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพ้ืนที่ 
ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ เป็น 1 ใน 50 เขตกำรปกครองของกรุงเทพมหำนคร ตั งอยู่บนพื นที่ 

ฝั่งขวำแม่น  ำเจ้ำพระยำของกรุงเทพมหำนครหรือฝั่งธนบุรี จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยพื นที่เขตทวีวัฒนำ   
ถูกก ำหนด ตำมแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำมกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556 
โดยแบ่งประเภทที่ดินออกเป็น 2 ลักษณะ ตำมแนวคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ดังนี             

1. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลำย) 
2. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)   
ปัจจุบันพื นที่ส่วนใหญ่ของเขตเป็นพื นที่เกษตรกรรม มีล ำคลองหลำยสำยสำมำรถน ำน  ำไปใช้

ในกำรท ำเกษตรกรรม ท ำสวนหรือท ำไร่ แต่อย่ำงไรก็ตำมพื นที่เกษตรเหล่ำนั นก ำลังลดลงเนื่องจำกถูกแทนที่ทีละน้อย 
ด้วยโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรซึ่งเรียงรำยอยู่ตำมถนนสำยหลักและชุมชนต่ำงๆ ในเขตพื นที่  

เขตทวีวัฒนำมีขนำดพื นที่ทั งหมด 50.219 ตำรำงกิโลเมตร สูงจำกระดับน  ำทะเลปำนกลำง 
ประมำณ 2 - 3.50 เมตร อัตรำกำรทรุดตัวของพื นที่เฉลี่ย 5 - 10 มิลลิเมตรต่อปี ภูมิอำกำศแบบร้อนชื น 
ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด 38 องศำเซลเซียส ต่ ำสุดเฉลี่ย 19.2 องศำเซลเซียส ภำยใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันออก  
เฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 2 แขวง ประกอบด้วย  

1) แขวงทวีวัฒนำ มีขนำดพื นที่ 21.521 ตำรำงกิโลเมตร  
2) แขวงศำลำธรรมสพน์ มีขนำดพื นที่ 28.698 ตำรำงกิโลเมตร  
เขตทวีวัฒนำ มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี   
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคลองมหำสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีถนนกำญจนำภิเษกฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับเขตบำงแคและเขตหนองแขม มีคลองทวีวัฒนำ คลองบำงเชือกหนัง  
  และคลองบำงไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอสำมพรำน และอ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำมีส่วนรำชกำรในสังกัด จ ำนวน 10 ฝ่ำย ประกอบด้วย  
1. ฝ่ายปกครอง  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรปกครอง กำรทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน

พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมำคม ทะเบียนมัสยิดอิสลำม ทะเบียนศำลเจ้ำ ทะเบียนสัตว์พำหนะ 
ทะเบียนพินัยกรรม) กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กำรสอบสวนรับรองบุคคล กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
กำรเลือกตั ง กำรท ำประชำมติและประชำพิจำรณ์ กำรจัดท ำแผนพัฒนำเขต กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรบริหำร 
และบริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและสวัสดิกำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรรับเรื่อง
ร้องทุกข์ กำรสื่อสำรและรับส่งวิทยุ กำรประชุม งำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน งำนลูกเสือชำวบ้ำน   
งำนมวลชน งำนเขตเคลื่อนที่ งำนสภำเขต งำนรำชกำรส่วนภูมิภำค งำนยุทธศำสตร์ นโยบำยและแผน และกำร
ติดตำมประเมินผล งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนสำรบรรณและธุรกำร งำนช่วยอ ำนวยกำรและเลขำนุกำร งำนพิธีกำร 
งำนดูแลและรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะกลำง งำนสำรสนเทศ งำนรำชกำร ประจ ำทั่วไป
ของส ำนักงำนเขต งำนที่ไม่ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ และหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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2. ฝ่ายทะเบียน  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน
ทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว สัญชำติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) กำรควบคุม ดูแล
ศูนย์บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งและกำรพิจำรณำก ำหนด
หน่วยเลือกตั ง กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย  

3. ฝ่ายโยธา  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรซ่อมแซม กำรปรับปรุงโรงเรียน ถนน   
ตรอก ซอย ทำงเท้ำ ผิวจรำจร สิ่งสำธำรณประโยชน์และสะพำนคนเดินข้ำม กำรอนุญำตตัดคันหินทำงเท้ำ          
กำรพิจำรณำอนุญำตกระท ำกำรต่ำงๆ ในที่สำธำรณะของหน่วยงำนสำธำรณูปโภค กำรเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์        
ในที่ดินที่อยู่ในโครงกำรพื นที่ปิดล้อมของส ำนักงำนเขต เพ่ือกำรก่อสร้ำงหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย กำรดูแล
รักษำที่สำธำรณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน กำรบ ำรุงดูแลรักษำคู คลอง ทำง
หรือท่อระบำยน  ำ สะพำนข้ำมคลอง กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน  ำท่วม ร่วมมือกับส ำนักผังเมืองในกำรวำงและ
จัดท ำผังเมืองประเภทต่ำง ๆ กำรควบคุมอำคำรที่ได้รับมอบหมำย กำรประกำศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพำะกิจ    
กำรตรวจสอบและควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรก ำหนดพื นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื นที่เฉพำะภำยในเขต 
กำรจัดท ำ ติดตั ง ซ่อมแซมและดูแลรักษำควำมสะอำดป้ำยชื่อซอย ป้ำยจรำจรและกระจกมองโค้ง กำรทำสีขอบ
คันหิน กำรทำสีตีเส้น รวมถงึเส้นทแยงเหลือง กำรจัดท ำคันชะลอควำมเร็ว กำรติดตั ง guard rail อุปกรณ์ประกอบ
ถนนและทำงจักรยำน รวมถึงกำรส ำรวจ ออกแบบ หรือประมำณรำคำเพ่ือของบประมำณ กำรบริหำรงบประมำณ 
กำรจัดหำพัสดุ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ำรุงรักษำตำมสัญญำหรืออ ำนำจหน้ำที่ที่
รบัผิดชอบด้วย และหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย  

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรสุขำภิบำล
สถำนที่และกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยแก่สุขภำพ กำรสุขำภิบำลตลำด สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร และ
สะสมอำหำร กำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม กำรสุขำภิบำลทั่วไปให้ได้มำตรฐำนทำงสุขำภิบำลและถูกสุขลักษณะ 
กำรควบคุม ดูแลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ กำรควบคุมมลพิษ กำรพัฒนำ ควบคุมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริโภคและสร้ำง หรือขยำยเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข กำรก ำจัดแมลงและสัตว์น ำโรค กำรควบคุมกำรเลี ยงหรือปล่อยสัตว์  กำรควบคุม
จัดกำร ก ำจัด ห้ำม ป้องกันและระงับเหตุร ำคำญที่อำจเกิดหรือเกิดขึ นในที่สำธำรณะหรือสถำนที่เอกชน กำรอนุญำต 
ให้ใช้เครื่องขยำยเสียง กำรออกใบอนุญำตสุสำนและฌำปนสถำน สถำนีบริกำรน  ำมันเชื อเพลิง กำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยอำหำร กำรใช้สำรระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น และหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย  

5. ฝ่ายรายได้  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดเก็บรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร (ได้แก่ 
ภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และรำยได้อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย) กำรสืบทรัพย์ผู้ค้ำงช ำระ
ภำษีท่ีอยู่ในพื นที่เขต กำรด ำเนินคดีแก่ผู้ค้ำงช ำระภำษี กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดเก็บรำยได้ กำรจัดท ำสถิติ
กำรจัดเก็บรำยได้แต่ละประเภท กำรรำยงำนกำรจัดเก็บภำษี และหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย   

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรรักษำสภำวะสิ่งแวดล้อม กำรเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น  ำ
เจ้ำพระยำ เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้ำ) กำรสูบขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน  ำมัน กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กำรปลูก ดูแลและบ ำรุงรักษำต้นไม้ กำรพิจำรณำอนุญำตตัดและขุดย้ำยต้นไม้
ในที่สำธำรณะ กำรจัดท ำแผนกำรปลูกต้นไม้และพื นที่สีเขียวในพื นที่เขตที่รับผิดชอบ กำรดูแลรักษำควำม
สะอำด บริเวณโบรำณสถำน สถำนที่ที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และสถำปัตยกรรม กำรสนับสนุนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย   
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7. ฝ่ายการศึกษา  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป กำรงบประมำณ 
กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 งำนกิจกรรมนักเรียน 
ในสถำนศึกษำ (ได้แก่ จัดตั งกลุ่มลูกเสือ เนตรนำรีและยุวกำชำด แต่งตั งผู้บังคับบัญชำ แต่งตั งผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือและยุวกำชำด กำรทะเบียนลูกเสือและยุวกำชำด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของโรงเรียน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเจ้ำหน้ำที่ สวัสดิกำร เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และบ ำเหน็จบ ำนำญของ
ข้ำรำชกำรครู และลูกจ้ำงของโรงเรียนและข้ำรำชกำรครูในฝ่ำยกำรศึกษำ กำรเลือกตั ง อ.ก.ก.ข้ำรำชกำรครู       
กำรเลือกตั งกรรมกำรคุรุสภำ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งข้ำรำชกำรครูเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
กำรประชุมสัมมนำ กำรนิเทศและตรวจเยี่ยม กำรสนับสนุนงำนวิชำกำร วิจัย ประเมินผลโครงกำรและเผยแพร่
งำนข้อมูลทำงกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนและเผยแพร่กำรประสำนงำนวิชำกำรระหว่ำงโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 
ด ำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต และหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย รวมทั งมีโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตจ ำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดปุรณำวำส โรงเรียนคลองมหำสวัสดิ์ โรงเรียนคลองบำงพรหม 
โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนตั งพิรุฬห์ธรรม โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ (ทองน่วมอนุสรณ์) และ
โรงเรียนมัธยมปุรณำวำส 

8. ฝ่ายการคลัง  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับงำนงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุที่เบิกจ่ำย 
จำกเงินงบประมำณกรุงเทพมหำนคร เงินอุดหนุนรัฐบำล เงินนอกงบประมำณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ กำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหำนคร กำรเก็บรักษำเงิน กำรจัดท ำสรรพบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ 
กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย กำรจัดท ำงบเดือนแสดงรำยกำรจ่ำยเงินของหน่วยงำน กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือกำรบริหำร กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน
ของหน่วยงำน กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรควบคุมกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรบริหำร 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ กำรจัดหำและควบคุมพัสดุ กำรควบคุม
ทรัพย์สิน กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) กำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรจัดระบบข้อมูล
และข่ำยงำนระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหำนคร (MIS) จ ำนวน 9 ระบบงำน (ได้แก่ ระบบงำนงบประมำณ 
ระบบงำนกำรเงิน ระบบงำนบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงำนจัดซื อ ระบบงำนจัดจ้ำง ระบบงำนเงินเดือน 
ระบบงำนบริหำรคลังพัสดุกลำง ระบบงำนบริหำรน  ำมันเชื อเพลิงและหล่อลื่น) กำรบริหำรข้อมูลและรำยงำน
ภำพรวมของงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงำน และหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย 

9. ฝ่ายเทศกิจ  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครและ 
กฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร กำรควบคุม ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง กำรส่งเสริมดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กำรส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย งำนนิติกำรทั่วไป งำนเกี่ยวกับคดี และกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคด ีและหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำชุมชน 
และสังคมทั งทำงด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม อนำมัย และคุณภำพชีวิต เช่น กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้น ำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ำยชุมชน กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและ 
ที่อยู่อำศัย กำรจัดให้มีองค์กรประชำชนในรูปแบบคณะกรรมกำรชุมชน กำรส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั งสหกรณ์
ชุมชน กองทุนพัฒนำชุมชน กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง กำรปรับปรุงชุมชน กำรรื อย้ำยชุนชน กำรประสำนงำน 
กับหน่วยงำนอื่นเพื่อจัดหำที่อยู่ชั่วครำว กำรส่งเสริมอำชีพ กำรจัดหำแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอำชีพ กำรจัดตั งศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออมครอบครัว กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับยำเสพติด 
กำรสงเครำะห์สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบภัย กำรสงเครำะห์และคุ้มครองสวัสดิภำพและส่งเสริม
ควำมประพฤติเด็ก กำรควบคุม ดูแลกำรด ำเนินงำนสถำนรับเลี ยงเด็กและสถำนสงเครำะห์ ศูนย์เยำวชน ห้องสมุด 
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บ้ำนหนังสือ ศูนย์กีฬำ และลำนกีฬำ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุและคนพิกำร กำรให้บริกำร และ
จัดกิจกรรมนันทนำกำรด้ำนดนตรี กีฬำ ห้องสมุด ฯลฯ งำนสภำเยำวชนเขต กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู 
บ ำรุง รักษำ ศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น งำนสภำวัฒนธรรมเขต 
งำนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กำรสนับสนุนและประสำนกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยด้ำนวัฒนธรรม นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำทำงวิชำกำรเกษตร 
และสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรเกษตร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
หน้ำที่อืน่ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

สถานการณ์ของพื้นที่ 
ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำมีสภำพพื นที่ทั่วไปเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสำนเขตที่อยู่อำศัย จำก   

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2556 ก ำหนดให้ท้องที่เป็นพื นที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) 
แต่จำกสถิติจ ำนวนประชำกร ตั งแต่ปี 2554 - 2564 พบว่ำจ ำนวนประชำกรเพ่ิมขึ นอย่ำงต่อเนื่องและคำดว่ำจะ
เพ่ิมขึ นต่อไป เนื่องจำกพื นที่เกษตรกรรมถูกแทนที่หรือถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อำศัย (โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรร)       
เพ่ิมมำกขึ น ท ำให้เกิดกำรรวมตัวเป็นชุมชนหมู่บ้ำนเพิ่มมำกขึ น 

ตารางประชากรเขตทวีวัฒนา 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

2554 35,196 40,264 75,460 
2555 35,487 40,787 76,274 
2556 35,755 41,032 76,787 
2557 35,973 41,148 77,121 
2558 36,190 41,414 77,604 
2559 36,333 41,557 77,890 
2560 36,429 41,758 78,187 
2561 36,427 41,881 78,308 
2562 36,546 42,147 78,693 
2563 36,498 42,254 78,752 
2564 36,433 42,309 78,742 

 
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องด ำเนินกำร

ปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบสำธำรณูปโภค โครงสร้ำงพื นฐำน สภำพสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสภำพ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนที่อยู่อำศัย และรองรับกำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ ที่คำดว่ำในอนำคตจะมีผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ น 

สถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นปัจจัยส ำคัญที่บุคลำกรของส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำทุกคน ต้อง
ให้ควำมส ำคัญในกำรศึกษำวิเครำะห์ในเชิงลึกทั งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม กำรสำธำรณูปโภค สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั งกำรบริหำร
จัดกำรที่มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีควำมหลำกหลำย นอกจำกนั นยัง
ต้องให้เกิดควำมสมดุลในกำรพัฒนำและท ำให้เขตทวีวัฒนำเป็นเขตที่น่ำอยู่อำศัย พร้อมกับสนับสนุน
กรุงเทพมหำนครให้เป็นมหำนครที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  
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ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำจึงก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำพื นที่เขตและสนับสนุนกำรพัฒนำ
กรุงเทพมหำนครในภำพรวม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 คือกำรท ำให้เขตทวีวัฒนำเป็นเขตที่น่ำอยู่อำศัย
มำกยิ่งขึ น ด้วยกำรด ำเนินกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน  ำท่วมอย่ำงเป็นระบบและบูรณำกำรร่วมกับทุกหน่วยงำน        
ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและลดปัญหำกำรเกิดอำชญำกรรมประเภทต่ำงๆ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชำชน มีอำชีพ       
มีคุณภำพชีวิตที่ดี กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ แหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้ำงให้มีสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่ดี สวยงำม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเขต และกำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนที่อยู่อำศัย
ในพื นที่เขต ประชำชนที่ก ำลังจะเข้ำมำอยู่อำศัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพ่ิมมำกขึ น  โดยส ำนักงำนเขต       
ทวีวัฒนำมุ่งมั่นและพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศเพ่ือตอบสนองทุกควำมต้องกำรที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ และมีระบบบริหำรจัดกำรในกำรท ำงำนที่ดี ท ำให้บุคลำกรเกิดควำมตื่นตัว 
2. มีกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
3. สถำนทีใ่ห้บริกำรประชำชนมีควำมสะดวกสบำย เพียงพอกับกำรให้บริกำรประชำชน 
4. มีบุคลำกรรุ่นใหม่ที่พร้อมจะปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ 
5. พื นที่เขตส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรมเหมำะกับกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตร 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. หน่วยงำนมีภำรกิจเชิงนโยบำยเร่งด่วนมำกและมีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำจึงส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร 
2. ควำมไม่เพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

 

โอกาส (Opportunity) 
1. พื นที่เขตทวีวัฒนำเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสำนเขตที่อยู่อำศัย จึงมีสภำพแวดล้อมที่ดี เหมำะส ำหรับ 

เป็นที่พักอำศัย 
2. เขตทวีวัฒนำเป็นเขตชำนเมือง มีกำรขยำยตัวทั งในภำคธุรกิจและกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย  

จ ำนวนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ิมมำกขึ น ท ำให้มีโอกำสจัดเก็บรำยได้เพ่ิมมำกขึ น 
3. รัฐบำลมีนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ ท ำให้ส ำนักงำนเขตมีโอกำสจัด

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมมำกขึ น 
4. องค์กรภำครัฐ เอกชน และประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำพื นที่ ท ำให้มีกลุ่มเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำ

พื นที่เขตทวีวัฒนำอย่ำงหลำกหลำย 
 

อุปสรรค (Threat) 
1. ระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะยังไม่มีโครงข่ำยครอบคลุมพื นที่อย่ำงเพียงพอ ท ำให้กำรเดินทำงสัญจร 

ไม่ได้รับควำมสะดวก 
2. โครงสร้ำงทำงกำยภำพพื นฐำน เช่น ถนนสำยหลัก คลองส ำคัญ อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอ่ืน 
    นอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ 
3. ส ำนักงำนเขตไม่มีอ ำนำจในกำรบังคับใช้ตำมกฎหมำย เพ่ือแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อประชำชนใน

ภำพรวม เช่น ปัญหำกำรจรำจร (รถบรรทุกน  ำหนักเกิน, กำรจอดรถบรรทุกขนำดใหญ่ริมถนน เป็นต้น) 
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วิสัยทัศน์ 
เขตทวีวัฒนำเป็นเขตที่น่ำอยู่อำศัย สิ่งแวดล้อมดี มีควำมปลอดภัย ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี

และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 

พันธกิจ 
 1. สร้ำงควำมม่ันใจในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย ทั งด้ำนสำธำรณภัย อำชญำกรรมและ
กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2. ฟ้ืนฟูและพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและสิ่งแวดล้อมบนพื นฐำนของควำมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนที่ส่งเสริม 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

3. พัฒนำสังคมและเศรษฐกิจบนพื นฐำนของควำมพอเพียงพ่ึงพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้ำงสังคม
สันติสุข 

4. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์บนพื นฐำนของควำมรู้เพ่ือกำรด ำรงชีวิตที่ดีร่วมกันในสังคมไทยที่สำมำรถ 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ประชำคมอำเซียน  

5. พัฒนำกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดเพ่ือประชำชน 
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เป้าหมาย 
 1. ด้ำนที่  1  มหำนครปลอดภัย 

 มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1.1.2.1 กำรจัดกำรมูลฝอยที่ต้นทำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 มิติที่ 1.2 ปลอดอำชญำกรรมและยำเสพติด  
 เป้ำประสงค์ที่ 1.2.2.2 สร้ำงควำมภูมิใจในตนเองและควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ

แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนในกำรป้องกันกำรใช้ยำ
และสำรเสพติด 

 มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1.4.1.1  กรุงเทพมหำนครมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับอุทกภัย

ทั งจำกน  ำฝน น  ำหนุน และน  ำหลำก เสริมสร้ำง
ศักยภำพและควำมสำมำรถด้ำนบุคลำกรและเครื่องมือ
ในกำรจัดกำรสำธำรณภัยโดยเฉพำะอุทกภัย 

 มิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อำหำรปลอดภัย 
 เป้ำประสงค์ที่ 1.5.5.1  ประชำชนในกรุงเทพมหำนครมีควำมเชื่อมั่นในควำม

ปลอดภัยของอำหำรที่รับประทำน 
 2. ด้ำนที่  2  มหำนครสีเขียว สะดวกสบำย 

 มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงำม  
 เป้ำประสงค์ที่ 2.1.1.1  ถนน ทำงเท้ำ และคลองสำยหลักของกรุงเทพมหำนคร

ได้รับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอำด สวยงำม 

 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก  

ตัวชี วัดเจรจำตกลง 
1. ระดับควำมส ำเร็จของคลองในพื นที่กรุงเทพมหำนครได้รับกำรปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์

ของพื นที่ 
2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ

กรุงเทพมหำนครมีบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) 
ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนน 

ตัวชี วัดภำรกิจยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
1. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจำกแหล่งก ำเนิดและน ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับปี 2560 
2. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เท่ำทันภัยยำและสำรเสพติด 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๘ 
 

มาตรการและโครงการยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ 
 
ด้านที่ ๑  มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๑  ปลอดมลพิษ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑  การจัดการมูลฝอยท่ีต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจำกแหล่งก ำเนิดและน ำไป 

ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐  
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 4๐ 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดตามหลัก ๓Rs 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจำกแหล่งก ำเนิดและน ำไป 

ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐  
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 4๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ 50,000 ฝ่ำยรักษำควำม

สะอำดฯ 
 
มิติที่ ๑.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าประสงค์ที่ ๑.2.๒.2  สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ          

เท่ำทันภัยยำและสำรเสพติด 
- - ร้อยละ 80 

 
 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๙ 
 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2  ส่งเสริมการลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ          

เท่ำทันภัยยำและสำรเสพติด 
- - ร้อยละ 8๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหรี่ 30,000 ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ 
 
มิติที่ ๑.4  ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.4.1.๑  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และ

น้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ระดับควำมส ำเร็จของคลองในพื นที่กรุงเทพมหำนคร

ได้รับกำรปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
พื นที่ 

0 ระดับ 5 ระดับ 5 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 3  ฟื้นฟู ปรับปรุงคืนสภาพคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ระดับควำมส ำเร็จของคลองในพื นที่กรุงเทพมหำนคร

ได้รับกำรปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
พื นที่ 

0 ระดับ 5 ระดับ 5 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรปรับภูมิทัศน์คลองบำงพรมและคลองบำงระมำดในพื นที่
เขตทวีวัฒนำ 

- ฝ่ำยโยธำ 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๑๐ 
 

มิติที่ ๑.5  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ ๑.5.๕.๑  ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้สถำนประกอบกำร

อำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ
กรุงเทพมหำนครมีบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
มีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตำม
มำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

- - ระดับ 5 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 3  ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้สถำนประกอบกำร

อำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ
กรุงเทพมหำนครมีบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
มีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตำม
มำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

- - ระดับ 5 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 85,9๐๐.- ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๑๑ 
 

ด้านที่ ๒  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ ๒.1  ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าประสงค์ที่ ๒.1.๑.๑  ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนน 
- - ระดับ 5 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที ่1  บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ในการส ารวจ ออกแบบวางแผนพัฒนาพื้นที่และด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า
และคลองสายหลักในย่านส าคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนน 
- - ระดับ 5 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงกำรจัดระเบียบควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนน - ฝ่ำยเทศกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๑๒ 
 

สรุปโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์       
เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ 

50,000.- ฝ่ำยรักษำควำม
สะอำดฯ 

2 โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหรี่ 30,000.- ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ 
3 โครงกำรปรับภูมิทัศน์คลองบำงพรมและ        

คลองบำงระมำดในพื นที่เขตทวีวัฒนำ 
- ฝ่ำยโยธำ 

4 โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 85,900.- ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ 

5 โครงกำรถนนปลอดภัย ปันน  ำใจ เพ่ิมควำมสุข 
เขตทวีวัฒนำ 

- ฝ่ำยเทศกิจ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 165,900.-  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๑๓ 
 

บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 

1 งำนปกครอง 1. โครงกำรสนับสนุนกิจกำรอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

352,000.- 

       
 

2. โครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนคร
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
และสำรเสพติด 

39,300.- 

  3. โครงกำรเลือกตั งผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร 

3,455,600.- 

2 งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำย         
สิ่งปฏิกูล 

1. โครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูลฝอย
ในชุมชน 

89,600.- 

3 งำนดูแลสวนและพื นที่สีเขียว 1. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงและ
เพ่ิมพื นที่สีเขียว 

1,900,000.- 

4 งำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซม 1. ปรับปรุงซอยศำลำธรรมสพน์ 37 4,027,000.- 
  2. โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนน 

ตรอก ซอยและสิ่งสำธำรณประโยชน์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน 

2,500,000.- 

5 งำนระบำยน  ำและแก้ไขปัญหำน  ำท่วม 1. ขุดลอกคลองใหม่ 316,000.- 
  2. ขุดลอกคลองบำงตำล จำกถนน

กำญจนำภิเษกถึงคลองควำย 
493,000.- 

6 งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม 1. โครงกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่เพื่อ
ปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ 
คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

514,600.- 

  2. โครงกำรจ้ำงอำสำสมัครเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำสังคม 

585,200.- 

  3. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรชุมชน 

1,290,000.- 

  4. โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพเสริมรำยได้ 80,100.- 
  5. โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญ อนุรักษ์สืบ

สำนวัฒนธรรมประเพณี 
500,000.- 

  6. โครงกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและ
เยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

180,000.- 

  7. โครงกำรศูนย์ประสำนงำนธนำคำร
สมองของกรุงเทพมหำนคร 

10,000.- 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 

  8. โครงกำรจัดกิจกรรมครอบครัว 
    รักกำรอ่ำน 

40,000.- 

  9. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬำ
และลำนกีฬำ 

1,799,700.- 

  10. โครงกำรจัดกิจกรรมกำรออกก ำลัง
กำย 

923,500.- 

  11. โครงกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 

230,200.- 

  12. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

434,000.- 

  13. โครงกำรรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ 
ชีวิตมั่นคง 

20,000.- 

7 งำนป้องกันและควบคุมโรค 1. โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ          
ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรแก้ไข
ปัญหำโรคไข้เลือดออกในพื นที่
กรุงเทพมหำนคร 

112,800.- 

  2. โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำล
สิ่งแวดล้อมดี สะอำดปลอดภัย 

165,100.- 

8 งำนงบประมำณโรงเรียน 1. โครงกำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือ
สำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ำ
หน่วยยุวกำชำด 

56,500.- 

  2. โครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 5,000.- 
  3. โครงกำรจัดประชุมสัมมนำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

68,100.- 

  4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต 

27,400.- 

  5. โครงกำรสัมมนำประธำนกรรมกำร
เครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

17,000.- 

  6. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อกำรเรียนรู้ 

93,700.- 

  7. โครงกำรประชุมครู 9,900.- 
  8. โครงกำรเรียนฟรี เรียนดีอย่ำงมี

คุณภำพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
4,036,800.- 

  9. โครงกำรเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำง 
สู่อำชีพ 

108,000.- 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 

  10. โครงกำรเพิ่มศักยภำพเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหำนคร  

37,800.- 

  11. โครงกำรพิธีปฏิญำณตนและ       
สวนสนำมยุวกำชำดกรุงเทพมหำนคร 

47,300.- 

  12. โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

121,000.- 

  13. โครงกำรว่ำยน  ำเป็น เล่นน  ำได้
ปลอดภัย 

458,300.- 

  14. โครงกำรสอนภำษำจีน 2,737,200.- 
  15. โครงกำรภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 4,176,000.- 
  16. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของ

เด็กและเยำวชนเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดีในพื นที่กรุงเทพมหำนคร
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำ      
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

50,000.- 

  17. โครงกำรสนับสนุนกำรสอนในศูนย์
ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 

578,400.- 

  18. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรีสนองพระรำชด ำริโดย
กรุงเทพมหำนคร ปี 2565 

28,000.- 

  19. โครงกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำย
โรงเรียน 

90,000.- 

  20. โครงกำรพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและ
สวนสนำมลูกเสือกรุงเทพมหำนคร 

50,700.- 

  21. ปรับปรุงโรงเรียนคลองบำงพรหม 475,000.- 
  22. ปรับปรุงโรงเรียนตั งพิรุฬห์ธรรม 499,000.- 

รวม 33,828,800.- 
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กำรน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565   

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ด้านที่ 1  มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.4  ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและ  

 เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 
ระดับควำมส ำเร็จของคลองในพื นที่กรุงเทพมหำนครได้รับกำรปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์        
ของพื นที่ 

ระดับ 5 ฝ่ำยโยธำ 
 

มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ฟ้ืนฟู ปรับปรุงคืนสภำพคลอง        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน  ำ 
(ม.) 
  

ระดับควำมส ำเร็จของคลองในพื นที่
กรุงเทพมหำนครได้รับกำรปรับภูมทิัศน์ 
ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื นที่ 
 
 
 
 
 
 

นิยาม  : 
     การปรับภูมิทัศน์คลอง หมำยถึง กำรปรับภูมิทัศน์ของพื นที่
ตลอดแนวคลองเป้ำหมำยให้มีควำมสวยงำม สะอำด ปลอดภัย
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื นที่และมีควำมโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ 
ทั งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชำติและสถำนที่ที่ถูกสร้ำงขึ น และ
เกิดควำมยั่งยืน รวมถึงพัฒนำต่อยอดเชิงพื นที่เพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวคลอง 
     เอกลักษณ์ หมำยถึง ลักษณะเด่นของท้องถิ่น/พื นที่ ที่แสดง
ให้เห็นควำมแตกต่ำงจำกท้องถิ่นอ่ืน ขึ นอยู่กับสภำพตำมธรรมชำติ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีเศรษฐกิจ และสังคม 

1. โครงกำรปรับภูมิทัศน์     
คลองบำงพรมและคลองบำงระมำด      
ในพื นที่เขตทวีวัฒนำ 
ไม่ใช้งบประมำณ 
(ฝ่ำยโยธำ) 

 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๑๘ 
 

มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

(เป็นสิ่งตำยตัวไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) เช่น สภำพภูมิศำสตร์ 
พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ ภำษำถ่ิน ประเพณีท้องถิ่น ศิลปะหัตถกรรม 
อำหำรกำรกิน เทคโนโลยี แฟชั่น ฯลฯ 
     อัตลักษณ์ หมำยถึง ผลรวมของลักษณะเฉพำะของสิ่งใด    
สิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งท ำให้สิ่งนั นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจ ำได้ (สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำให้ดีขึ นได้) เช่น กำรตกแต่ง สิ่งประดับ
ต่ำง ๆ ที่บ่งบอกควำมเป็นเอกลักษณ์ของพื นที่ หรือกำรพัฒนำ 
ในรูปแบบ Tactical Urbanism ฯลฯ 
     Tactical Urbanism หมำยถึง กำรพัฒนำเมืองหรือชุมชน
โดยกำรเปลี่ยนแปลงบริเวณรกร้ำงหรือมีบรรยำกำศแห้งแล้ง เช่น 
ถนน ทำงเท้ำ ก ำแพง สนำมเด็กเล่น แหล่งเสื่อมโทรม ให้กลำย 
เป็นพื นที่หรือย่ำนสร้ำงสรรค์ มีชีวิตชีวำ และน่ำอยู่มำกขึ น โดย
กำรตกแต่งหรือก่อสร้ำงในต้นทุนต่ ำ เน้นกำรมีส่วนร่วม และใช้
แรงงำนสองมือของคนในชุมชนเป็นหลัก 
     คลอง หมำยถึง ทำงน  ำหรือล ำน  ำที่เกิดขึ นเองหรือขุดเชื่อม 
ในพื นที่กรุงเทพมหำนคร ตำมบัญชีคลอง ล ำรำง ล ำกระโดงของ
กรุงเทพมหำนคร  
     คลองเป้าหมาย หมำยถึง คลองในพื นที่กรุงเทพมหำนครที่
ด ำเนินกำรปรับภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม สะอำดและปลอดภัย 
จ ำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบำงพรม และคลองบำงระมำด  
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

กำรด ำเนินกำรของแต่ละหน่วยงำนประกอบด้วย 
ภำรกิจส่วนที่ 1 (ร้อยละ 40) 
ส ำนักงำนเขต จัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ส่งส ำนัก 
กำรระบำยน  ำ ประกอบด้วย 
1. รักษำสภำพโดยกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์        
ในควำมรับผิดชอบบริเวณสถำนที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/
จุดเช็คอิน (Check in) ป้ำยอ ำนวยควำมสะดวก ป้ำยประดับต่ำง ๆ 
สะพำนข้ำมคลอง ไฟฟ้ำส่องสว่ำงและรำวกันตกริมคลอง ให้อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน 
2. คัดเลือกพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมสร้ำงอัตลักษณ์ให้โดดเด่น      
โดยกำรตกแต่งประดับสิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
พื นที ่บริเวณที่สำธำรณะริมคลอง สะพำนข้ำมคลอง หรือพัฒนำ
ในรูปแบบของ Tactical Urbanism 
3. ก ำหนดแผนกำรบริหำรจัดเก็บขยะอย่ำงเป็นระบบในพื นที่
ตำมแนวคลองเพ่ือไม่ให้ประชำชนทิ งขยะลงคลอง เช่น กำรก ำหนด
จุดทิ งขยะ นัดทิ ง-นัดเก็บขยะชิ นใหญ่ และกำรเก็บขนขยะ 
4. รณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร 
คัดแยกขยะมูลฝอย กำรเพ่ิมมูลค่ำและกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
กำรจัดกำรน  ำเสียและกำรเตรียมกำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ ำบัด     
น  ำเสีย ให้กับประชำชนและสถำนประกอบกำร เพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญและให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข
ปัญหำน  ำเสีย 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

5. จัดท ำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองสำขำท่ีเกี่ยวข้อง (คลองใน
ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขต) เพ่ือลดปริมำณขยะในคลอง  
6. ให้กำรสนับสนุนงำนภำพรวมในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภำรกิจส่วนที่ 2 (ร้อยละ 1๐) 
    ทุกหน่วยงำนต้องจัดท ำข้อเสนอแนะกำรพัฒนำเพ่ิมเติมจำก
กรณีปัญหำที่ตรวจพบในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565     
ในส่วนภำรกิจที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
เสนอเข้ำแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 20 ปี ระยะท่ี ๓      
(พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป ส่งให้ส ำนักกำรระบำยน  ำ 

ภำรกิจส่วนที่ 3 (ร้อยละ 50) 
1. ส ำนักกำรระบำยน  ำก ำหนดหลักเกณฑ์และตรวจประเมินผล 
ในภำพรวมกำรปรับภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหำนคร           
ตำมองค์ประกอบกำรประเมินผลภำพรวม (เอกสำรแนบ 2)      
โดยน ำผลคะแนนจำกแบบสอบถำมออนไลน์ ซึ่งจัดท ำโดย
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ไปใช้ประกอบกำรประเมินผล  
2. ส ำนักกำรระบำยน  ำรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน รวบรวมผล
คะแนน จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และตรวจประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจส่วนที่ 1 (ร้อยละ ๔๐) และภำรกิจส่วนที่ ๒  
(ร้อยละ ๑๐)  
3. สรุปผลคะแนนตำมภำรกิจส่วนที่ 1 - 3 ส่งให้ ส ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล ภำยในวันที่ 15 กันยำยน ของปีที่ตรวจประเมิน 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีค านวณ  
     นับจำกผลรวมของควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของทุกหน่วยงำนตำมภำรกิจที่ 1 - 3 โดยแบ่งเป็น     
     1. ภำรกิจส่วนที่ 1 ร้อยละ 40  
     2. ภำรกิจส่วนที่ 2 ร้อยละ 10 
     3. ภำรกิจส่วนที่ 3 ร้อยละ 50 
                     รวม  ร้อยละ 100 

วิธีเก็บข้อมูล/ หลักฐาน 
1. แผนกำรปรับภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหำนคร 
๒. แผนปฏิบัติกำรปรับภูมิทัศน์คลองของแต่ละหน่วยงำน 
๓. รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปรบัภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหำนคร 
๕. ผลสรุปคะแนนรำยด้ำนและคะแนนภำพรวม 
6. รำยละเอียดและข้อเสนอกำรพัฒนำเพ่ิมเติมของแต่ละหน่วยงำน
จำกกรณีปัญหำที่ตรวจพบในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพ้ืนที่” 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100  
 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรปรับภูมิทัศน์คลองและรำยงำนให้ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
รับทรำบ (ส ำนักกำรระบำยน  ำ) 

- หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมภำรกิจทีก่ ำหนด ครบถ้วนร้อยละ 100 และส่งรำยละเอียด
ข้อมูลให้กับส ำนักกำรระบำยน  ำครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (ทุกหน่วยงำน) 

ร้อยละ 100  
ของน  ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 80 

 
- หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ก ำหนด ครบถ้วนร้อยละ 100 และส่งรำยละเอียด

ข้อมูลให้กับส ำนักกำรระบำยน  ำครบถ้วน แต่ล่ำช้ำไม่ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
(ทุกหน่วยงำน) 

ร้อยละ 80 

ของน  ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 60 

 
- หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ก ำหนดไม่ครบถ้วนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ หรือ        

ส่งรำยละเอียดข้อมูลให้กับส ำนักกำรระบำยน  ำไมค่รบถ้วน (ทุกหน่วยงำน) 
ร้อยละ 60 

ของน  ำหนักคะแนน 
2 ร้อยละ 40 

 
- ทบทวนและปรับแผนกำรปรับภูมิทัศน์คลองของทุกหน่วยงำนที่จัดท ำขึ นเมื่อ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และส่งแผนและโครงกำร/กิจกรรมตำมภำรกิจในส่วน    
ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับกำรปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้กับส ำนักกำรระบำยน  ำเพ่ือจัดท ำ
แผนกำรปรับภูมิทัศน์คลองในภำพรวม (ทุกหน่วยงำน) 

ร้อยละ 40 

ของน  ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 

 
- มีกำรจัดประชุมหำรือร่วมระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดแผนกำรรักษำ

สภำพคลองเพ่ือควำมยั่งยืน และคัดเลือกคลองพัฒนำต่อยอดเชิงพื นที่เพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวคลอง และทบทวนแผนกำรปรับภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำนักกำรระบำยน  ำ) 

- ร่วมประชุมหำรือก ำหนดแผนกำรรักษำสภำพคลองเพ่ือควำมยั่งยืน และคัดเลือกคลอง
พัฒนำต่อยอดเชิงพื นที่เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมแนวคลอง ครบทุกครั งตำมที่
ก ำหนด (ทุกหน่วยงำน) 

  หมำยเหตุ กรณีหน่วยงำนไม่เข้ำร่วมประชุมครั งที่ 1 จะถือว่ำไม่รับพิจำรณำในเกณฑ์นี 
ทั งหมด 

ร้อยละ 20 

ของน  ำหนักคะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่/กลุ่มเขต 
 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที ่1.5 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ
กรุงเทพมหำนครมีบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)        
ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

 
ระดับ 5 

 
ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ 

 

มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ตรวจเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำร             
ในสถำนประกอบกำร (ม.) 
 
  

ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้
สถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ
กรุงเทพมหำนครมีบริกำรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีมำตรกำรป้องกัน
โรคโควิด 19 (COVID-19) ตำมมำตรกำร
ของกระทรวงสำธำรณสุข 

นิยาม : 
1. สถานประกอบการอาหาร หมำยถึง ร้ำนอำหำร 
แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรริมบำทวิถี ตลำด ซูเปอร์มำรเ์ก็ต 
และมินิมำร์ท ในพื นที่กรุงเทพมหำนคร 50 เขต  
2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย หมำยถึง 
เกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร 
ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี  

2.1 ด้ำนสุขลักษณะทำงกำยภำพ อำคำรสถำนที่ 
(Place) ต้องผ่ำนเกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดและสุขลักษณะ
ของสถำนที่ตำมประเภทของสถำนประกอบกำรอำหำรนั น 

2.2 ด้ำนคุณภำพอำหำร (Food) ต้องผ่ำนเกณฑ์
ด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร ได้แก่ 

1. โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 
งบประมำณ 85,900.-บำท 
(ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล) 
 

 

 

 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๒๔ 
 

มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

(1) อำหำรและวัตถุดิบ สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบ
เบื องต้น (Test kit) ทำงด้ำนเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภำพ
อำหำรที่ก ำหนด ดังนี  

- ต้องไม่พบกำรปนเปื้อนของสำรบอแรกซ์ 
สำรฟอร์มำลิน สำรฟอกขำว และสำรกันรำ 

- ต้องไม่พบสีสังเครำะห์ในอำหำรที่ห้ำม 
กำรใช้สี 

- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน  ำส้มสำยชู 
- ต้องไม่พบยำฆ่ำแมลง และสำรโพลำร์ใน

น  ำมันทอดอำหำร เกินเกณฑ์คุณภำพอำหำรที่ก ำหนด 
(2) ตรวจควำมสะอำดของอำหำรพร้อมบริโภค 

ภำชนะ อุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอำหำร โดยใช้ชุดตรวจหำ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื องต้น (SI-2) พบกำรปนเปื้อน
ไม่เกินร้อยละ 10 (จ ำนวนตัวอย่ำงทีสุ่่มตรวจให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรเก็บตัวอย่ำงตรวจวิเครำะห์ของแต่ละ
ประเภทสถำนประกอบกำรอำหำร) 

2.2 ด้ำนบุคลำกร ผู้สัมผัสอำหำร (Food Handler) 
ต้องผ่ำนกำรอบรมหรือกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำม
หลักสูตรกำรสุขำภิบำลอำหำร 
3. การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Service) หมำยถึง สถำนประกอบกำรอำหำรมีกำร
ให้บริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 4 ข้อ 
โดยต้องผ่ำนข้อมำตรฐำนหลักทุกข้อ ดังนี  
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

(1) ไม่มีเหตุร ำคำญจำกกำรประกอบกิจกำร      
(ข้อมำตรฐำนหลัก) 

(2) ไม่ใช้ภำชนะที่ท ำจำกโฟม (ข้อมำตรฐำนหลัก) 
(3) เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยที่เชื่อถือได้ 
(4) มีกำรคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป

และขยะอันตรำย เป็นต้น 
(5) มีกำรน ำขยะอำหำร วัตถุดิบเหลือใช้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ 
(6) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด หรือกำรก ำจัด

แมลงสัตว์น ำโรคที่มีวิธีหรือส่วนประกอบจำกธรรมชำติ 
(7) มีนโยบำยให้ลูกค้ำน ำภำชนะมำใส่อำหำรเองได้ 

4. มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หมำยถึง 
มาตรการของสถานประกอบการอาหารในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ประกอบด้วย 
(D-M-H-T-T-A) 

๔.๑ Distancing จัดให้มีการเว้นระยะห่างในการ
เข้ารับบริการ 

๔.๒ Mask wearing ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัส
อาหาร ผู้เข้ารับบริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

๔.๓ Hand washing จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับ      
ล้างมือส าหรับผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการ 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

๔.๔ Temperature จัดให้มีการวัดอุณหภูมิ          
คัดกรองผู้ประกอบกิจการ ผู้เข้ารับบริการ 

๔.๕ Testing จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 
(COVID-19) ในผู้ประกอบกิจกำรและพนักงำนโดยใช้
ชุดทดสอบอย่ำงง่ำย 

๔.๖ Application จัดให้มีการใช้แอปพลิเคชัน     
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด เช่น 
ไทยชนะ หรือมีการลงบันทึกข้อมูลของผู้ประกอบ
กิจการและผู้รับบริการ 
๕. สถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 
(COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
หมายถึง สถานประกอบการอาหารมีการจัดตั้งสถานที่ 
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบปรุง ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ 
ในการเตรียมประกอบปรุงและจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพผู้บริโภค รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีค านวณ  
1. ร้อยละของสถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนครมีบริกำร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ค ำนวณจำกจ ำนวนสถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร
มีบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั งหมด หำรด้วย 
จ ำนวนสถำนประกอบกำรอำหำรทั งหมด คูณ 100 
2. ร้อยละของสถำนประกอบกำรอำหำรมีมำตรกำร
ป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตำมมำตรกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุข 
ค ำนวณจำกจ ำนวนสถำนประกอบกำรอำหำรที่มี
มำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตำม
มำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขทั งหมด หำรด้วย 
จ ำนวนสถำนประกอบกำรอำหำรทั งหมด คูณ 100 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
2. ข้อมูลจ ำนวนสถำนประกอบกำรอำหำรทั งหมด     
ในพื นที่กรุงเทพมหำนคร 
3. ข้อมูลจ ำนวนสถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร
มีบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

4. ข้อมูลจ ำนวนสถำนประกอบกำรอำหำรทีม่ีมำตรกำร
ป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) 
5. ระบบสำรสนเทศงำนสุขำภิบำลอำหำร และ  
BKK Food Safety Application 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข” 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ การด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

๕ ร้อยละ ๑๐๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๓๐  

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)        
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ 100  
ของน  ำหนักคะแนน 

๔ ร้อยละ ๙๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ ๒๕.๐๐ ถึงร้อยละ ๒๙.๙๙ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)        
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๙๙.๙๙ 

ร้อยละ 90 
 ของน  ำหนักคะแนน 

๓ ร้อยละ ๘๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๒๔.๙๙ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)         
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๘๙.๙๙ 

ร้อยละ 80 
 ของน  ำหนักคะแนน 

๒ ร้อยละ ๗๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๑๙.๙๙ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)          
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๗๙.๙๙ 

ร้อยละ 70  
 ของน  ำหนักคะแนน 

๑ ร้อยละ ๖๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)            
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐  

ร้อยละ 60 
 ของน  ำหนักคะแนน 
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ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว  
มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1  ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนน ระดับ 5 ฝ่ำยเทศกิจ 

 
มาตรการ 

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน     
ในกำรส ำรวจ ออกแบบ วำงแผน
พัฒนำพื นที่และด ำเนินกำรปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนน ทำงเท้ำและคลอง
สำยหลัก ในย่ำนส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนสำกลและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละ
พื นที่ 
(ม.)  
 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนน 
 
 
 
 
 

นิยาม : 
    พื้นผิวถนน หมำยถึง ทำงเดินรถ ทำงเท้ำ ขอบทำง 
ไหล่ทำง ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ ำทำง และลำน
ที่ประชำชนใช้ในกำรจรำจร และให้หมำยควำมรวมถึง
ทำงส่วนบุคคลที่เจ้ำของยินยอมให้ประชำชนใช้ใน 
กำรจรำจรหรือหัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจรได้ประกำศ 
ไว้ ตำม พ.ร.บ. รักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 และ 
พ.ร.บ.จรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 
    ความเปน็ระเบียบเรียบร้อย หมำยถึง สภำพพื นที ่
บริเวณพื นผิวถนน ทำงเท้ำมีควำมสะอำด ไม่พบกำร
ตั งวำงสิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะกีดขวำง
กำรจรำจรที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้อ่ืน
และมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  
 

1. โครงกำรถนนปลอดภัย ปันน  ำใจ       
เพ่ิมควำมสุข เขตทวีวัฒนำ 
ไม่ใช้งบประมำณ 
(ฝ่ำยเทศกิจ) 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

    การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย หมำยถึง 
กำรกวดขันกำรตั ง วำง หรือกองวัตถใุดๆ บนพื นผิว
ถนน ทำงเท้ำ กำรตรวจสอบดูแลรักษำควำมสะอำด 
ไม่ใหม้ีกำรตั ง วำง หรือกองวัตถุสิ่งของบนพื นผิวถนน 
ทำงเท้ำ หำบเร่-แผงลอย (นอกพื นที่ท ำกำรค้ำ) และ
ซำกยำนยนต์ที่มีผู้น ำมำจอดทิ งบนพื นผิวถนน ในพื นที่
กรุงเทพมหำนคร โดยเน้นกำรบังคับกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขกำรแบ่งค่ำปรับที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบ
ให้แก่ผู้แจ้งควำมน ำจับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2560 และประสำนงำนสถำนี
ต ำรวจท้องที่ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติจรำจร
ทำงบก พ.ศ. 2522 
    ระดับความส าเร็จ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำตำมภำรกิจที่รับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำที่ที่
กฎหมำยก ำหนดได้แล้วเสร็จ 
การด าเนินการของส านักงานเขตประกอบด้วย 
1. ส ำรวจและจัดท ำข้อมูลพื นที่เขตส่งส ำนักเทศกิจ 
เพ่ือประกอบในกำรจัดท ำแผนกำรจัดระเบียบบริเวณ
พื นผิวถนนในพื นที่กรุงเทพมหำนคร 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตตำม
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร/มำตรกำรด ำเนินกำร ฯลฯ ของส ำนักเทศกิจ 
3. ปฏิบัติงำน/ด ำเนินกำรตำมแผนฯ เช่น กำรจัด
ประชุมชี แจง กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนผ่ำนประกำศของส ำนักงำนเขต หรือ      
กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ เป็นต้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนบรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. ด ำเนินกำรตรวจสอบ ตักเตือน กวดขัน และ
บังคับใช้กฎหมำยไม่ให้ประชำชนฝ่ำฝืนน ำยำนยนต์
มำจอดกีดขวำงกำรจรำจร น ำสิ่งของมำตั ง วำง      
กองบนถนนในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร เบียดบัง
ทำงสำธำรณะหรือถนนสำธำรณะเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวและบดบังทัศนียภำพของเมือง 
5. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจพื นที่และกำรจัดควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนนฯ ของ
ส ำนักงำนเขตในเชิงปริมำณ ส่งส ำนักเทศกิจเป็น 
รำยเดือน 

วิธีค านวณ 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ท ำได้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
เก็บข้อมูลจำกแผน/รำยงำนกำรด ำเนินงำนแต่ละ
ขั นตอน ดังนี  
1. ข้อมูลพื นที่เขตเพ่ือประกอบในกำรจัดท ำแผนกำร
จัดระเบียบบริเวณพื นผิวถนนในพื นทีก่รุงเทพมหำนคร
ส่งส ำนักเทศกิจ 
2. แผน/Roadmap/แนวทำงกำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขต 
3. หลักเกณฑ์ วิธีกำร/มำตรกำรด ำเนินกำร   
4. รำยงำนกำรประชุม 
5. รำยงำนกำรออกตรวจพื นที่ 
6. เอกสำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั น 
7. เอกสำรกำรแจ้งร้องเรียนจำกประชำชนที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
8. แหล่งข้อมูลแสดงกำรเผยแพร่กำรด ำเนินโครงกำร 
เช่น กำรประชำสัมพันธ์ 
9. รำยงำนผลกำรประเมินผลกำรจัดควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง บริเวณพื นผิวถนน  
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน” 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 รำยงำนผลกำรตรวจพื นที่ และกำรจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนนฯ 
ของส ำนักงำนเขตในเชิงปริมำณ ส่งส ำนักเทศกิจเป็นรำยเดือน   

ร้อยละ 100 
ของน  ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 90 ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ และอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด       
ได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 
ของน  ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 80 ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ และอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด       
ได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 ขึ นไป 

ร้อยละ 80 
ของน  ำหนักคะแนน 

2 ร้อยละ 70 ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ และอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด       
ได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 60 ขึ นไป 

ร้อยละ 70 
ของน  ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 60 

- ส ำรวจและจัดท ำข้อมูลพื นที่เขตส่งส ำนักเทศกิจ เพ่ือประกอบในกำรจัดท ำแผนกำร    
จัดระเบียบบริเวณพื นผิวถนน ของถนนสำยหลัก ถนนสำยรอง ทำงลัด ทำงเชื่อมและ      
ถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้ำของยินยอมให้ประชำชนใช้เป็นทำงสัญจรได้ในพื นที่กรุงเทพมหำนคร 
50 เขต 
- จัดท ำแผนปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตตำมแผนงำน / แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร/มำตรกำรด ำเนินกำร ฯลฯล ของส ำนักเทศกิจ 
- ปฏิบัติงำน/ด ำเนินกำรตำมแผนฯ เช่น กำรจัดประชุมชี แจง กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แก่ประชำชนผ่ำนประกำศของส ำนักงำนเขต หรือกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ เป็นต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบ ตักเตือน กวดขัน และบังคับใช้กฎหมำยไม่ให้ประชำชนฝ่ำฝืนฯ 

ร้อยละ 60 
ของน  ำหนักคะแนน 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565) 
 

มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรคัดแยกมูลฝอย 
ที่แหล่งก ำเนิดตำมหลัก 3Rs  
(ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจำกแหล่ง 
ก ำเนิดและน ำไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับปี 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม : 
1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิด หมำยถึง มูลฝอยที่สำมำรถ
น ำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจำกบ้ำนเรือน ชุมชน โรงเรียน 
ศำสนสถำน ตลำด สถำนประกอบกำร ห้ำงสรรพสินค้ำ ฯลฯ 
2. น าไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง กำรน ำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
ตำมคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขำย ท ำปุ๋ยหมัก เลี ยงสัตว์ แปรรูป 
ถมที่ ฯลฯ 

วิธีการค านวณ : 
ตำมค่ำเป้ำหมำยรำยเขตที่ส ำนักสิ่งแวดล้อมก ำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : 
1. รำยงำนผลตำมแบบประเมินที่ส ำนักสิ่งแวดล้อมก ำหนด 
2. แบบรำยงำนกำรเก็บรวบรวมปริมำณมูลฝอยที่คัดแยกและ      
น ำกลับไปใช้ประโยชน์ประจ ำปี 2565 
3. ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน :  
1. ด ำเนินกำรตำมค่ำเป้ำหมำยรำยเขตที่ส ำนักสิ่งแวดล้อมก ำหนด 
2. ผลกำรด ำเนินงำนรำยเขตใช้ข้อมูลจำกระบบรำยงำนของ
ส ำนักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 
3. ส ำนักงำนเขตรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัดผ่ำนระบบ
ติดตำมและประเมินผลของส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลเป็น

1. โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้
ประโยชน์ 
งบประมำณ 50,000.-บำท 
(ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและ
สวนสำธำรณะ) 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
  

ประจ ำทุกเดือน โดยต้องระบุรำยละเอียดที่อธิบำยได้ว่ำด ำเนินกำร
อย่ำงไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ พร้อมปริมำณที่จัดเก็บได้ พร้อม
ระบุแหล่งก ำเนิดที่ไปจัดเก็บ 
4. จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงที่ 
ส ำนักสิ่งแวดล้อมก ำหนดไว้ ณ หน่วยงำนเพื่อรับกำรประเมินผล 
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มาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมกำรลดละเลิกกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์
ยำสูบ (ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เท่ำทันภัยยำและสำร
เสพติด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม : 
1. ยาและสารเสพติด หมำยถึง สำรใดๆ ก็ตำมเม่ือน ำเข้ำสู่
ร่ำงกำยโดยวิธีใดก็ตำม แล้วออกฤทธิ์ต่อร่ำงกำย จิตใจ หำกใช้
สำรนั นๆ เป็นประจ ำจะเกิดผลทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  
2. ความรู้ความเข้าใจ หมำยถึง สิ่งที่เกิดมำจำกกำรสั่งสม      
จำกกำรศึกษำ กำรค้นคว้ำ หรือประสบกำรณ์ รวมถึงควำมสำมำรถ
เชิงปฏิบัติและทักษะควำมเข้ำใจหรือสำรสนเทศที่ได้รับมำจำก 
ประสบกำรณ์ ทั งกำรได้ยิน กำรฟัง กำรคิด หรือกำรปฏิบัติ 

ค่าเป้าหมาย : 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และมีความ
ตระหนักถึงโทษพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ลดการเกิดนักสูบหน้าใหม่ 

วิธีการประเมิน : 
ประเมินผลจากแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

1. โครงกำรกรุงเทพมหำนคร 
เขตปลอดบุหรี่ 
งบประมำณ 30,000.-บำท 
(ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๓๘ 
 

ตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5 
 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ  
ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อน าไปสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ            
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

ตำมท่ี สกก. ก ำหนด โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน           
ของหน่วยงำน  
(ฝ่ำยปกครอง) 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

5.1  ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม ตำมท่ี สงม. ก ำหนด กิจกรรมเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(ฝ่ำยกำรคลัง) 

5.2  ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำและจัดเก็บฐำนข้อมูล 
       ที่มคีวำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร 

ตำมท่ี สยป. ก ำหนด กิจกรรมกำรพัฒนำและจัดเก็บฐำนข้อมูล 
(ฝ่ำยปกครอง) 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๓๙ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

ชื่อตัวชี วัดที่ ๑      ระดับควำมส ำเร็จของคลองในพื นที่กรุงเทพมหำนครได้รับกำรปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื นที่ 
ชื่อโครงกำรที่ 1    โครงกำรปรับภูมิทัศน์คลองบำงพรมและคลองบำงระมำดในพื นที่เขตทวีวัฒนำ (ฝ่ำยโยธำ) 

 
 
 
 
 
 
 

ขั นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
เนื องำน 

รำยขั นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  จัดท ำโครงกำรและแผนกำรปรับภูมิทัศน์คลอง 20 20 
            

 

2.  ด ำเนินกำรปรับภูมิทัศน์คลอง 60 80 
            

 

3.  ติดตำมและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน 10 90 
            

 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผู้บริหำรทรำบ 10 100 
            

 

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 
            

 



 

แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๔๐ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

ชื่อตัวชี วัดที่ 2      ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนครมีบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) 

ชื่อโครงกำรที่ 1 โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย (ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล) 

 
 

ขั นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
เนื องำน 

รำยขั นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  จัดท ำและขออนุมัติโครงกำรพร้อมแผนปฏิบัติงำน 5 5             

2.  ตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรโดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่ำงอำหำรตรวจสอบกำรปนเปื้อนทำงด้ำนเคมีและ
กำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในสถำนประกอบกำรอำหำร  

24 29 
            

3.  ตรวจสอบด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่และกำรปนเปื้อนใน
สถำนประกอบกำรอำหำร และประชำสัมพันธ์ส่งเสริมให้
ควำมรู้เรื่องกำรสุขำภิบำลอำหำรแก่ผู้ประกอบกำรอำหำร  

24 53 
            

4.  ตรวจสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 15 68             

5. จัดประชุมเครือข่ำยสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 10 78             

6. พัฒนำตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย  12 90             

7.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร  10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ   ๔๑ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

ชื่อตัวชี วัดที่ 3      ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื นผิวถนน  
ชื่อโครงกำรที่ 1    โครงกำรถนนปลอดภัย ปันน  ำใจ เพ่ิมควำมสุข เขตทวีวัฒนำ (ฝ่ำยเทศกิจ)  

 
 
 
 
 

ขั นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
เนื องำน 

รำยขั นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส ำรวจข้อมูล จัดท ำแผนงำนกำรด ำเนินงำนและค ำสั่ง  
    มอบหมำยหน้ำที่ 

10 10 
            

 
2. รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้กำรจัดระเบียบ

บริเวณพื นผิวถนนของส ำนักงำนเขต 
10 20 

            
 

3. ด ำเนินงำนตำมแผนงำน 50 70 
            

 

4. รำยงำนผลกำรออกตรวจพื นที่ประจ ำเดือน 20 90 
            

 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 10 100 
            

 

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 
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