
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 1 ชื่อตัวช้ีวัด :  ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวณัฏฐา  หิรัญรัตน์ 
ต าแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 ต่อ 5510 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 20 40 60 80 100 

 
 

ผลการด าเนินงาน : ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 30)  และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70) 
 

ส่วนที่  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 30)     
 

องค์ประกอบ ร้อยละ ผลงาน รายละเอียดผลการด าเนินการ  
1. การวางแผน 
  

14  14 1.1 มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและติดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1.2 มีการประชุมคณะท างานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดม
ความคิดเห็นในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแผน 
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปขีองหน่วยงานผ่านเว็บไซต์
ส านักงานเขตและเวียนหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
  

6 6 2.1 บันทึกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน
ครบถ้วนในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.2 มีการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง 
เป็นรายไตรมาส 

2.3 รายงานติดตามความก้าวหน้าตามข้อ 2.2 ต่อหัวหน้า
หน่วยงานเป็นรายไตรมาส โดยพิมพ์จากระบบติดตาม
ประเมินผลโครงการ (Daily Plans) 

3. การติดตามและประเมินผล 
      

10  10 3.1 บันทึกข้อมูลโครงการทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมลงในระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
(Daily Plans) ครบถ้วนทุกรายการ 

3.2  มีการรายงานความก้าวหน้าและปรับปรุงรายละเอียดผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบาย
ได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น หน่วยงานท าอะไร กับใคร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร และรายงาน ต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกเดือน 

 



 

 
ผลการประเมิน :  (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก) 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. การวางแผน 14  

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 6  

3. การติดตามแลประเมินผล 10  

รวม 30  
 

  



 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  (ร้อยละ 70)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
  ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. 
 

 

จ านวนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
(ผลผลิต)  

จ านวน 63 ดวง จ านวน 67 ดวง ร้อยละ 106.35 3 3 

2. ร้อยละของการออกตรวจ ตามแผนปฏิบัติการ  
กรณีท่ีพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการถึงที่สุด 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 3 3 

3. จ านวนเส้นทางที่ฝ่ายเทศกิจจัดรถบริการประชาชน
ในเส้นทางท่ีมีความเสี่ยง (ผลผลิต) 
 

อย่างน้อย 1 เส้นทาง จ านวน 2 เส้นทาง ร้อยละ 200 3 3 

4. จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพต่อปี (ผลผลิต) 
 

จ านวน 50 คน จ านวน 74 คน ร้อยละ 148 3 3 

5. ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด   
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125 3 3 



 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

6. การออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ  
6.1  จ านวนครั้งในการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง     
จับ-ปรับ (ผลผลิต) 
 
6.2  ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของ
ส านักงานเขต (ผลลัพธ์) 
 

 
100 ครั้ง/จุด/ปี 

 
 

ร้อยละ 80 

 
132 ครั้ง/จุด/ปี 

 
 

ร้อยละ 93 

 
ร้อยละ 132 

 
 

ร้อยละ 116.25 

 
3 

 
3 

7. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกท่ีแหล่งก าเนิดและน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 3 3 

8. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมท าความสะอาดย่าน
ชุมชน ย่านการค้า คู คลอง (ผลผลิต) 
 

จ านวน 1 ครั้ง/เดือน จ านวน 5 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 500 3 3 

9. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ
ของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกอง
การกีฬาโดยคณะกรรมการระดับเขตเป็นผู้พิจารณา 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 9 ร้อยละ 9 ร้อยละ 100 3 3 

10. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนาที่
ศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.92 ร้อยละ 123.65 3 3 



 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

11. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการ
ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา ให้อยูใ่นสภาพด ีประจ าปี 
2560 ที่ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
(ผลผลิต) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 3 3 

12. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี   
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ร้อยละ 166.67 3 3 

13. ร้อยละของการจัดเก็บภาษี ตามเป้าหมายที่
กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 114.85 ร้อยละ 114.85 3 3 

14. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
Bangkok Fast & Clear หรือ BFC (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.64 ร้อยละ 123.30 3 3 

รวมคะแนน 42 

 
  

     รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 14 ตัว   ได้คะแนน 42 คะแนน   



 

 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 
 (1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
 (4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. 
 

 

การตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม  
1.1  จ านวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการ
เกิดอาชญากรรม (ผลผลิต) 
 
1.2   ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากต่อการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม (ผลลัพธ์) 
 

 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน 

/จุด 
 

ร้อยละ 80 

 
2 ครั้ง/วัน/จุด 

 
 

ร้อยละ 94 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 117.50 

 
3 

 
3 

2. จ านวนครั้งที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่าน
การฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในการอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรในพ้ืนที่ (ผลผลิต) 

จ านวน 350 ครั้ง/ปี จ านวน 454 ครั้ง/ปี ร้อยละ 129.71 3 3 

3. พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม) 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 133.89 ร้อยละ 133.89 3 3 

4. จ านวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ผลผลิต) 

จ านวน 8 โครงการ/
กิจกรรม 

 

จ านวน 9 โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 112.50 3 3 

5. จ านวนชุมชนที่ได้รับการก าหนดรหัสชุมชนลงใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (ผลผลิต) 
 

จ านวน 16 ชุมชน จ านวน 16 ชุมชน ร้อยละ 100 3 3 



 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

6. ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุง
ซอยในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก าหนด (ผลผลิต) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 3 3 

7. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
และ  การประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผลผลิต) 
 

จ านวน 5 โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 6 โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 120 3 3 

8. จ านวนกิจกรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 (ผลผลิต) 
 

จ านวน 5 โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 6 โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 120 3 3 

9. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา (ผลผลิต) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.65 ร้อยละ 124.56 3 3 

10. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125 3 3 

11. จ านวนครั้งในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ (ผลผลิต) 

ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง จ านวน 16 ครั้ง ร้อยละ 133.33 3 3 



 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

12. จ านวนผู้เสียภาษีโรงเรือนรายใหม่ที่จัดเก็บได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ผลผลิต) 
 

จ านวน 60 ราย จ านวน 83 ราย ร้อยละ 138.33 3 3 

13. การปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขต (ผลผลิต) อย่างน้อย 2 หัวข้อ/
เดือน 

เฉลี่ย 4 หัวข้อ/เดือน ร้อยละ 200 3 3 

รวมคะแนน 39 

 
  

     รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 13 ตัว   ได้คะแนน 39 คะแนน   

 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. จ านวนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา (ผลผลิต)  

 
(แผนฯ กทม. 60) 

(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-1) 
 

จ านวน 63 ดวง จ านวน 67 ดวง 1. กิจกรรมส ารวจและติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง : 
โครงการเพิ่มแสงสว่างตาม
ถนน ตรอก ซอยและจุด
เสี่ยงภัย  

2. กิจกรรมประสานการไฟฟ้า
เพ่ือติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่าง  

 

1.  จัดท าโครงการส ารวจและติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ิมแสงสว่างตาม ถนน 
ตรอก ซอย และเพ่ิมแสงสว่างตามถนน 
ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัย 6 ซอย 
จ านวน 63 ดวง ดังนี้  
1. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 6-16 

ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จ านวน 3 ดวง  
2.  พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 24 

ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จ านวน 1 ดวง  
3.  ซอยทวีวัฒนา 11 จ านวน 1 ดวง  
4.  ซอยทวีวัฒนา 9 (หมู่บ้านสินพัฒนา

ธานี) จ านวน 49 ดวง 
5.  ซอยแยกจากซอยกาญจนาภิเษก 11 

ถนนกาญจนาภิเษก จ านวน 7 ดวง  
6.  ถนนเลียบคลองเนินทราย จ านวน 2 ดวง 

2.  มีหนังสือที่ กท 8603/6308 ลว. 28 ต.ค. 
2559 แจ้งส านักการโยธา ทราบแผนการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 63 ดวง  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3.  มีหนังสือที่ กท 8603/1563 ลว. 10 มี.ค. 
2560 แจ้งส านักการโยธา ขอแก้ไข
แผนการติดตั้ง ดังนี้ 
1. แก้ไขชื่อซอย จาก ซอยแยกจากซอย

กาญจนาภิเษก 11 ถนนกาญจนา
ภิเษก เป็น ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 
แยก 1 ถนนกาญจนาภิเษก 

2. เพ่ิมจุดติดตั้ง จาก จุดติดตั้ง 6 เส้นทาง 
63 ดวง เป็น จุดติดตั้ง 7 เส้นทาง 64 
ดวง (ริมทางเดนิริมคลองบางตาล 
จ านวน 1 ดวง) 

4. การไฟฟ้าด าเนินการติดตั้งตามโครงการ
แล้ว จ านวน 6 ซอย รวม 60 ดวง และ
ติดตั้งนอกเหนือจากแผน 1 ซอย จ านวน 
7 ดวง รวมเป็น 67 ดวง ดังนี้  
1. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 6-16 

ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จ านวน 4 ดวง  
2.  พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 24 

ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จ านวน 2 ดวง  
3.  ซอยทวีวัฒนา 11 จ านวน 1 ดวง  
4.  ซอยทวีวัฒนา 9 (หมู่บ้านสินพัฒนาธานี) 

จ านวน 49 ดวง 
5.  ถนนเลียบคลองเนินทราย จ านวน 2 ดวง 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6. ริมทางเดิน ริมคลองบางตาล จ านวน 
2 ดวง 

7.  พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 จ านวน 
7 ดวง (นอกเหนือจากแผน) 

 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
พ้ืนที่ที่เป็นทางสาธารณะ 
 
ปัญหา อุปสรรค 
พ้ืนที่ในเขตทวีวัฒนามีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเกือบทั้งหมดแล้ว จึงท าให้เป้าหมายการติดตั้งในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนน้อยล ง 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานประจ าเดือน การส่งมอบงานของการไฟฟ้านครหลวง 
2. มีหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง กรณีตรวจสอบพบเองหรือรับแจ้งจากประชาชนแจ้งให้ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า 
 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2.  ร้อยละของการออกตรวจตาม
แผนปฏิบัติการ กรณีท่ีพบการ
กระท าความผิดให้ด าเนินการถึง
ที่สุด (ผลลัพธ์)  

 
(นโยบาย ผว.กทม. สั่งปิด 

สถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายฯ) 
(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-2) 

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมตามแผนการตรวจสถาน
ประกอบการตามค าสั่ง คสช.ที่ 
22/2558  

ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบ 
การที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถาน
บริการ เป็นประจ าทุกเดือน จ านวน 12 แห่ง 
ดังนี้ 

1. ร้าน 25 สเตชั่น 
2. ร้านครัวก้านกล้วย 
3. ร้านครัวร่มเย็น 
4. ร้านจ๊อบ แอนด์ จอห์น คาราโอเกะ 
5. ร้านชิกเก้นบาร์ 
6. ร้านดีดีคาราโอเกะ 
7. ร้านดูดดื่ม 
8. ร้านบ้านกูร 
9. ร้านมากิน บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ 
10. ร้านร่มไม้ชายคา 
11. ร้านเมมโมรี่ 
12. ร้านแมกไม้ 

ออกตรวจตามแผนปฏิบัติการ กรณีท่ีพบการ
กระท าความ ผิดให้ด าเนินการถึงที่สุด ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 2559 ถึงเดือน มิ.ย. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 

 



 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และ ที่ 46/2559 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี – 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
3. ภาพถ่าย 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี – 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3.  จ านวนเส้นทางที่ฝ่ายเทศกิจจัดรถ
บริการประชาชนในเส้นทางที่มี
ความเสี่ยง (ผลผลิต) 

 
 (นโยบาย ผว.กทม.Public Eyes 

เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่งโมงฯ) 

(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-3) 
 

อย่างน้อย 1 
เส้นทาง 

จ านวน 2 เส้นทาง กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ 
 

1. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
2. แผนงาน 
3. ค าสั่งมอบหมายงาน 
4. จัดรถบริการประชาชน  จ านวน 2 

เส้นทาง ดังนี้ 
- ถนนทวีวัฒนา เริ่มต้นจาก ถนน   

ทวีวัฒนา ตัดถนนบรมราชชนนี    
ไปตามเส้นทางถนนทวีวัฒนา ถึง
ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)  

- ถนนทวีวัฒนา เริ่มตั้งแต่สี่แยก
สุภาพบุรุษ ไปตามเส้นทางถนน
สุภาพบุรษ ถึง ถนนพุทธมณฑลสาย 4 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผอ.ส านัก
เทศกิจทราบทุกสัปดาห์/ทุกเดือน 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผอ.เขต
ทราบทุกเดือน 

7.  มีการจัดรถบริการตามเส้นทางที่ก าหนด 
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559 – ส.ค. 2560   
มีประชาชนใช้บริการ จ านวนทั้งสิ้น 
1,213 คน ดังนี้ 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

- เดือน ต.ค. 2559 = 117 คน 
- เดือน พ.ย. 2559 = 95 คน 
- เดือน ธ.ค. 2560 = 95 คน 
- เดือน ม.ค. 2560 = 118 คน 
- เดือน ก.พ. 2560 = 119 คน 
- เดือน มี.ค. 2560 = 124 คน 
- เดือน เม.ย. 2560 = 75 คน 
- เดือน พ.ค. 2560 = 140 คน 
- เดือน มิ.ย. 2560 = 114 คน 
- เดือน ก.ค. 2560 = 105 คน 
- เดือน ส.ค. 2560 = 111 คน 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
2.   แผนงาน 
3.   ค าสั่งมอบหมายงาน 
 



 

4.   จัดรถบริการประชาชน  จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้ 
- ถนนทวีวัฒนา เริ่มต้นจาก ถนนทวีวัฒนา ตัดถนนบรมราชชนนี ไปตามเส้นทางถนนทวีวัฒนา ถึงตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)  
- ถนนทวีวัฒนา เริ่มตั้งแต่สี่แยกสุภาพบุรุษ ไปตามเส้นทางถนนสุภาพบุรษ ถึง ถนนพุทธมณฑลสาย 4 

5.   รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผอ.ส านักเทศกิจทราบทุกสัปดาห์/ทุกเดือน 
6.   รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผอ.เขตทราบทุกเดือน 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4.  จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพต่อปี (ผลผลิต) 

 
(แผนฯ กทม. 60) 

(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-4) 

จ านวน 50 คน จ านวน 74 คน 1. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (หลักสูตรหลั ก) 

2. โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

 

ด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2560 (หลักสูตรหลัก) 
แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยด าเนินการ
ฝึกอบรม ระหว่าง วันที่ 16-18 ธ.ค. 2559 
และวันที่ 24 - 25 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 17.00 น. รวม 5 วัน เป็นการอบรม
แบบไป-กลับ ณ ห้องอุทยาน ส านักงานเขต
ทวีวัฒนา มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 74 คน 
 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 

ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี - 
 

หลักฐานอ้างอิง  
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) 
2. หนังสือรายงานผลการด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) 
3. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5.  ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ผลลัพธ์) 

 
(แผนฯ กทม. 60) 

(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-5) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 กิจกรรมตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย 
(โครงการหลักประกันความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ในอาคาร
สาธารณะ) 
 

1. จัดท าโครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย 
(โครงการหลักประกันความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยในอาคารสาธารณะ) 

2. จัดท าแผนการเข้าตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย 
โดยก าหนดเป้าหมายเป็นอาคารส านักงาน
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 9 
อาคาร 

3. ด าเนินการออกตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย
ที่มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 9 อาคาร
ดังนี้ 
- โรงพยาบาลธนบุรี 2 
- วิทยาลัยทองสุข 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 
- โรงเรียนเพลินพัฒนา 
- บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 
- บริษัท พิบูลย์ชัยน้ าพริกเผาไทยแม่

ประนอม จ ากัด 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จ ากัด 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. ด าเนินการออกตรวจ จ านวน 2 รอบ  
- รอบท่ี 1 ผลการตรวจสอบอาคารฯ 

ผ่านเกณฑ์การตรวจทั้ง 9 อาคาร 
- รอบท่ี 2  ผลการตรวจสอบอาคารฯ   

ผ่านเกณฑ์การตรวจทั้ง 9 อาคาร 
  

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย 
2. แผนการด าเนินงาน 
3. หนังสือรายงานผลการด าเนินการให้ สปภ. 
4. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 
 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.  การออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ  
    6.1 จ านวนครั้งในการออกตรวจจุด

กวดขันทิ้งจับ-ปรับ (ผลผลิต) 
 

(แผนฯ กทม. 60) 
(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-6/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 ครั้ง/จุด/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
132 ครั้ง/จุด/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. กิจกรรมตรวจจุดกวดขันทิ้ง

จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่สาธารณะ  

2.  กิจกรรมตรวจจุดกวดขัน
พิเศษ (การจัดระเบียบหาบ
เร่ แผงลอย) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดท าโครงการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ 

ด าเนินการโครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่
สาธารณะ 

3. จัดท าสมุดบันทึกการตรวจจุดกวดขันทิ้ง
จับ-ปรับ 

4. จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดจับปรับ วันละ     
2 นาย ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.    
เฝ้าสังเกตการณ์และบังคับการตาม
กฎหมาย ณ จุดจับ-ปรับ บริเวณหน้า
ตลาดกรีนวิลล์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการ
เขตทราบทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 132 ครั้ง 
ดังนี้ 

 - เดือน ต.ค. 2559 = 10 ครั้ง 
 - เดือน พ.ย. 2559 = 10 ครั้ง 
 - เดือน ธ.ค. 2559 = 10 ครั้ง 
 - เดือน ม.ค. 2560 = 10 ครั้ง 
 - เดือน ก.พ. 2560 = 9 ครั้ง 
 - เดือน มี.ค. 2560 = 13 ครั้ง 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
    6.2  ร้อยละของประชาชนมีความ

พึงพอใจในระดับมากต่อการออก
ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของ
ส านักงานเขต (ผลลัพธ์) 

 
(แผน กทม. 60) 

 (มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-6/2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 93 

 
 
 
 

 

 

 
กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการตรวจ
จุดกวดขันทิง้จับ-ปรับ            
 

 - เดือน เม.ย. 2560 = 13 ครั้ง 
 - เดือน พ.ค. 2560 = 14 ครั้ง 
 - เดือน มิ.ย. 2560 = 14 ครั้ง 
 - เดือน ก.ค. 2560 = 14 ครั้ง 
 - เดือน ส.ค. 2560 = 15 ครั้ง 
 
 
ส ารวจความพึงพอใจประชาชนในพื้นท่ี
จ านวน 100 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ 
ในพ้ืนที่สาธารณะคิดเป็นร้อยละ 93 
 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี - 
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หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการรณรงค์ ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ 
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 
3. การรายงานผลกาปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการเขตทราบทุกเดือน 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7.  ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกท่ี
แหลํงก าเนิดและน าไปใช๎ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ์) 

 
(แผน กทม. 60) 

(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-7) 
 

ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 20 1. โครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน  

2. กิจกรรมสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการ
จัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล๎อม 
(ชุมชนปลอดขยะ ชุมชน  
นําอยูํ Zero Waste)  

3. กิจกรรมคัดแยกมูลฝอย 
เศษอาหารไปใช๎ประโยชน์  

4. กิจกรรมจัดระบบเก็บขนมูล
ฝอยชิ้นใหญํ  

5. กิจกรรมการจัดเก็บขนมูล
ฝอยอันตราย 

6. กิจกรรมการด าเนินการ
ให๎บริการเก็บไขมัน  

7. กิจกรรมการบริการขนถําย
สิ่งปฏิกูล  

8. กิจกรรมรวบรวมวัสดุรีโซเคิล
ไปใช๎ประโยชน์ในพื้นท่ีเขต  

9. กิจกรรมการใช๎ประโยชน์
จากก่ิงไม๎ใบไม๎  

ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่ส านัก
สิ่งแวดล๎อม ก าหนด จ านวน 9 กิจกรรม ดังนี้  
1.  กิจกรรมการใช๎ประโยชน์จากกิ่งไม๎ใบไม๎ 

กิจกรรมการรวบรวมสํงโรงงานหมักปุ๋ย
ผสมกากตะกอนสิ่งปฏิกูล และกิจกรรม
บดยํอยปุ๋ยหมักหรือใช๎ประโยชน์อยํางอ่ืน
ในพ้ืนที่เขต  

 -   เป้าหมายปริมาณน้ าหนักก่ิงไม๎ใบไม๎ 
300 ตัน/ปี  

 - สามารถด าเนินการได๎ 473.05 ตัน/ปี 
2.  กิจกรรมการจัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย 

การรวบรวมมูลฝอยอันตราย  
 - เป้าหมายปริมาณขยะอันตราย 7.03 

ตัน/ปี  
 - สามารถด าเนินการได๎ 11.07 ตัน/ป ี 
3.  กิจกรรมรวบรวมวัสดุรีไซเคิลไปใช๎

ประโยชน์ในพื้นท่ีเขต กิจกรรมการส ารวจ
ข๎อมูลร๎านรับซื้อวัสดุรีไซเคิลในพื้นที่เขต  

 - เป้าหมายตามท่ีส านักสิ่งแวดล๎อม
ก าหนด ในภาพรวมของแตํละ
ส านักงานเขต ร๎อยละ 70 จากปริมาณ
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ขยะที่จัดเก็บได๎ (ข๎อมูลฐาน ปี 56) 
ของแตํละเขต (11.48 ตัน/วัน) 11.48 
x 365 = 4,190.2 ตัน/ปี  

 - สามารถด าเนินการได๎ = 5,476.41 
ตัน/ปี  

4.  กิจกรรมคัดแยกเศษมูลฝอยเศษอาหารไป
ใช๎ประโยชน์ 

 - เป้าหมายปริมาณน้ าหนัก 1,497 ตัน/ปี  
 - สามารถด าเนินการได๎ 1,619 ตัน/ป ี
5.  กิจกรรมการด าเนินการให๎บริการเก็บ

ไขมัน ด าเนินการให๎บริการจัดเก็บไขมัน
ในพ้ืนที่เขต 

 - เป้าหมายปริมาณน้ าหนัก 170.64 ลบ.ม./ปี 
 - สามารถด าเนินการได๎ จ านวน 463.5 

ลบ.ม./ป ี
6.  กิจกรรมสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน

ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล๎อม 
(ชุมชนปลอดขยะ ชุมชน นําอยูํ Zero Waste)  

 - เป้าหมาย รักษาสภาพกลุํมเป้าหมายที่
เข๎ารํวมโครงการเดิม จ านวน 22 แหํง 
และเพ่ิมการจัดการขยะ จ านวน 14 
กลุํมเป้าหมาย (การสํงเข๎าประกวด
ชุมชนปลอดขยะ ส านักสิ่งแวดล๎อม
ไมํได๎ก าหนด)  



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7.  กิจกรรมการบริการขนถํายสิ่งปฏิกูล 
ด าเนินการให๎บริการสูบสิ่งปฏิกูลทั่วพื้นที่เขต 

 - เป้าหมายปริมาณน้ าหนัก 1,500 ลบ.ม./ปี 
 - สามารถด าเนินการได๎ จ านวน 

2,108.72 ลบ.ม./ปี  
8.  กิจกรรมจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญํ  
 - เป้าหมายปริมาณน้ าหนัก 10 ตัน/ปี  
 - สามารถด าเนินการได๎ 22.41 ตัน /ปี 
9. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 
 - เป้าหมาย จ านวน 3 แหํง 
 - สามารถด าเนินการได๎ จ านวน 3 แหํง  
 
โดยแตํละโครงการ/กิจกรรมมีผลการ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/
กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน 
Googleไดรฟ์ และ Dropbox ของส านัก
สิ่งแวดล๎อมเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 
 
 
 
 
 



 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไมํมี - 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไมํมี - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. ข๎อมูลรายงานใน Google drive และ Dropbox ของส านักสิ่งแวดล๎อม 
2. หนังสือรายงานผลการด าเนินงาน 
3. ภาพถํายการด าเนินงาน 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไมํมี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8.  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมท า
ความสะอาดย่านชุมชนย่านการค้า 
คู คลอง (ผลผลิต) 

 
(นโยบาย ผว.กทม. รวมพลังชาว

กรุงเทพฯ ร่วมBig Cleaning Day) 
(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-8) 

 

จ านวน 1 ครั้ง/
เดือน 

จ านวน 5 ครั้ง/
เดือน 

1. * กิจกรรมการล้างตลาดตาม
หลักสุขาภิบาล 

2. * โครงการขุดลอกคลองบางตาล 
จากถนนกาญจนาภิเษกถึง
คลองควาย 

3. * โครงการขุดลอกคลอง
ปทุม จากคลอง ทวีวัฒนา
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร       

4. * โครงการขุดลอกคลองท่อ 
จากคลอง  บางพรหมถึง
คลองขุนศรีบุรีรักษ์        

5. * กิจกรรมพัฒนาคู คลองใน
พ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 

 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาล เป็นประจ าทุกเดือน 
ได้แก่ 
1. เดือน ม.ค. 2560 จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ 

ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดหน้าหมู่บ้าน
ชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ 
ตลาดบางแค2 และตลาดธนบุรี 

2. เดือน ก.พ. 2560 จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ 
ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดหน้าหมู่บ้าน
ชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ 
ตลาดบางแค2 และตลาดธนบุรี 

3. เดือน มี.ค. 2560 จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ 
ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดหน้าหมู่บ้าน
ชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ 
ตลาดบางแค2 และตลาดธนบุรี 

4. เดือน เม.ย. 2560 จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ 
ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดหน้าหมู่บ้าน
ชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ 
ตลาดบางแค2 และตลาดธนบุรี 

5. เดือน พ.ค. 2560 จ านวน 10 ครั้ง ได้แก่ 
ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดธนบุรี ตลาด

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

หน้าหมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟ
เซ็นเตอร์ ตลาดบางแค2 ตลาดเวิล์ดมาร์
เก็ตเพลส ตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต ตลาดเลียบ
คลองทวีวัฒนา และตลาดปากคลองตลาด2 

6. เดือน มิ.ย. 2560 จ านวน 10 ครั้ง ได้แก่ 
ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดธนบุรี ตลาด
หน้าหมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟ
เซ็นเตอร์ ตลาดบางแค2 ตลาดเวิล์ดมาร์
เก็ตเพลส ตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต ตลาดเลียบ
คลองทวีวัฒนา และตลาดปากคลองตลาด2 

7. เดือน ก.ค. 2560 จ านวน 10 ครั้ง ได้แก่ 
ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดธนบุรี ตลาด
หน้าหมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟ
เซ็นเตอร์ ตลาดบางแค2 ตลาดเวิล์ดมาร์
เก็ตเพลส ตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต ตลาดเลียบ
คลองทวีวัฒนา และตลาดปากคลองตลาด2 

8. เดือน ส.ค. 2560 จ านวน 10 ครั้ง ได้แก่ 
ตลาดสดพุทธมณฑล ตลาดธนบุรี ตลาด
หน้าหมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิลล์ ตลาดเซฟ
เซ็นเตอร์ ตลาดบางแค2 ตลาดเวิล์ดมาร์
เก็ตเพลส ตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต ตลาดเลียบ
คลองทวีวัฒนา และตลาดปากคลองตลาด2 

 
 



 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการ 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี – 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ภาพถ่าย 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9.  ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬา
และนันทนาการของกรุงเทพ-  
มหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
กองการกีฬา  โดยคณะกรรมการ
ระดับเขตเป็นผู้พิจารณา (ผลลัพธ์) 

 
(แผนฯ กทม. 60) 

(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-9) 
 

ร้อยละ 9 ร้อยละ 9 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา  

2. โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย  

3. กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาของ
เขตทวีวัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกองการกีฬา 
ในปี 2560  

 

1. จ านวนลานกีฬากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่
เขตทวีวัฒนา มีจ านวน 22 ลานกีฬา 

2. ด าเนินการจัดประชุมอาสาสมัครลานกีฬา
เพ่ือคัดเลือกลานกีฬาที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของกองการกีฬา โดยพิจารณา 
คัดเลือกลานกีฬา จ านวน 3 ลานกีฬา 
ดังนี้ 

 -   ลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 2 
 -   ลานกีฬาหมู่บ้านอมรชัย 3 
 -   ลานกีฬาโรงเรียนคลองทวีวัฒนา 
3. ส่งลานกีฬา จ านวน 3 ลานกีฬา ที่ได้รับ

การคัดเลือกเข้าประกวดลานกีฬาดีเด่น 
ระดับกลุ่มเขต  

4. มอบหมายให้อาสาสมัครลานกีฬา       
ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมกิจกรรมแอโรบิค ณ 
ลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 2 และประสาน
คณะกรรมการลานกีฬาโรงเรียนคลอง  
ทวีวัฒนา เรื่อง การซ่อมแซมเครื่องเสียง
แอโรบิค  

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ลานกีฬาหมู่บ้านอมรชัย 3 ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทชุมชน จากการประกวด
ลานกีฬาดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. อาสาสมัครลานกีฬาประจ าลานกีฬาต่าง ๆ 
2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และส่วนราชการในส านักงานเขต 
 
ปัญหา อุปสรรค  
สภาพของการถือครองที่ดินที่เป็นลานกีฬาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาลานกีฬา  
 

หลักฐานอ้างอิง  
1. ส าเนาโครงการฯ 
2. หนังสือสรุปรายงานการประชุม 
3. ภาพถ่ายการประชุม 
4. ภาพถ่ายการปรับปรุงหรือซ่อมแซมลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา  

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตทวีวัฒนาที่ศึกษา
ต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
(ผลลัพธ์) 

 
(แผนฯ กทม. 60) 

(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-10) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.92 1. * โครงการสอนภาษาจีน  
2. * โครงการส่งเสริมกีฬา

นักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3. โครงการพิธีทบทวนค า
ปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร    

4. โครงการพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร  

5. โครงการโรงเรียนสีขาว 
(หลักสูตรโตไป ไม่โกง)  

6. โครงการสนับสนุนการสอน
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาวันอาทิตย์      

7. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 
อย่างมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  

 

ฝ่ายการศึกษาได้ด าเนินการและจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในปีการ ศึกษา 2559 ได้มีโอกาสศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
1.  การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ

และความจ าเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องส่ง
นักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น รวมถึงข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

    1.1  ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา 
    1.2  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อใน

ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นเพื่อให้
โรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน
รับทราบ 

2.  จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมโอเน็ต   
โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี
ทวีวัฒนาในการจัดการอบรมให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตทวีวัฒนา จ านวน 632 คน 
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวน การคิด 
วิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาและเทคนิค 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

การท าแบบทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการติวเข้ม
ก่อนสอบโอเน็ต อันจะส่งผลให้คะแนน
รวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเข้าเรียน
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจัดการ
อบรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ 
หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 
สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา จ านวน 632 
คน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 624 คน คิดเป็นร้อยละ 98.92 
(624 x 100)  = 98.92 
      632 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในการด าเนินงานโครงการ จ านวน 16 โครงการ และ 2 กิจกรรม 

 
ปัญหา อุปสรรค   
- ไม่มี - 



 

หลักฐานอ้างอิง 
1. รายละเอียดโครงการ 16 โครงการและกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม 
2. รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
3. รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ  

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11.  ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณการปรับปรุงอาคาร
สถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพดี 
ประจ าปี 2560 ที่ได้ด าเนินงาน
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
(ผลผลิต) 

 
(ตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนดขึ้น) 
 (มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-11) 

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงโรงเรียน
วัดปุรณาวาส 

2. โครงการปรับปรุงโรงเรียน
คลองต้นไทร 

3. โครงการปรับปรุงโรงเรียน
คลองมหาสวัสดิ ์

4.  โครงการปรับปรุงโรงเรียน
มัธยมปุรณาวาส 

5.  โครงการปรับปรุงโรงเรียน
ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

6.  โครงการปรับปรุงโรงเรียน
คลองบางพรหม 

 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนาได้รับ
งบประมาณ รายการปรับปรุงโรงเรียน ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 งานบริหารการ 
ศึกษา หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
6 โรงเรียน โดยฝ่ายโยธาได้ด าเนินการหาตัว 
ผู้รับจ้างตามขั้นตอนระเบียบพัสดุและสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด คือ 
ด าเนินการถึงข้ันตอนที่ 9 ลงนามในสัญญา
พร้อมส่งมอบพื้นท่ีได้ครบทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้                                
1.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส  

ลงนามสัญญาวันที่ 29 ธ.ค. 2559  
 (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว)           
2. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร  

ลงนามสัญญาวันที่ 30 ธ.ค. 2559  
 (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว)  
3. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ 

ลงนามสัญญาวันที่ 30 ธ.ค. 2559  
 (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว)  
 
 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 
ลงนามสัญญาวันที่ 23 ธ.ค. 2559  

 (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว)           
5.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 

ลงนามสัญญาวันที่ 30 ธ.ค. 2559  
 (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว)  
6.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม

ลงนามสัญญาวันที่ 30 ธ.ค. 2559  
 (ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว)           
 
สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
โรงเรียนในสังกัดได้รับงบประมาณปรับปรุง
โรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียนและสามารถ
ด าเนินงานตามแผนถึงขั้น ที่ 9 ลงนามใน
สัญญาพร้อมส่งมอบพื้นท่ีครบทั้ง 6 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 =   (6 x 100) 

                                  6 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายโยธาในการด าเนินงานโครงการ จ านวน 6 โครงการ  

 
ปัญหา อุปสรรค   
- ไม่มี - 



 

หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (แบบ ง.403) 
2. ส าเนาสัญญาจ้างฯ   

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -  ไม่มี 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

12.  ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี (ผลลัพธ์) 

 
(แผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปี)   

(พ.ศ. 2556 - 2575) 
(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-12) 

 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย  
 

ด าเนินโครงการกรุงเทพเมือง
อาหารปลอดภัย ดังนี้ 
1.   ตรวจแนะน าด้านสุขลักษณะ

ทางกายภาพ 83 ราย  
2.   ตรวจวิเคราะห์ 5,182 ตัวอย่าง 

ผ่านเกณฑ์ 5,182 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100  

3.   สถานประกอบการอาหาร
ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพ-
มหานคร ระดับดี 41 ราย จาก 
56 ราย คิดเป็นร้อยละ 73  

4.   จัดประชุมเครือข่าย
สุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียน 
จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันทื่ 9 
ก.พ. 2560 และ 8 มิ.ย. 2560 

5. จัดประชุมเครือข่ายตลาด
สะอาดได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย จ านวน 2 ครั้ง  
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 และ 
9 มิ.ย. 2560 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.   ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารเข้า
รับการอบรม หรือเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง (Self Study) ด้าน
การสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 
166 คน 

 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 
ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง  
1. โครงการ 
2. แผนปฏิบัติงาน 
3. รายงาน 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

13.  ร้อยละของการจัดเก็บภาษี ตาม
เป้าหมายที่กรุงเทพมหานคร
ประมาณการไว้ (ผลลัพธ์) 

 
(แผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปี)   

(พ.ศ. 2556 - 2575) 
(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-13) 

 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 114.85 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

ด าเนินการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่
กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ ดังนี้ 

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 – 31 ส.ค. 2560 
1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 -   ประมาณการ 44,000,000 บาท  
 -   จัดเก็บได้ 52,934,969.10 บาท  
 -   คิดเป็นร้อยละ 120.31  
2.  ภาษีบ ารุงท้องที่  
 -   ประมาณการ 2,050,000 บาท  
 -   จัดเก็บได้ 1,683,879.54 บาท  
 -   คิดเป็นร้อยละ 82.14  
3.  ภาษีป้าย  
 -   ประมาณการ 9,100,000 บาท  
 -   จัดเก็บได้ 8,723,393.25 บาท  
 -   คิดเป็นร้อยละ 95.86  
รวมภาษีทั้ง 3 ประเภท  
 -   ประมาณการ 55,150,000 บาท 
 -   จัดเก็บได้ 63,342,241.89 บาท  
 -   คิดเป็นร้อยละ 114.85 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ความร่วมมือของผู้รับประเมินในการยื่นแบบและช าระภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร  
2. อัตราการขยายตัวของเมือง จ านวนโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างที่เพ่ิมข้ึน 
 
 ปัญหา อุปสรรค  
1. สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท าให้ผู้รับประเมินไม่มีเงินช าระค่าภาษี 
2. สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวลงเนื่องจากขาดสภาพคล่อง 
3. การหลีกเลี่ยงการยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
4. สภาพโรงเรือนที่จัดเก็บภาษีอยู่ในซอยลึกการคมนาคมไม่สะดวก 
 
 หลักฐานอ้างอิง  
1.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

14.  ร้อยละของประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
Bangkok Fast & Clear หรือ 
BFC (ผลลัพธ์) 

 
(นโยบาย ผว.กทม. จัดตั้งศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast 

& Clear หรือ BFC) 
(มิติที่ 1/เชิงยุทธศาสตร์-14) 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.64 กิจกรรมการให้บริการด้าน
ทะเบียนก่อนเวลาราชการ 
(ตั้งแต่เวลา 07.45 น.) 
 

1. จัดท าค าสั่งตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : 
BFC) 

2. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริหาร
ราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast 
& Clear : BFC) 

3. ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มา
ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.64  

 - เดือน ต.ค. 2559 ร้อยละ 100 
 - เดือน พ.ย. 2559 ร้อยละ 97.30 
 - เดือน ธ.ค. 2559 ร้อยละ 97.17 
 - เดือน ม.ค. 2560 ร้อยละ 96 
 - เดือน ก.พ. 2560 ร้อยละ 97.30  
 - เดือน มี.ค. 2560 ร้อยละ 99.83  
 - เดือน เม.ย. 2560 ร้อยละ 100 
 - เดือน พ.ค. 2560 ร้อยละ 99.67  
 - เดือน มิ.ย. 2560 ร้อยละ 99.35 
 - เดือน ก.ค. 2560 ร้อยละ 99 
 - เดือน ส.ค. 2560 ร้อยละ 99.40 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี – 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. ค าสั่งตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
2. ค าสั่งจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี – 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.  การตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด
อาชญากรรม  

    1.1 จ านวนครั้งของการตรวจพื้นที่
เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม 
(ผลผลิต) 

 
 (มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-1/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อย่างน้อย 2 ครั้ง/
วัน/จุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ านวน 2 ครั้ง/วัน/
จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมสายตรวจเพื่อนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. จัดท าโครงการเทศกิจอาสาเพ่ือนชุมชน 
2.  แผนงาน 
3. จัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ

ตรวจตราดูแลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม (ตู้เขียว) 

4. ก าหนดจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จ านวน 12 จุด 
ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ
จุดเสี่ยงภัย จ านวน 12 จุด ดังนี้ 
- ถนนบรมราชชนนี จ านวน 4 จุด 
 1. ทางเข้าหมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 
 2. ปากซอยทิมเรืองเวช 
 3. สนามเด็กเล่นหมู่บ้านทิพย์มณฑล 
 4. ป้ายรถประจ าทางหน้าหมู่บ้าน

พรรณพฤกษา 
- ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก จ านวน 4 จุด 
 5. ท้ายซอยเกิดโชค 
 6. ปากซอยสุดภะวาอุทิศ 
 7. ปากซอยบ้านครู 
 8. ปากซอยค าหวาน 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ถนนศาลาธรรมสพน์ จ านวน 2 จุด 
 9. ปากวอยสันติสุข 
 10. ปากซอยชาญชัยศรี 
- ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จ านวน 1 จุด 
 11. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
- ถนนรินทร์สวัสดิ์ จ านวน 1 จุด 
 12. ปากซอยนาคเข้ม 

5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 
- เดือน ต.ค. 2559 = 62 ครั้ง 
- เดือน พ.ย. 2559 = 60 ครั้ง 
- เดือน ธ.ค. 2559 = 62 ครั้ง 
- เดือน ม.ค. 2560 = 62 ครั้ง 
- เดือน ก.พ. 2560 = 56 ครั้ง 
- เดือน มี.ค. 2560 = 62 ครั้ง 
- เดือน เม.ย. 2560 = 50 ครั้ง 
- เดือน พ.ค. 2560 = 62 ครั้ง 
- เดือน มิ.ย. 2560 = 60 ครั้ง 
- เดือน ก.ค. 2560 = 62 ครั้ง  
- เดือน ส.ค. 2560 = 62 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 660 ครั้ง 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการเขต 
ทราบทุกเดือน 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 1.2 ร้อยละของประชาชน 
มีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
การออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม (ผลลัพธ์) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-1/2) 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 94 
 
 
 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการตรวจ
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญา-
กรรม  
 

ส ารวจความพึงพอใจประชาชนในพื้นท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากต่อการ
ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม   
ร้อยละ 94 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 
ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง  
1. จัดท าโครงการเทศกิจอาสาเพ่ือนชุมชน 
2.   แผนงาน 
3. จัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราดูแลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) 
4. ก าหนดจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จ านวน 12 จุดด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จ านวน 12 จุด  
5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการเขต ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ ทราบทุกเดือน 

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2.  จ านวนครั้งที่อาสาจราจรหรือ
เทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรม
และได้ปฏิบัติงานในการอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรใน
พ้ืนที่ (ผลผลิต) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-2) 

 

จ านวน 350 ครั้ง/ปี จ านวน 454 ครั้ง/
ปี 

กิจกรรมอาสาจราจร/อาสาพา
น้องข้ามถนน  
 

1. จัดท าโครงการเทศกิจจราจร/พาน้องข้าม
ถนน 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านอาสาจราจร 

3. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความ
สะดวกด้านการ จราจร จ านวน 7 จุด 5 
โรงเรียน เวลา 07.00 – 08.00 น. และ
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

4. อ านวยความสะดวกด้านการจราจร
สถานที่อ่ืน เช่น หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การล้างทางเท้าจุดผ่อนผัน งาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการเขต/
ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ ทราบทุกเดือน 
รวมทั้งสิ้น 454 ครั้ง ดังนี้ 
- เดือน ต.ค. 2559  = 26 ครั้ง  
- เดือน พ.ย. 2559  = 60 ครั้ง 
- เดือน ธ.ค. 2559  = 51 ครั้ง 
- เดือน ม.ค. 2560  = 43 ครั้ง 
- เดือน ก.พ. 2560  = 42 ครั้ง 
- เดือน มี.ค. 2560  = 35 ครั้ง 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

- เดือน เม.ย. 2560 = 16 ครั้ง 
- เดือน พ.ค. 2560 = 30 ครั้ง 
- เดือน มิ.ย. 2560 = 57 ครั้ง 
- เดือน ก.ค. 2560 = 48 ครั้ง 
- เดือน ส.ค. 2560 = 46 ครั้ง 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 

 ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี - 
 
 หลักฐานอ้างอิง  
1. โครงการอาสาจราจร/อาสาพาน้องข้ามถนน 
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการเขต/ผู้อ านวยการส านักเทศกิจทราบทุกเดือน 

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3.  พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน 
(สวนสาธารณะ/สวนหย่อม) 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 133.89 1. โครงการบํารุงรักษา 
ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว  

2. กิจกรรมการรายงานพื้นที่สี
เขียวให้กับสํานัก
สิ่งแวดล้อม  

3. * กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร  

 
 
 
 
 
 
 

1. ดําเนินการตามโครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 

 1. ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนทวีวัฒนาริม
คลองฝั่งบ้านอัครพงศ์ (ฝั่งทิศเหนือ) 

  -   ต้นเข็มเชียงใหม่ จํานวน 9,600 ต้น 
 2. ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนทวีวัฒนา (หน้าวัง) 
 - ต้นเฟื่องฟ้า จํานวน 17,030 ต้น 
 - ต้นปีบทอง จํานวน 100 ต้น 
 - ต้นเข็มเชียงใหม่ จํานวน 6,600 ต้น 
 - ต้นเทียนทอง จํานวน 3,600 ต้น 
 -  ต้นเฟื่องฟ้า กระถาง 18 นิ้ว 

จํานวน 5 กระถาง 
 3. ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนทวีวัฒนา    

(ริมคลองเขื่อน) 
  -  ต้นเฟื่องฟ้า จํานวน 6,800 ต้น 
  - ต้นเข็มเชียงใหม่ จํานวน 750 ต้น 
  -  ต้นอินทนิล จํานวน 60 ต้น 
 4. ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนทวีวัฒนา   

(คอสะพาน) 
  -  ต้นเฟื่องฟ้า จํานวน 150 ต้น 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 5. ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนพุทธมณฑล
สาย 3 (ฝั่งศาลาธรรมสพน์) 

  -  ต้นชาฮกเก้ียน จํานวน 2,905 ต้น 
  - ต้นเล็บครุฑด่าง จํานวน 1,100 ต้น 
  - ต้นหูปลาช่อน จํานวน 1,600 ต้น 
  - ต้นเทียนทอง จํานวน 8,700 ต้น 
  - หญ้านวลน้อย จํานวน 4,325 ตร.ม. 
2. ดําเนินการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 
 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ก่อนถึง 

สี่แยกศูนย์สุขภาพสนามกีฬาพาณิช
ราชดําเนินฝั่งตรงข้ามคลินิกทันตกรรม
โปรเด็นท์ สาย 3  

  จํานวนพื้นที่ 1-2-21 ไร่  
 - ที่ว่างซอยอุทยาน 13 ใกล้ถนนพุทธ

มณฑลสาย 4 ฝั่งตรงข้ามร้านอาหาร
ยามเย็น  

  จํานวนพื้นที่ 3-0-37.33 ไร่  
 - ที่ว่างติดร้านอาหารเรือนแก้วข้างซอย

สวนผัก 64 ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย
ทองสุข  

  จํานวนพื้นที่ 2-3-0.38 ไร่  
 -  ที่ว่างฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธนบุร ี

จํานวนพื้นที่ 17-2-38.8513 ไร่  
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 -  ที่ว่างใกล้สี่แยกสุภาพบุรุษหลังโลตัส  
  จํานวนพื้นที่ 4-3-74.4335 ไร่  
 -  ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ติดกับ

หมู่บ้าน Granada  
  จํานวนพื้นที่ 5-2-24.1462 ไร่  
 -  ที่ว่างข้างหมู่บ้านรินสวัสดิ์ตัดกับถนน

พุทธมณฑลสาย 3  
  จํานวนพ้ืนที ่3-1-34.34 ไร่  
 -  ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกฝั่ง

ตรงข้ามสนามกีฬาพาณิชราชดําเนิน  
  จํานวนพื้นที่ 3-2-51.74 ไร่  
 -  ที่ว่างบริเวณในซอยทวีวัฒนา-

กาญจนา 24  
  จํานวนพื้นที่ 5-3-83.4599 ไร่  
 - ที่ว่างบริเวณพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 

ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา 3 แยก 5  
  จํานวนพ้ืนที ่2-2-40.62 ไร่ 
 - ที่ว่างบริเวณรินสวัสดิ์ติดติดตลาดบางแค 2  
  จํานวนพ้ืนที ่2-3-43.0766 ไร่ 
 - ที่ว่างบริเวณคลองควายติดถนนบรม

ราชชนนีขาออก  
  จํานวนพ้ืนที ่3-0-44.82 ไร่ 
 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 -  สวนหย่อมศูนย์สุขภาพแผนไทย เรณู
คลินิกการแพทย์แผนไทย  

  จํานวนพ้ืนที ่0-2-0 ไร่ 
 - สวนหย่อมร้านกาแฟเขาทะลุชุมพร 

จํานวนพ้ืนที ่0-0-50 ไร่ 
 - สวนหย่อมร้านสามหมื่นพันธุ์พฤกษา  
  จํานวนพ้ืนที ่3-2-52 ไร่ 
 - สวนหย่อมร่ํารวยพันธุ์ไม้ ถนน

กาญจนาภิเษก  
  จํานวนพ้ืนที ่3-0-11.3886 ไร่ 
 - สวนหย่อม บริเวณ TOYOTA ถนน

กาญจนาภิเษก  
  จํานวนพ้ืนที ่2-1-72 ไร่ 
 - สวนหย่อมนิวหม่งเส็ง ฝั่งตรงข้าม   

ทวีวัฒนากาญจนาภิเษก 19  
  จํานวนพ้ืนที ่0-2-8.2014 ไร่ 
 - สวนหย่อมหมู่บ้านสีวิภาพงษ์ พุทธ

มณฑลสาย 2  
  จํานวนพ้ืนที ่6-2-18.1950 ไร่ 
 - สวนหย่อม พี แอนด์ บี ออโต้ ถนน

กาญจนาภิเษก  
  จํานวนพ้ืนที ่0-0-16.5603 ไร่ 
 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 - สวนหย่อมกาแฟมะพร้าวสด ถนน
ศาลาธรรมสพน์  

  จํานวนพ้ืนที ่0-0-49.3444 ไร่ 
 -  สวนหย่อมก๋วยเตี๋ยวเรืออโยธยา ถนน

ศาลาธรรมสพน์  
  จํานวนพ้ืนที ่0-1-68.9851 ไร่ 
 - สวนหย่อมบ้านจิตสบาย ถนน

สุขาภิบาลบางระมาด  
  จํานวนพ้ืนที ่0-2-93.56 ไร่ 
 รวมทั้งสิ้น 30-0-71.76 ไร่ 
 คิดเป็นร้อยละ 133.89  
3. ดําเนินกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระ

เกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ 

 - ภายในสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 
2 ต้น 

 - สวนสุขภาพคลองต้นไทร จํานวน 1 ต้น 
 - สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ถนน

บรมราชชนนี กรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม จํานวน 10 ต้น 

  
 
 
 



 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 
ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง  
1. โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
2. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานให้กับสํานักสิ่งแวดล้อม 
3. ภาพถ่ายการดําเนินงาน 

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4.  จ านวนครั้งของการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม (ผลผลิต) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-4) 

 

จ านวน 8 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 9 
โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการด าเนินงานศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน  

2. โครงการหญิง-ชายใจกล้า
เผชิญหน้า เผชิญหนี้  

3. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ 
กรรมการชุมชน  

4. โครงการสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  

5. โครงการศูนย์ประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพ-
มหานคร 

6. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
เพ่ือปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

7. โครงการจ้างอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคม 

 

1. โครงการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน  

 -   ด าเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วย
รณรงค์เคลื่อนที่ แนะน าวิธีการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย ตรวจสอบ
สุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนใน
ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
จ านวน 8 ครั้ง ๆ ละ 100 คน  รวมทั้งสิ้น 
800 คน 

2. โครงการหญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้า 
เผชิญหนี้ 

 -   ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แบบไป-กลับ 
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน
ในพ้ืนที่ จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
จ านวน 50 คน/รุ่น เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
9 คน วิทยากร 1 คน รวม 60 คน/รุ่น 
รวมทั้งสิ้น 180 คน เมื่อวันที่ 4, 9 และ 
11 มี.ค. 2560 ณ ห้องอุทยาน ส านักงาน
เขตทวีวัฒนา 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. โครงการครอบครัวรักการ
อ่าน 

 

3. ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ระหว่างเดือน 
ต.ค. 2559 – เดือน ก.ย. 2560 

4. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
 -   ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน    

น าเด็กเยาวชน สมาชิกสภาเยาวชนเขต 
นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
จ านวน 135 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน ศึกษาดูงาน 
ณ พิพิธภัณฑ์สุขสะสม และหอศิลป์พุทธะ 
เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 

 -   ด าเนินการจัดกิจกรรมสภาพเยาวชน
เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 
2560 ณ สวนมุทิตาธรรมาราม พุทธมณฑล 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 ณ 
ห้องอุทยาน ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก 
เยาวชน สมาชิกสภาเยาวชนเขต นักเรียน 
นักศึกษา ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 
60 คน/ครั้ง 

 -  ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต 
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระ
ว่างเดือน ต.ค. 2559 – เดือน ก.ย. 2560 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร 

 -   ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนที่
มีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เมื่อ
วันที่ 10 เม.ย. 2560 ณ ส านักงานเขต 
ทวีวัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย 

  1.  การบรรยายการใช้สมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพ 

  2. การสาธิตภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น 
การท าพวงมโหตร การท าว่าว การท าลาย
ฉลุไทย และการสาธิตการท าข้าวต้มมัด 

  3.  การจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อแสดง
ผลงานของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เยาวชน 
และประชาชนที่มีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่เขต จ านวน 60 คน 

6. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

 -   ด าเนินการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน 
ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้าน
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และด าเนินการเบิกจ่าย



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ค่าตอบแทนอาสาสมัครระหว่างเดือน 
ต.ค. 2559 – เดือน ก.ย. 2560 

7. โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 

 -   ด าเนินการจ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ 
และด าเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
อาสาสมัคร ระหว่างเดือน ต.ค. 2559 – 
เดือน ก.ย. 2560 

8. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 
 -   ด าเนินการจัดกิจกรรมรักการอ่าน เมื่อ

วันที่ 3, 6, 7, 8 มี.ค. 2560 ณ หอศิลป์
พุทธะ เขตทวีวัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 50 
คน/ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 200 
คน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และนันทนนาการ ได้แก่ การอ่านคติค า
สอนต่าง ๆ การวาดภาพระบายสี การ
ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ 

 
 
 



 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. ส าเนาโครงการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5.  จ านวนชุมชนที่ได้รับการก าหนด
รหัสชุมชนลงในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร (ผลผลิต) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-5) 

 

จ านวน 16 ชุมชน จ านวน 16 ชุมชน กิจกรรมเพิ่มรหัสชุมชนในระบบ
ทะเบียนบ้านของพ้ืนที่เขต    
ทวีวัฒนา 

1. จัดท าโครงการประสานขอข้อมูลจ านวน
ชุมชนในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา              

2. จัดท าประกาศส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ประสานให้ประธานกรรมการชุมชน
ตรวจสอบข้อมูลฯ แล้วรายงานให้ฝ่าย
ทะเบียนทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่
วางไว้สามารถก าหนดรหัสชุมชนในฐาน 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร ได้ทั้ง 16 ชุมชน 
แบ่งออกเป็น 2 แขวงได้แก่  

 - แขวงทวีวัฒนา จ านวน 4 ชุมชน 
ก าหนดรหัสชุมชน ได้แก่ 

  1. ชุมชนหมู่บ้านร่วมเก้ือ  
   (รหัสชุมชน 0001)  
  2. ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี  
   (รหัสชุมชน 0002) 
  3. ชุมชนลองเนินทราย  
   (รหัสชุมชน 0003) 
  4. ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี  
   (รหัสชุมชน 0004)  
 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 - แขวงศาลาธรรมสพน์ จ านวน 12 
ชุมชน ก าหนดรหัสชุมชน ได้แก่  

  1. ชุมชนวัดปุรณาวาส  
   (รหัสชุมชน 0005) 
  2. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  
   (รหัสชุมชน 0006) 
  3. ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์  
   (รหัสชุมชน 0007) 
  4. ชุมชนประตูน้ าฉิมพลี  
   (รหัสชุมชน 0008) 
  5.  ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1  
   (รหัสชุมชน 0009) 
  6. ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 
   (รหัสชุมชน 0010) 
  7. ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ  
   (รหัสชุมชน 0011)  
  8. ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี  
   (รหัสชุมชน 0012) 
  9. ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1 – 2 
    (รหัสชุมชน 0013) 
  10. ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา  
   (รหัสชุมชน 0014)  
  11. ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์  
   (รหัสชุมชน 0015) 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  12. ชุมชนบางพรหมร่วมใจ  
   (รหัสชุมชน 0016) 
 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี – 
 
หลักฐานอ้างอิง 
แบบรายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนการแก้ไขรายการบ้าน ท.ร.14 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี – 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.  ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณให้ปรับปรุงซอยใน
พ้ืนที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนด (ผลผลิต) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-6) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงซอยศาลา
ธรรมสพน์ 58  

2. โครงการปรับปรุงซอยแยก
ถนนลัดนิ่มไสว จากถนนลัด
นิ่มไสวถึงระยะท่ีก าหนด  

3. โครงการปรับปรุงซอยพุทธ
มณฑลสาย 2 ซอย 21/1 
แยก 6 (ช่วงปลาย) จากจุด
ที่ปรับปรุงแล้วถึงระยะท่ี
ก าหนด  

4. โครงการปรับปรุงซอย
กาญจนาภิเษก 11/1 แยก 
3 จากซอยกาญจนาภิเษก 
11/1 แยก 3 ถึงจุดที่ก าหนด 

5. โครงการปรับปรุงซอยทวี
วัฒนา - กาญจนาภิเษก 14  

6. โครงการซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชน์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  

1. ซอยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการ
ปรับปรุงซอยในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของฝ่ายโยธาจ านวน 
5 ซอย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ทั้งหมด ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ราคากลาง 

 ขั้นตอนที่ 2  ได้รับอนุมัติ/รายงานผลการ
ค านวณราคากลาง 

 ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR/
ก าหนด TOR/เห็นชอบ/
รายงานผลการลงประกาศ 
TOR 

 ขั้นตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบ TOR 
 ขั้นตอนที่ 5 ขายแบบ ประกาศ/รับ

เอกสารการประมูล 
 ขั้นตอนที่ 6 แจ้งผลการคัดเลือก

เบื้องต้น/ประมูล 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. กิจกรรมการรายงานผลการ
ด าเนินการก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา  

 

 ขั้นตอนที่ 7 อนุมัติผลการคัดเลือก 
 ขั้นตอนที่ 8 ตรวจร่างสัญญา 
 ขั้นตอนที่ 9 ลงนามในสัญญาพร้อมส่ง

มอบพื้นท่ี 
 ขั้นตอนที่ 10 ด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 11 สิ้นสุดสัญญา 
2. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก 

ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 9 โครงการ  

 1. ซ่อมแซมซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 
21/1 แยก 11 

 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลอง
เนินทราย 

 3. ซ่อมแซมซอยศาลาธรรมสพน์ 7 
 4. ซ่อมแซมซอยศาลาธรรมสพน์ 48 
 5. ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.         

ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 
 6. เปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างสวนป่า    

ทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 
 7. ซ่อมแซมซอยกาญจนาภิเษก 13 
 8. ซ่อมแซมโรงเรียนวัดปุรณาวาส 
 9. ซ่อมแซมซอยศาลาธรรมสพน์ 44 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา รายงานผลการ
ด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง เป็นจ านวน
ทั้งหมด 12 ครั้ง 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี – 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. ส าเนาแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนที่เสี่ยงภัยฯ 
2. ส าเนาหนังสือจัดส่งแผนฯ ให้ส านักการโยธา 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี – 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7.  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านการเกษตรและการประกอบ
อาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผลผลิต) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-7) 

 

จ านวน 5 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 6 
โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

2. โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารชีวภัณฑ์  

3. โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่  

 

1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ฯ จ านวน 11 ครั้ง ดังนี้ 

 -  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 
 -  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2559 
 -  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 
 -  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560 
 -  ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 
 -  ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 
 -  ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 
 -  ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 
 -  ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560 
 -  ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 
 -  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 
2. ด าเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกร 

แบบไป-กลับ จ านวน 2 รุ่น ดังนี ้
 - อบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าแขวงทวีวัฒนา 

 - อบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 ณ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าแขวงศาลาธรรมสพน์  

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย 
เกษตรกรในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 
20 คน จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 40 คน 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เมื่อ
วันที่ 28 เม.ย. 2560 ณ จังหวัดนครนายก 
ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 
ประชาชน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 120 คน 

4. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร และยุวเกษตร 
จ านวน 15 หลักสูตร ณ โรงเรียนคลองต้น
ไทร โรงเรียมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนวัด
ปุรณาวาส และศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา  

 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกร
และยุวเกษตร หลักสูตรละ 20 คน 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี – 
 



 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ส าเนาโครงการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี – 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8.  จ านวนกิจกรรมประเพณี ศาสนา 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ผลผลิต) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-8) 

 

จ านวน 5 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 6 
โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการจัดงานวันส าคัญ 
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

2. โครงการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร  

 

1. จัดกิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์  

 -   เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 ณ ส านักงาน
เขตทวีวัฒนา  

 -   กิจกรรมประกอบด้วย การถวาย
ภัตตาหารเพลพระสงฆ์ การสรงน้ า
พระพุทธรูป การดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
การบรรเลงดนตรีไทย การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

 -   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
จ านวน 500 คน 

2. จัดกิจกรรมการจัดงานวันเข้าพรรษา   
 -   เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 ณ วัดต่าง ๆ 

ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 6 วัด 
 -  กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนรถแห่เทียน 

(รถบุปผชาติ) การถวายเทียนพรรษา 
ณ วัดต่าง ๆ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 

 -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
จ านวน 500 คน 

3. จัดกิจกรรมการงานวันแม่แห่งชาติ “12 
สิงหาคมหาราชินี”  

 -   เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ณ ส านักงาน
เขตทวีวัฒนา 

 -  กิจกรรมประกอบด้วย การถวาย
ภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ การมอบโล่แม่
ตัวอย่างเขตทวีวัฒนา พิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ การกล่าวอาเศียรวาท
ราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริฐพระบารมี 
และการแสดงบนเวที 

 -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
จ านวน 600 คน 

4. จัดกิจกรรมการจัดงานย้อนวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา  

 -   เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560 (นักเรียน
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา) และเมื่อวันที่ 
17 ส.ค. 2560 (นักเรียนโรงเรียนวัด
ปุรณาวาส) ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขต
ทวีวัฒนา 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 - กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงาน 
เรื่องการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 
การศึกษาการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก การประดิษฐ์
ของเล่นต่าง ๆ และศึกษาการ
ด าเนินงานของบ้านอุ่นใจอนุรักษ์ การ
ท าขนมครกโบราณ การหุงข้าวด้วย
หม้อดิน เป็นต้น 

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเขตทวี
วัฒนา จ านวน 300 คน 

5. จ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ท า
หน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
เขตทวีวัฒนา  

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี – 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี – 



 

 
หลักฐานอ้างอิง 
1. ส าเนาโครงการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี – 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานประจ าพื้นฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9.  ร้อยละของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษา (ผลผลิต)  

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-9) 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.65 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต  

2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการ
เรียนรู้  

 

ฝ่ายการศึกษาได้จัดการอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต  
หัวข้อ “การจัดการศึกษาตามนโยบาย 
Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2560    
ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองทวีวัฒนา ผู้เข้า
รับการอบรมเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด ตามค าสั่งส านักงานเขตทวีวัฒนาที่ 
138/2560 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2560 เรื่อง    
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ศูนย์วิชาการเขต จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ตามค าสั่ง 286 คน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
จริง 285 คน  

คิดเป็นร้อยละ 99.65   =   285 x 100 

                                     286    
  

 

 
 
 
 



 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนด าเนินงานโครงการ จ านวน 2 โครงการ  
 
ปัญหา อุปสรรค   
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 
กิจกรรม (ผลลัพธ์)  

 
 (มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-10) 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 1. กิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก  

2. โครงการตรวจสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมฯ  

 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย จ านวน 16 ชุมชน 
สถานศึกษา 18 แห่ง ศาสนสถาน 7 แห่ง
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 2 แห่ง สถาน
ประกอบการ 20 แห่ง  
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 
16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง ศาสนสถาน 
7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 2 แห่ง สถาน
ประกอบการ 20 แห่ง 
กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค จ านวน 
16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง ศาสนสถาน 
7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 2 แห่งสถาน
ประกอบการ 20 แห่ง 
กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 
ภายหลังได้รับแจ้ง จ านวน 3 ชุมชน 
 
ชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ครบ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 
 ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี - 
 
 หลักฐานอ้างอิง  
1. โครงการ 
2. แผนปฏิบัติงาน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. ภาพกิจกรรม  

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11.  จ านวนครั้งในการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ (ผลผลิต) 

 
(มิติที ่1/งานประจ าพ้ืนฐาน-11) 

 

ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง จ านวน 16 ครั้ง กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2. จัดการประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้งหมด 16 ครั้ง ดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 
1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559  
2.   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559  
3.   ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559  
4.   ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559  
5.   ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559  
6.   ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560  
7.   ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560  
8.   ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560  
9. ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 
10.  ครั้งที ่10 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560  
11.  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560  
12.  ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560  
 
 

 



 

- ประชุมคณะท างานการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559  
2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560  
3. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560  
4.  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560  
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 
 
ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. ค าสั่งคณะกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ค าสั่งคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. รายงานการประชุมคณะท างานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
5. หนังสือเชิญประชุม 
6. รูปถ่าย 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

12.  จ านวนผู้เสียภาษีโรงเรือนรายใหม่
ที่จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ผลผลิต) 

 
(มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-12) 

 

จ านวน 60 ราย จ านวน 83 ราย กิจกรรมส ารวจโรงเรือนรายใหม่ 
 

จ านวนผู้เสียภาษีโรงเรือนรายใหม่ที่จัดเก็บได้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 31 ส.ค. 2560    
จัดเก็บได้ 83 ราย 
 
 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ความร่วมมือของผู้รับประเมินในการยื่นแบบและช าระภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร  
2. อัตราการขยายตัวของเมือง จ านวนป้ายการประกอบกิจการที่เพ่ิมข้ึน  
 

ปัญหา อุปสรรค  
1. สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท าให้ผู้รับประเมินไม่มีเงินช าระค่าภาษี 
2. สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวลงเนื่องจากขาดสภาพคล่อง 
3. การหลีกเลี่ยงการยื่นแบบเสียภาษีป้ายของเจ้าจองกรรมสิทธิ์ 
 

หลักฐานอ้างอิง  
1. โครงการส ารวจโรงเรือนรายใหม่ 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ 
 ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

13.  การปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขต (ผลผลิต) 

 
 (มิติที่ 1/งานประจ าพ้ืนฐาน-13) 

 

อย่างน้อย 2 
หัวข้อ/เดือน 

เฉลี่ย 4 หัวข้อ/
เดือน 

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของส านักงานเขต  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขต
ทวีวัฒนา มีหัวข้อดังนี้ 

1. ปฏิทินกรรม 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
3. ข่าวสาร 
4. การให้บริการ 
5. ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
6. ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 

ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นประจ าทุก
เดือน ดังนี้ 

1. เดือน ต.ค. 2559 จ านวน 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร และการให้บริการ 

2. เดือน พ.ย. 2559 จ านวน 3 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร และข่าวสาร  

3. เดือน ธ.ค. 2559 จ านวน 5 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร การให้บริการ และ 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. เดือน ม.ค. 2560 จ านวน 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร และการให้บริการ 

5. เดือน ก.พ. 2560 จ านวน 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร และการให้บริการ 

6. เดือน มี.ค. 2560 จ านวน 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร และการให้บริการ 

7. เดือน เม.ย. 2560 จ านวน 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร และ ธ สถิตใน
ดวงใจไทยนิรันดร์ 

8. เดือน พ.ค. 2560 จ านวน 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร และ ธ สถิตใน
ดวงใจไทยนิรันดร์ 

9. เดือน มิ.ย. 2560 จ านวน 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร และการให้บริการ 

10. เดือน ก.ค. 2560 จ านวน 5 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร การให้บริการ และ 
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11. เดือน ส.ค. 2560 จ านวน 5 หัวข้อ 
ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร ข่าวสาร การให้บริการ และ 
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
 
ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี - 
 

หลักฐานอ้างอิง  
1. รายงานสรุปผลการด าเนินการรายเดือน 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ท าการปรับปรุงที่ Print out จากเว็บไซต์ 
3. Website ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                     2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละของความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกฟัน  1 2 3 4 5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 5 5 5 0.250 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. รายการ/โครงการที่ด าเนินการตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณี

พิเศษ จ านวน 30 รายการ (คิดเป็น 100% = 5 คะแนน) 
 -  งบประมาณหลังปรับโอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 = 13,647,674.50 บาท 
 -  วงเงินก่อหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 = 13,647,674.50 บาท 
2. รายการ/โครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ านวน         

4 รายการ เป็นเงิน 22,542,700.00 บาท (คิดเป็น 100% = 5 คะแนน) 
 -  ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทุกรายการ 
3. การประเมินผลการกันเงินเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2560 
 -  ส านักงานเขตทวีวัฒนาไม่มีงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติกันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS2 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ข้อมูลในระบบ MIS2 
 
 

 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                     2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม     

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2 7 7 5 0.350 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  ปีงบประมาณ 2560 ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีงบประมาณหลังปรับโอน 
เป็นเงิน 318,423,613.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 275,677,563.51 บาท คงเหลือ 42,746,049.49 บาท      
คิดเป็น 86.58% 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ระบบ MIS2 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                     2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.3 2 2 5 0.100 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
-  งบประมาณหลังปรับโอน ปี 2560 รวมงบกลาง =    343,033,872.00 บาท 
-  ขออนุมัติกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน  =          350,000.00 บาท 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ระบบ MIS2 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
                     2.2.1 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบการเงินทันเวลาและถูกต้อง   

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวนงนภัส  โล้สกุล 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท างบการเงิน ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท างบการเงินที่ท าได้จริง  
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1 2.5 5 5 0.125 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  จัดท างบการเงินประจ าปีได้ทันเวลาและถูกต้อง โดยจัดส่งงบการเงิน
ประจ าปี 2559 ให้กองบัญชี ส านักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8608/6820 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS2 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  มีการส่งคืนเงิน กองการเงิน ส านักการคลัง หลายประเภท ท าให้ลงรายการบัญชี   
ไม่ถูกต้อง จึงต้องท าการปรับปรุงบัญชี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ตามหนังสือ ที่ กท 8608/6820 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
2. ข้อมูลการด าเนินงานในระบบ MIS2 
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
                     2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน   
               ประจ าปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง  

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวหฤทัย  เรืองงาม 
ต าแหน่ง :  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ท าได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2.2 2.5 5 5 0.125 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  การรายงานพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  
ท าการ นับแต่วันที่เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS2 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ตามหนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8608/6833 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชือ่ตัวช้ีวัด : 2.3 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
                    และการควบคุมภายใน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายประเทือง  ครุฑวิเศษ 
ต าแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973  
ต่อ 5508 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  + / -   ร้อยละ 10  ต่อ 1 คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.3 5 100 5 0.250 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ด าเนินการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ 1) เพ่ือค้นหาความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับ

ความเสี่ยงของตัวชี้วัดในมิติท่ี 1 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 มาท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยงในตาราง SR1 

3. น าความเสี่ยงสูงสุด 3 ล าดับแรก มาจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดการความเสี่ยงของตัวชี้วัดตามตาราง SR2 
4. จัดส่งเอกสาร ได้แก่ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รายงานการประชุม แบบฟอร์ม SR1 และแบบฟอร์ม SR2 

ให้กับส านักงานตรวจสอบภายใน 
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ 2) เพ่ือติดตามผลการด าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงของฝ่ายต่าง ๆ 
6. บันทึกความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงในตาราง SR1 และ SR2 
7. จัดส่งเอกสาร ได้แก่ แบบฟอร์ม SR1 แบบฟอร์ม SR2 และรายงานการประชุมให้กับส านักงานตรวจสอบภายใน 
8. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) เพ่ือส่งให้กับส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 

15 ตุลาคม 2560 
 
 
 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นในการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท าให้การด าเนินการไม่ต่อเนื่อง อาจส่งผล  
ถึงความส าเร็จในการด าเนินการ เนื่องจากผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ  
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ส าเนาค าสั่งส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ 353/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องอักษะ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2/25560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

ณ ห้องอักษะ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
4. หนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8601/6437 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดท าระบบบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5. หนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8601/2682 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การจัดระบบบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
6. แบบฟอร์ม SR1 และ SR2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวแพรสีดา  เจริญยิ่ง 
ต าแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973  
ต่อ 5507 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                             ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
จากประชาชน/ผู้รับบริการ 

7 7.25 7.50 7.75 8 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.1 8 8 5 0.400 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. เดือนตุลาคม 2559 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 41 เรื่อง จ านวนได้รับเรื่องภายในก าหนด 40 เรื่อง  
 เกินก าหนด 1 เรื่อง  
2.   เดือนพฤศจิกายน 2559 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 46 เรื่อง ได้รับการแก้ไขภายในก าหนด 46 เรื่อง  
3.   เดือนธันวาคม 2559 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 38 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 38 เรื่อง  
4.   เดือนมกราคม 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 38 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 38 เรื่อง  
5.   เดือนกุมภาพันธ์ 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 43 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 43 เรื่อง         
6.   เดือนมีนาคม 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 46 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 46 เรื่อง  
7.   เดือนเมษายน 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 35 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 30 เรื่อง  
 เกินก าหนด 5 เรื่อง 
8.   เดือนพฤษภาคม 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 37 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 37 เรื่อง                
9.   เดือนมิถุนายน 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 54 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 54 เรื่อง  
10.  เดือนกรกฎาคม 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 42 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 42 เรื่อง  
11.  เดือนสิงหาคม 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 39 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 39 เรื่อง  
12.  เดือนกันยายน 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 35 เรื่อง จ านวนการรับเรื่องภายในก าหนด 35 เรื่อง 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ฯ 1555) 
 
 

 



อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ระบบ MIS ไม่เสถียร 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานในระบบ MIS 
2. แบบรายงานที่ Print Out จากระบบ MIS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวช้ีวัด : 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางลัดดา  ศรีทัศโร 
ต าแหน่ง :  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
ต่อ 5509 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                                 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

90 95 100 105 110 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.2 7 110 5 0.350 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. จัดท าโครงการ “ทวีวัฒนาปลอดภัยด้วยเครือข่ายป้องกันไฟไหม้หญ้า” 
2. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ ตามค าสั่งส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ 34/2560 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 
3. ส ารวจจุดเสี่ยงภัย พื้นที่รกร้าง และประสานเจ้าของหรือผู้ครอบครองพ้ืนที่รกร้าง และเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า 
4. จัดท าแผนการท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ไฟไหม้หญ้า) ในพ้ืนที่รกร้าง และเสี่ยงภัย 
5. จัดตั้งเครือข่ายป้องกันปัญหาไฟไหม้หญ้า ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่มีสมาชิกเป็น อปพร.เขตทวีวัฒนา ทหาร 

ต ารวจ เจ้าหน้าที่เขต วินจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ครอบครองที่ดิน และสถานีดับเพลิงตลิ่งชัน จ านวน 2 เครือข่าย 
ได้แก่ 

 5.1 กลุ่มเครือข่าย อปพร.เขตทวีวัฒนา มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 246 คน 
 5.2 กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาตาสับปะรด มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน 
6. มีการจัดประชุมเครือข่าย จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 6.1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (ทุกกลุ่มเป้าหมาย) 
 6.2 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (กลุ่มผู้แทนกรรมการชุมชน) 
 6.3 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 (กลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง) 
7. จัดท าแนวกันไฟในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 12 แห่ง และเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้หญ้า จ านวน 4 แห่ง 
8. ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดท าแนวกันไฟ จ านวน 12 แห่ง 
9. ประเมินความพึงพอใจจากแบบส ารวจแต่ละแห่ง 
10. เก็บสถิติจ านวนครั้งการเกิดเหตุไฟไหม้หญ้าในพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 12 แห่ง ที่จัดท าแนวกันไฟ และพ้ืนที่  

เฝ้าระวังภัย จ านวน 4 แห่ง 
 
 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. กลุ่มเครือข่ายให้การสนับสนุน สอดส่อง ดูแลพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้หญ้า 
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสมาชิกเครือข่าย ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนินงานเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การติดต่อประสานงานเจ้าของผู้ครองที่ดินรกร้าง เป็นไปได้ยาก เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนที่ หรืออยู่

ต่างจังหวัด 
2. ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา  
3. ที่ดินรกร้างบางแห่งประสานเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ได้  
4. ประชาชนบางส่วนฝ่าฝืนน าขยะไปทิ้งบริเวณท่ีรกร้างท าให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้าได้ง่าย 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ภาพถ่าย 
2. รายงานการประชุม 
3. รายงานการจัดท าแนวกันไฟ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวช้ีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาลืนี  เอมอ่ิม 
ต าแหน่ง :  พนักงานปกครองช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
ต่อ 5514 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                               ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ระดับ  1 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.3 5 4.789 4.789 0.240 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ฝ่ายทะเบียน ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียน  โดยส ารวจจากบัตรคิวที่ประชาชน 
มาขอรับบริการจากกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน งานทะเบียน
ทั่วไป และการช าระเงินของฝ่ายการคลัง 
1. ประจ าเดือนตุลาคม 2559 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.76 
2. ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.80 
3. ประจ าเดือนธันวาคม 2559 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.79 
4. ประจ าเดือนมกราคม 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.86 
5. ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.84 
6. ประจ าเดือนมีนาคม 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.75 
7. ประจ าเดือนเมษายน 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.80 
8. ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.90 
9. ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.80 
10. ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.75 
11. ประจ าเดอืนสิงหาคม 2560 มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.73 
 
รวมมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.80 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 



อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. บัตรคิวที่ประชาชนมาขอรับบริการ 
2. หนังสือสรุปผลคะแนนความพึงพอใจประจ าเดือน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด 
                    ของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายศิรวิทย์  หัศไทย 
ต าแหน่ง :  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
ต่อ 5509 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 0 1 2 3 4 5 
ร้อยละของผลการด าเนินการตามเป้าหมาย ≤75 80 85 90 95 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่  น้ าหนัก(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.1 5 100 5 0.250 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1.  จัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของส านักงานเขตทวีวัฒนา ปี พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 โดยก าหนดตัวชี้วัดที่กรุงเทพมหานคร
ก าหนดให้ส านักงานเขตด าเนินการไว้ในแผนกลยุทธ์                                                                                                                  

2.  ประชุมผู้บริหารเขต ชี้แจงการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดฯ และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ 
และด าเนินการตามแผน                                                                                                                                   

3.  ทุกฝ่ายรายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดฯ โดยฝ่ายปกครองติดตามผลการ
ด าเนินการ                                                                                                                                            

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการสร้างราชการใสสะอาดฯ ของหน่วยงาน  
2.  เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดฯ และรายงานผลการ

ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 

 

 



หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่ง 
2. ประกาศ 
3. รายงานการประชุม 
4. ภาพถ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
                    4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
                           และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวนงลักษณ์  อัยแก้ว 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
ต่อ 5520 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

60 70 80 90 100 

 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.2.1 4 100 5 0.200 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สอดคล้อง

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 2554 ตามค าสั่ง
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ 388/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และมีการแต่งตั้งบุคคล หรือคณะท างาน
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

2. มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 
จ านวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 และเม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

3. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าหน่วยงาน 
ผ่านการอบรม/สัมมนา/ประชุมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ     
ส านักอนามัย จ านวน 10 คน 

4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตทวีวัฒนา 

5. ส่วนราชการในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนามีการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 17 ส่วนราชการ 

6. ส่วนราชการในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนามีการจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 17 ส่วนราชการ และน าเสนอผู้บริหารให้ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารใหความส าคัญต่อการด าเนินงาน 
2. ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  บุคลาการของโรงเรียนมีภาระหน้าที่จ านวนมาก 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
4. หลักฐานที่แสดงว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ประจ าหน่วยงานผ่านการอบรม/สัมมนา/ประชุมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน    
การท างานของส านักอนามัย 

5. หลักฐานการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวนตรวจสอบการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

6. หลักฐานการจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน  
การท างานของหน่วยงาน และหลักฐานการน าเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อทราบผลการด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
                    4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวณัฏฐา  หิรัญรัตน์ 
ต าแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 90 92.5 95 97.5 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.2.2 2 100 5 0.100 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. จัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนา 
2. ประสานโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพ่ือก าหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
3. ประชาสัมพันธ์และประสานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแจ้งบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
4. รวบรวมเอกสารและรายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหารเขตทราบ และส่งเอกสารให้ ส านักงาน ก .ก. 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
1. บุคลากรไม่เห็นถึงความส าคัญของการตรวจสุขภาพ  
2. มีความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบบุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ  
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการ 
2. แบบฟอร์ม A ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
3. แบบรายงานการมารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. แบบรับรองการตรวจสุขภาพ/ใบเสร็จรับเงิน 
5. ส าเนาเบิกจ่ายเงินเดือน จากระบบ MIS2 ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 
 

 


