
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 1 ชื่อตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 024414973 ต่อ 5510 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ≤60 70 80 90 100 

 

ผลการด าเนินงาน :ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 20)  และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 80) 
 
ส่วนที่  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน(ร้อยละ 20)    

องค์ประกอบ ร้อยละ ผลงาน รายละเอียดผลการด าเนินการ 
1. การวางแผน 
 

12 12 1.1 มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและ
ติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
1.2 มีการประชุมคณะท างานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น 
ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา 
ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
1.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานผ่าน 
เว็บไซต์ส านักงานเขตและเวียนหนังสือ 
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 4 4 2.1 บันทึกข้อมูลของตัวชี้วัดตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
ครบถ้วนและรายงานความก้าวหน้าอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสในระบบติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(Daily plans) 
2.2 มีการรายงานความก้าวหน้าของ 
ตัวชี้วัดต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส  
โดยพิมพ์จากระบบติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) 
 

 
 



 

องค์ประกอบ ร้อยละ ผลงาน รายละเอียดผลการด าเนินการ 
3. การติดตามและประเมินผล 
 

4 4 3.1 บันทึกข้อมูลโครงการทุกโครงการ/ 
กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรมลงในระบบติดตาม 
ประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ครบถ้วน 
ทุกรายการ 
3.2 มีการรายงานความก้าวหน้าและ 
ปรับปรุงรายละเอียดผลการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบาย 
ได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น หน่วยงานท า 
อะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และ 
รายงาน ต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกเดือน 

 
ผลการประเมิน: (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก) 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การวางแผน 12 
 

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 4  

3. การติดตามและประเมินผล 4  

รวม 20  
 

 



 ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 80)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

1 
 

ร้อยละของการออกตรวจตามแผนปฏิบัติการ กรณีท่ีพบ
การกระท าความผิดให้ด าเนินการถึงที่สุด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

2 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่
ก าหนด   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

3 ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอย
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ที่ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

4 ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125   

5 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุง
อาคารสถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพดีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

6 จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมท าความสะอาดย่านชุมชน
ย่านการค้า คู คลอง 

จ านวน 1  
ครั้ง/เดือน 

จ านวน 10  
ครั้ง/เดือน 

ร้อยละ 1,000   

7 ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ
กรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 9 ร้อยละ 13.64 ร้อยละ 152   

 



 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

8 การออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ - ปรับ  
8.1 จ านวนครั้งในการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ - ปรับ 
8.2 ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
การออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ - ปรับของส านักงานเขต 

 
100 ครั้ง/จุด/ปี 

ร้อยละ 80 

 
608 ครั้ง/จุด/ปี 

ร้อยละ 93 

 
ร้อยละ 608 
ร้อยละ 116 

  

9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.50 ร้อยละ 117   

                                                                                                                                                 รวมคะแนน  

    

   รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 9 ตัว   ได้คะแนน .................... คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดงานประจ าพ้ืนฐาน 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

1 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจ
จุดกวดขันและจับปรับผู้น ารถจอดและวิ่งรถบนทางเท้า 
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.63 ร้อยละ 105   

2 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออก
ครบ 4 กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125   

3 พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม) ร้อยละ 100 ร้อยละ 126.58 ร้อยละ 126.58   

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.72 ร้อยละ 123   

5 จ านวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

จ านวน 5 โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 6 โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 120   

6 จ านวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม 

จ านวน 8 โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 9 โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 112.50   

7 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและ
การประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

จ านวน 3 โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 4 โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 133.33   

8 ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอก
เวลาราชการ 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.84 ร้อยละ 110.93   

 



 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

9 จ านวนผู้เสียภาษีปูายรายใหม่จัดเก็บรายได้ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน 60 ราย จ านวน 90 ราย ร้อยละ 150   

10 จ านวนครั้งในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี จ านวน 19 ครั้ง/ปี ร้อยละ 158.33   

11 การปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขต อย่างน้อย 2 หัวข้อ/
เดือน 

ด าเนินการเฉลี่ย  
4 หัวข้อ/เดือน 

ร้อยละ 200   

                                                                                                                                                 รวมคะแนน  

 

    รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 11 ตัว   ได้คะแนน .................... คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลง 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

1 
 

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 

ร้อยละ 22 ร้อยละ 166.53 ร้อยละ 756.95 8  

2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 10  

3 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขต  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 8  

4 จ านวนครั้งของการด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

จ านวน 2 ครั้ง/ปี จ านวน 3 ครั้ง/ป ี ร้อยละ 150 8  

5 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 8  

6 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 111 8  

7 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 
เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 12.56 ร้อยละ 12.56 6  

8 ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นที่ท่ีอนุญาตให้มี
การก่อสร้างอาคาร และต าแหน่งของอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจ าบ้าน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 8  

9 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การเงิน การคลัง และพัสดุ เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125 8  

 



 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

10 ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษีตามประมาณการที่
ส านักการคลังก าหนดไว้  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 113.26 ร้อยละ 141.57 8  

รวมคะแนน  

 

    รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 10 ตัว   ได้คะแนน .................... คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ร้อยละของการออกตรวจตามแผน 

ปฏิบัติการ กรณีท่ีพบการกระท า
ความผิดให้ด าเนินการถึงที่สุด 

 
 
 
 

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

1. จัดท าแผนการตรวจสถานประกอบการ
ตามค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ทุก 3 เดือน 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือออก
ตรวจตามแผนฯ ตามค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 
ได้แก่ ร้อย สร.เขตทวีวัฒนา, ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร1, สถาบัน
ปูองกันและควบคุมโรคเขตเมือง, สถานี
ต ารวจนครบาลในพ้ืนที่ 
3. ตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให ้
บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการเป็น
ประจ าทุกเดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2560 ถึง
กันยายน 2561 จ านวน 7 แห่ง ได้แก่          
ร้านแอลบอกซ์, ร้านครัวร่วมเย็น, ร้านจ๊อบ
แอนด์จอห์นคาราโอเกะ, ร้านมากินบาร์
แอนด์เรสเตอร์รองต,์ ร้านร่มไม้ชายคา,         
ร้านเมมเมอร์รี่ และร้านครัวก้านกล้วย           
ผลการตรวจสอบไม่พบการกระท าความผิด
ตามค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 

 

 

 
 
 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ความร่วมมือจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรค 

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจไม่สามารถร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้  
2. ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หลักฐานอ้างอิง 
 1. แผนการตรวจตามค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบตามค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558  
 3. ภาพถ่าย 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. ร้อยละความส าเร็จของการ

ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนด   
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1.  โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัย 
และยาเสพติด  

2. โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  

มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือติดตาม
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และผลการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด จ านวน 3 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
- มีการน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
จังหวัด (NISPA)เป็นประจ าทุกเดือน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
ปัญหาอุปสรรค 

  - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือเชิญประชุม 
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  3. ภาพถ่ายการประชุม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
  - ไม่มี - 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นท่ี 
  เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดีประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้ด าเนิน  
  งานแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงซอยแยก   
   ซอยศาลาธรรมสพน์ 62  
2. โครงการปรับปรุงซอย               
    ทวีวัฒนา 41  
3. โครงการปรับปรุงซอย      
    พุทธมณฑล สาย 3 ซอย 19  
    แยก 6                                   
4. โครงการปรับปรุงซอย               
   ทวีวัฒนา 25 แยก 17  
5. โครงการซ่อมแซมบ ารุง รักษา 
   ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง        
   สาธารณ ประโยชน์ เพ่ือแก้ไข 
   ปัญหาความเดือดร้อนของ 
   ประชาชน  
6.  กิจกรรมการรายงานผลการ 
   ด าเนิน การก่อสร้าง/ปรับปรุง 
   ถนน ตรอก ซอย ส านักงาน 
   เขตทวีวัฒนา  

 

1. ซอยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุง
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนาตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 4 ซอย ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ที่ก าหนดครบทั้ง 4 ซอย โดยมีขั้นตอนการ 
ด าเนินงานทั้งหมด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ   

ราคากลาง 
ขั้นตอนที่ 2 ได้รับอนุมัติ/รายงานผลการ 

 ค านวณราคากลาง 
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 

TOR/ก าหนด TOR/เห็นชอบ/ 
รายงานผลการลงประกาศ TOR 

ขั้นตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบ TOR 
ขั้นตอนที่ 5 ขายแบบ ประกาศ/รับเอกสาร 

การประมูล 
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ 

ประมูล 
ขั้นตอนที่ 7 อนุมัติผลการคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจร่างสัญญา 
ขั้นตอนที่ 9 ลงนามในสัญญาพร้อมส่งมอบ 

พ้ืนที่ 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
     ขั้นตอนที่ 10 ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 11 สิ้นสุดสัญญา 
2. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก 
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
   1) ซ่อมแซมซอยศาลาธรรมสพน์ 56 
   2) ซ่อมแซมซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว  
      (ซอยบ้านหมอ) 
   3) ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 2 
   4) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. 
       เลียบคลองบางกระทึก 
   5) ซ่อมแซมซอยสุขาภิบาลบางระมาด5/1 
   6) ซ่อมแซมโรงเรียนวัดปุรณาวาส 
   7) ซ่อมแซมซอยศาลาธรรมสพน์ 13 
   8) ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกถนนเลียบ 
       คลองปทุม 
3. กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ส านักงาน
เขตทวีวัฒนา มีการรายงานผลการด าเนินงาน
เดือนละ 1 ครั้ง รวมรายงานจ านวน 12 ครั้ง 
 

 

 
 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 - ไม่มี - 
ปัญหาอุปสรรค 
 - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 

   ส าเนาหนังสือรายงานผลการด าเนินการ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 - ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4. ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบ

และอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

 
 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 กิจกรรมตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย                
(โครงการหลักประกันความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคาร
สาธารณะ)                              

 

1. จัดท าโครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย 
(โครงการหลักประกันความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยในอาคารสาธารณะ) 
2. จัดท าแผนการเข้าตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย 
โดยก าหนดเปูาหมายเป็นอาคารส านักงาน
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 10 
อาคาร 
3. ด าเนินการออกตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย      
ที่มีระบบอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยให้เป็นตามท่ี
กฎหมายก าหนด จ านวนการตรวจ 2 ครั้ง/ปี 
ใน 10 อาคาร ดังนี้ 
   1) โรงพยาบาลธนบุรี 2 
   2) วิทยาลัยทองสุข 
   3) วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 
   4) วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 
   5) โรงเรียนเพลินพัฒนา 
   6) บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 
   7) บริษัท พิบูลย์ชัยน้ าพริกเผาไทย 
      แม่ประนอม จ ากัด 
   8) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
   9) บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จ ากัด 
   10) ศูนย์การค้าพาซิโอ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

    4. รายละเอียดที่ตรวจสอบมีดังนี้ 
   - ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปูองกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ 
ปูายแสดงทางออกฉุกเฉิน ระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้ ตามแบบตรวจสอบระบบ
ปูองกันอัคคีภัยในอาคารของส านักปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กทม. 
   - ให้ค าแนะน าแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร 
5. ผลการด าเนินการตรวจสอบอาคารทั้ง    
10 ราย มีระบบอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย      
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 - ไม่มี - 
ปัญหาอุปสรรค 
 - ไม่มี -   
หลักฐานอ้างอิง 

   1. โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย 
   2. แผนการด าเนินงาน 
   3. หนังสือรายงานผลการด าเนินการให้ สปภ. 

4. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี - 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณการปรับปรุงอาคาร
สถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพดี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       
ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน        
ที่ก าหนด  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงโรงเรียน       
   วัดปุรณาวาส 
2. โครงการปรับปรุงโรงเรียน   
    คลองมหาสวัสดิ์ 
3. โครงการปรับปรุงโรงเรียน  
    คลองบางพรหม 
4. โครงการปรับปรุงโรงเรียน  
    คลองทวีวัฒนา  
5.  โครงการปรับปรุงโรงเรียน        
    คลองต้นไทร 
6.  โครงการปรับปรุงโรงเรียน          
    ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนาได้รับ
งบประมาณ รายการปรับปรุงโรงเรียน ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 งานบริหารการศึกษา 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 6 
โรงเรียน โดยฝุายโยธาได้ด าเนินการหาตัว 
ผู้รับจ้างตามขั้นตอนระเบียบพัสดุและสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด คือ 
ด าเนินการถึงข้ันตอนที่ 9 ลงนามในสัญญา
พร้อมส่งมอบพื้นท่ีได้ครบทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้                                
1.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส  

ลงนามสัญญาวันที่ 6 ธ.ค. 2560  
 ตรวจรับงานวันที่ 21 มี.ค. 2561 
2. โครงการปรับปรุงโรงเรยีนคลองมหาสวัสดิ ์ 

ลงนามสัญญา 29 ธ.ค. 2560 
 ตรวจรับงานวันที่ 11 พ.ค. 2561 
3.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม

ลงนามสัญญาวันที่ 6 ธ.ค. 2560  
 ตรวจรับงานวันที่ 12 มี.ค. 2561 
4.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา 

ลงนามสัญญา 29 ธ.ค. 2560 
 ตรวจรับงานวันที่ 13 มิ.ย. 2561 
 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    5. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร  

ลงนามสัญญา 29 ธ.ค. 2560  
 ตรวจรับงานวันที่ 18 พ.ค. 2561 
6.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 

ลงนามสัญญาวันที่ 25 ธ.ค.2560  
 ตรวจรับงานวันที่ 28 มี.ค. 2561 
สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
โรงเรียนในสังกัดได้รับงบประมาณปรับปรุง
โรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียนและสามารถ
ด าเนินงานตามแผนถึงขั้นที่ 9 ลงนามใน
สัญญาพร้อมส่งมอบพื้นท่ีครบทั้ง 6 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 =   (6 x 100) 

              6 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ได้รับความร่วมมือจากฝุายโยธาในการด าเนินงานโครงการ จ านวน 6 โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 
 - ไม่มี -   
หลักฐานอ้างอิง 

   1. รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (แบบ ง.403) (ระบบ MIS) 
   2. เอกสารข้อมูลโครงการจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
  - ไม่มี - 

 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
6. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม      

ท าความสะอาดย่านชุมชน        
ย่านการค้า คู คลอง  

 
 
 

จ านวน 1        
ครั้ง/เดือน 

จ านวน 10 
ครั้ง/เดือน 

กิจกรรมการล้างตลาดตามหลัก
สุขาภิบาล  
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการล้างตลาดตาม
หลัก สุขาภิบาลเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
จ านวน 1 ครั้ง/เดือน/ตลาด รวมเดือนละ 
10 ครั้ง ได้แก่  
1. ตลาดสดพุทธมณฑล 
2. ตลาดหน้าหมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิลล ์
3. ตลาดบางแค 2 
4. ตลาดธนบุรี 
5. ตลาดเซฟเซนเตอร์ 
6. ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 1 
7. ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 2 
8. ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 3 
9. ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 4 
10. ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 5 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 
ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี - 
 
 
 



 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. แผนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 
 2. รายงานผลการด าเนินการควบคุม ก ากับการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลประจ าเดือน 
 3. ภาพถ่าย 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
7. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬา

และนันทนาการของ
กรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 9 13.64 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรม          
    สโมสรกีฬาและลานกีฬา  
2. โครงการจัดกิจกรรมการ 
   ออกก าลังกาย   
3. กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาของเขต  
   ทวีวัฒนา ให้เป็นไปตาม 
   มาตรฐานของกองการกีฬา         
   ในปี 2561  

 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกลานกีฬาตามมาตรฐาน
กองการกีฬา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรอง
มาตรฐานลานกีฬา 
3. ด าเนินการพิจารณาลานกีฬาที่จะท า
การพัฒนาให้เป็นลานกีฬามาตรฐานฯจาก
ลานกีฬาในเขตทวีวัฒนาจ านวน 22 ลาน
กีฬา 
4. ด าเนินการรับรองลานกีฬามาตรฐาน 
จ านวน 3 ลานกีฬา ได้แก่ ลานกีฬา
โรงเรียนคลองบางพรม ลานกีฬาบ้าน
จัดสรรสกุลทิพย์ และลานกีฬาพุทธมณฑล
สาย 2 
5. ส่งประกวดลานกีฬาระดับกลุ่มเขต    
กรุงธนเหนือ จ านวน 3 ลานกีฬา และ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มเขต      
กรุงธนเหนือเข้าร่วมประกวดระดับ กทม. 
1 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 2 
6. ลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 2 ได้รางวัล
ชนะเลิศลานกีฬาดีเด่นระดับ กทม. ประจ าป ี
2561 ประเภทลานกีฬาสาธารณะ 

 

 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. อาสาสมัครลานกีฬาประจ าลานกีฬาต่าง ๆ 
2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและส่วนราชการในส านักงานเขต 

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี - 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลานกีฬาตามมาตรฐานกองการกีฬา  
2. หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานลานกีฬา 
3. รายงานการประชุมผลพิจารณาลานกีฬาที่จะท าการพัฒนาให้เป็นลานกีฬามาตรฐานฯ  จ านวน 3 ลานกีฬา ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนคลองบางพรม  

        ลานกีฬาบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ และลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 2 
4. หนังสือส่งเข้าประกวดลานกีฬาละดับกลุ่มเขต กรุงธนเหนือ จ านวน 3 ลานกีฬา และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือเข้าร่วมประกวดระดับ 

         กทม. 1 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 2 
5. หนังสือส่งเข้าประกวดลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 2 
6. หนังสือแจ้งการประกวดลานกีฬา จากส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งส านักงานเขตทวีวัฒนาได้รางวัลชนะเลิศลานกีฬาดีเด่ นระดับ กทม.  
   ประจ าปี 2561 ประเภทลานกีฬาสาธารณะ  

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
      -  ไม่มี –  

 

 

 

 

 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
8. การออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ - ปรับ  
  8.1 จ านวนครั้งในการออกตรวจจุด

กวดขันทิ้งจับ - ปรับ  
  8.2 ร้อยละของประชาชนมีความ           

พึงพอใจในระดับมากต่อการออก
ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ - ปรับของ
ส านักงานเขต  

 
100 ครั้ง/จุด/ปี 

 
ร้อยละ 80 

 
608 ครั้ง/จุด/ปี 

 
ร้อยละ 93 

 
 
 

1. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง
จับ- ปรับผู้ทิ้งขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่สาธารณะ                 

2. กิจกรรมตรวจจุดกวดขันพิเศษ 
  (การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย)  
3. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อการตรวจ
จุดกวดขันทิง้จับ - ปรับ  

 
 

1. ด าเนินการส ารวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ 
โดยก าหนด 1 จุด “หน้าตลาดกรีนวิลล์ 
ถนนพุทธมณฑลสาย 2” 
2. จัดท าโครงการ “จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ” 
3. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าตามค าสั่งฯ โดยม ี
เจ้าหน้าที่เทศกิจประจ าจุด บริเวณจุดผ่อน
ผันหน้าหมู่บ้านกรีนวิลล์ ถนนพุทธมณฑล
สาย 2 เพ่ือเฝูาสังเกตุการณ์ และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการ
รักษาความสะอาด จ านวน 1 จุด บริเวณจุด
จับปรับหน้าตลาดกรีนวิลล์ สรุปผลการ
จับกุมและด าเนินคดีผู้กระท าความผิด ดังนี้ 
  - ตุลาคม 2560 ไม่มีการจับปรับ  
  - พฤศจิกายน 2560 ปรับผู้กระท าความผิด  
    จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 500.-บาท 
  - ธันวาคม 2560 ไม่มีการจับปรับ 
  - มกราคม 2561 ปรับผู้กระท าความผิด 
    จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 800.-บาท 
  - กุมภาพันธ์ 2561 ปรับผู้กระท าความผิด 
    จ านวน 4 ราย เป็นเงิน 1,600.-บาท 
  - มีนาคม 2561 ไม่มีการจับปรับ 
  - เมษายน 2561 ไม่มีการจับปรับ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
      - พฤษภาคม 2561 ปรับผู้กระท าความผิด 

    จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 1,300.-บาท 
  - มิถุนายน 2561 ปรับผู้กระท าความผิด 
    จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 200.-บาท 
  - กรกฎาคม 2561 ไม่มีการจับปรับ  
  - สิงหาคม 2561 ไม่มีการจับปรับ 
  - กันยายน 2561 ไม่มีการจับปรับ 
5. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจ
กวดขันและจับกุมผู้ฝุาฝืนด าเนินคดี ดังนี้ 
  - พฤศจิกายน 2560 จ านวน 60 ครั้ง   
  - ธันวาคม 2560 จ านวน 62 ครั้ง  
  - มกราคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง    
  - กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 56 ครั้ง 
  - มีนาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง  
  - เมษายน 2561 จ านวน 60 ครั้ง   
  - พฤษภาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง   
  - มิถุนายน 2561 จ านวน 60 ครั้ง   
  - กรกฎาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง   
  - สิงหาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง   
  - กันยายน 2561 จ านวน 60 ครั้ง             
6. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ของ
ประชาชน ที่มีต่อการตรวจจุดกวดขันทิ้ง 
จับ-ปรับ จ านวน 100 ชุด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ ร้อยละ 93                 
 

 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 - ไม่มี - 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 
 2. สภาพภูมิอากาศ/สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
หลักฐานอ้างอิง 

   1. โครงการ 
   2. ค าสั่งมอบหมายงาน 
   3. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการเขตทราบ 
   4. ภาพถ่าย 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

สัมมนาศึกษาดูงาน  
ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.50 1. โครงการสัมมนาและศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ลูกจ้างส านักงานเขต ทวีวัฒนา  

2. โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง  

3. โครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง                

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้จัดท าโครงการ
สัมมนาและศึกษาดูงาน จ านวน 3 โครงการ 
ดังนี้  
1. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาข้าราชการและลูกจ้างส านักงานเขต
ทวีวัฒนา : โดยมีการจัดสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบไป-กลับ 1 วัน ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 และมีการศึกษาดูงาน
แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 25-26 
พฤศจิกายน 2560 ณ อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ศึกษาดูงานจ านวน 160 คน เพื่อศึกษา       
ดูงานการเรียนรู้นิเวศน์ปุาชายเลนและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ผล
การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
สัมมนาศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 93.13 
2. โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง : โดยมี
การจัดสัมมนาศึกษาดูงาน แบบไป-กลับ        
1 วัน ณ ห้องประชุมส านักงานเขตทวีวัฒนา 
และมีการจัดสัมมนาแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน 
ณ จังหวัดนครราชสีมา  

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
     มีผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน จ านวน        

110 คน เป็นการศึกษาดูงานในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ          
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
สัมมนาศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 94.81  
3. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง : โดยมีการจัด
สัมมนาแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วยบุคลากร ฝุายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ จ านวน 
243 คน ฝุายโยธา 54 คน ผู้เกี่ยวข้อง 23 
คน เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 20 คน รวม 340 
คน แบ่งการสัมมนาเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 170 
คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 
2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 
2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษา           
ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 92.55 สรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ศึกษาดูงานทั้ง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
93.50 

 

 
 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

- ไม่มี - 
ปัญหาอุปสรรค 

- ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการสัมมนาศึกษาดูงาน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันและ    
จับปรับผู้น ารถจอดและวิ่งรถบนทาง
เท้าในพื้นที่เขตทวีวัฒนา  

 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.63 โครงการปรับจริง จับจริงรถจอด
และวิ่งบนทางเท้า  
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการส ารวจถนนในพ้ืนที่และ
ก าหนด 6 ถนนสายหลักเพ่ือจัดท าโครงการ
ปรับจริง จับจริงรถจอดและวิ่งบนทางเท้า 
  1.1 ถนนบรมราชชนนี 
  1.2 ถนนกาญจนาภิเษก 
  1.3 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
  1.4 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
  1.5 ถนนอุทยาน 
  1.6 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขันการ
จอดรถและวิ่งบนทางเท้าบนถนนสายหลัก 
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - ตุลาคม 2560 เปรียบเทียบปรับ  
    5 ราย เป็นเงิน 2,500.-บาท 
  - พฤศจิกายน 2560 เปรียบเทียบปรับ  
    8 ราย เป็นเงิน 4,500.-บาท 
  - ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบปรับ  
    6 ราย เป็นเงิน 3,000.-บาท 
  - มกราคม 2561 เปรียบเทียบปรับ 
    4 ราย เป็นเงิน 2,000.-บาท 
  - กุมภาพันธ์ 2561 เปรียบเทียบปรับ  
    7 ราย เป็นเงิน 4,000.-บาท 

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
      - มีนาคม 2561 เปรียบเทียบปรับ  

    6 ราย เป็นเงิน 3,000.-บาท 
  - เมษายน 2561 เปรียบเทียบปรับ  
    3 ราย เป็นเงิน 1,500.-บาท 
  - พฤษภาคม 2561 เปรียบเทียบปรับ  
    8 ราย เป็นเงิน 4,500.-บาท 
  - มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบปรับ  
    14 ราย เป็นเงิน 12,500.-บาท 
  - กรกฎาคม 2561 ไม่มีการเปรียบเทียบปรับ 
  - สิงหาคม 2561 เปรียบเทียบปรับ  
    10 ราย เป็นเงิน 10,500.-บาท 
  - กันยายน 2561 เปรียบเทียบปรับ 
    10 ราย เป็นเงิน 8,100.-บาท 
4. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขัน
และจับปรับผู้น ารถจอดและวิ่งบนทางเท้า
ในพ้ืนที่เขตฯ จ านวน 100 ชุด ผลพบว่ามี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 83.63 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ความร่วมมือประชาชน 

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี - 

หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  2. ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ

ปูองกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 
กิจกรรม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 1. โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก  

2. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 
  

 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจ าทุกเดือน 
จ านวน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง 
ศาสนสถาน 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก  
2 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง  
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน เช่น การจัดประชุมในชุมชน       
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 16 ชุมชน 
สถานศึกษา 18 แห่ง ศาสนสถาน 7 แห่ง 
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 2 แห่ง สถาน
ประกอบการ 24 แห่ง 
กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค จ านวน 
16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง ศาสนสถาน 
7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 2 แห่ง สถาน
ประกอบการ 24 แห่ง 
กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ปุวยได้รับการ
ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับ 
การแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนส าหรับ
ควบคุมการระบาด จ านวน 9 ชุมชน ได้แก่  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี ชุมชนพัฒนา

หมู่บ้านเปรมวดี ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 
ชุมชนประตูน้ าฉิมพลี ชุมชนคลองเนินทราย 
ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานี
รถไฟศาลาธรรมสพน์ ชุมชนหมู่บ้านพรรณ
พฤกษา และชุมชนหมู่บ้านร่วมเก้ือ ไม่มีการ
ด าเนินงานกิจกรรมที ่4 จ านวน 7 ชุมชน 
เนื่องจากไม่มีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ประชาชนขาดความตระหนักในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 2. ขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคล (ผ้าปิดจมูกชนิดปูองกันสารเคมี ชุดปูองกันสารเคมี รองเท้า ถุงมือ) 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมสัปดาห์ฆ่ายุงลาย  
 2. แผนปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย รณรงค์ ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในกรุงเทพมหานคร  
 3. ผลการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย รณรงค์ ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในกรุงเทพมหานคร  
 4. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของส านักงานเขต (DHF 4) 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี - 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน 

(สวนสาธารณะ/สวนหย่อม) 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 126.58 1. โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุง

และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
2. กิจกรรมการรายงานพื้นที่สี

เขียวให้กับส านักสิ่งแวดล้อม  
 
 
 

 

1. โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุงและ         
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด าเนินการดังนี้ 
 - ปลูกต้นไทรเกาหลี ต้นเข็มเชียงใหม่        
ต้นเทียนทอง ฯลฯ เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียว
และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวัฒนา-
กาญจนาภิเษก (หน้าศูนย์สันสกฤตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร) พ้ืนที่ 0-3-42 ไร่ 
 - ปลูกต้นไทรเกาหลี ต้นเข็มเชียงใหม่         
ต้นเทียนทอง ฯลฯ สวนบริเวณทางแยกต่าง
ระดับบริเวณถนนบรมราชชนนีตัดถนนพุทธ
มณฑลสาย 2 (วงแหวน) พ้ืนที่ 12-0-0 ไร่ 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ 
พันธุ์ไม้สีเหลืองถนนทวีวัฒนา (หน้าวังทวี
วัฒนา) และถนนบรมราชชนนีซอย 121 
(หลังวังทวีวัฒนา) 
2. กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับ
ส านักสิ่งแวดล้อม 
 2.1 กิจกรรมรายงานพ้ืนที่สีเขียว 
    - พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม สรุปผลงานที่ท าได้ 4 ครั้ง  
(ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) รวม 12 แห่ง ดังนี้ 
    1) สวนหย่อมกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  
        พ้ืนที่ 18-3-86.60 ไร่ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        2) สวนหย่อมหมู่บ้านลดาวัลย์ปิ่นเกล้า  

        พ้ืนที่  0-3-71.14 ไร่   
    3) สวนหย่อมศูนย์ฝึกสุนัขเพ็ทพาราไดร์  
        พ้ืนที่  1-0-79.08 ไร่ 
    4) สวนหย่อมในร้านอาหารบุญถาวร 
        ปิ่นเกล้า พ้ืนที่ 0-2-66.23 ไร่     
    5) สวนหย่อมเนอวานาไอดอล  
        พ้ืนที ่0-1-39.67 ไร่  
    6) สวนหย่อมร้านกาแฟหวานกรอบ   
        พ้ืนที่  0-0-57.19 ไร่ 
    7) สวนหย่อมสวนเฉลิมพระเกียรติ 
        สมเด็จย่า พื้นที่ 41-2-71.47 ไร่ 
    8) สวนหย่อมร้านอาหารเดอะบริด  
        พ้ืนที ่5-1-36.64 ไร่ 
    9) สวนหย่อมร้านขนมแซมแซม  
        พ้ืนที ่0-1-24.08 ไร่  
    10) สวนหย่อมหมู่บ้านบุษบาถนน 
        สุขาภิบาลบางระมาด พ้ืนที่  
        0-2-92.02 ไร่     
    11) สวนหย่อมร้านอาหารสิรินถนน 
        ศาลาธรรมสพน์ข้างซอย 14  
        พ้ืนที ่0-0-40.39 ไร่  
    12) สวนหย่อมแนวตั้งหมู่บ้านณิชาตรา  
        พ้ืนที ่0-1-14.96 ไร่  
 

 



 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

        - พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
สวนสาธารณะ มีการส ารวจและน าเข้า
ข้อมูลฯ จ านวน 12 แห่ง จากเปูาหมาย         
3 แห่ง/ไตรมาส ดังนี้ 
    1) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 19  
       แยก 8 พ้ืนที่ 1-3-96.433 ไร่      
    2) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย  
       19/6 แยก 12 พ้ืนที่ 1-2-22.10 ไร่        
    3) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย  
       19/6 พ้ืนที่  5-3-83.02 ไร่   
    4) ที่ว่างซอยบรม 155 ริมคลองขุด    
       พ้ืนที่ 18-2-9.54 ไร่  
    5) ที่ว่างซอยโรงเรียนคลองต้นไทร   
       พ้ืนที่  5-0-1.63  ไร่  
    6) ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระหว่าง 
       ซอย 25-27 พ้ืนที่ 9-3-56.8 ไร่  
    7) ที่ว่างถนนบรมราชชนนี ระหว่างซอย  
       66-68 จ านวน 33-2-2.112 ไร่   
    8) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ระหว่าง  
       ซอย 21-23 (ถนนบรมราชชนนีฝั่งขา 
       ออก) พ้ืนที่ 3-3-68.88  ไร่  
    9) ที่ว่างติดซอยบรมราชชนนี ซอย 105    
       พ้ืนที่ 5-0-68.27 ไร่   
    10) ที่ว่าง ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย  
       19 แยก 3 จ านวน 1-0-9.07 ไร่ 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        11) ที่ว่างถนนอุทยาน 1 พ้ืนที่ 5 ไร่ 

    12) ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 
        หมู่บ้านเปรมวดี แยก 24 พ้ืนที่  
        12-3-44.38 ไร่  
 2.2 พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
    1) สวนหย่อมกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  
       พ้ืนที่ 18-3-86.60 ไร่ 
    2) สวนหย่อมหมู่บ้านลดาวัลย์ปิ่นเกล้า   
       พ้ืนที่  0-3-71.14 ไร่ 
    3) สวนหย่อมศูนย์ฝึกสุนัขเพ็ทพาราไดร์  
       พ้ืนที่  1-0-79.08 ไร่ 
    4) สวนหย่อมในร้านอาหารบุญถาวร 
       ปิ่นเกล้า พ้ืนที่ 0-2-66.23 ไร่   
    5) สวนหย่อมเนอวานาไอดอล พ้ืนที่ 
       0-1-39.67 ไร่  
    6) สวนหย่อมร้านกาแฟหวานกรอบ   
       พ้ืนที่  0-0-57.19 ไร่ 
    7) สวนหย่อมสวนเฉลิมพระเกียรติ 
       สมเด็จย่า พื้นที่ 41-2-71.47 ไร่    
    8) สวนหย่อมร้านอาหารเดอะบริด  
       พ้ืนที ่5-1-36.64 ไร่   
    9) สวนหย่อมร้านขนมแซมแซม  
       พ้ืนที ่0-1-24.08 ไร่   
    10) สวนหย่อมหมู่บ้านบุษบาถนนสุขา  
        ภิบาลบางระมาด พ้ืนที ่0-2-92.02 ไร่   
 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        11) สวนหย่อมร้านอาหารสิรินถนน 

        ศาลาธรรมสพน์ข้างซอย 14 พ้ืนที ่ 
        0-0-40.39 ไร่   
    12) สวนหย่อมแนวตั้งหมู่บ้านณิชาตรา  
        พ้ืนที ่0-1-14.96 ไร่   
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 
ปัญหาอุปสรรค 
 - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ Daily plans 
 2. การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ BMA GIS Online 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4. ร้อยละของครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษา  

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.72 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต  

 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต หัวข้อ 
“กฎหมายและระเบียบวินัยข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.61 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม โดยมี 
นายอดุม อินทรเวศน์วิไล อดีต ผอ.ภารกิจ
เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย ส านักงานก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร และหัวข้อ
“ครู กทม. 4.0” โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ 
รองผอ.ส านักการศึกษา โดยส านักงานเขต
ทวีวัฒนาได้จัดท าค าสั่ง ที่ 159/ 2561 ลว. 
24 พ.ค.61 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับการ
อบรมฯ จ านวน 312 คน ปรากฏว่ามีผู้เข้า
รับการอบรมจริงจ านวน 308 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.72 ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบวินัยข้าราชการครฯู เพ่ือ
น าไปปฏิบัติและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
ตลอดจนน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน 
การสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดจ านวน 7 โรงเรียนร่วมด าเนินโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

- ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ 159/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม  
   โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
3. ใบลงชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5. จ านวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ประเพณี ศาสนาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน 5 
โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 6 
โครงการ/
กิจกรรม 

1. โครงการจัดงานวันส าคัญ   
    อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม  
    ประเพณีไทย  
2. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
    กรุงเทพมหานคร  
 
 
 

1. กิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ จัดกิจกรรม เมื่อวันอังคาร         
ที ่10 เม.ย.61 ณ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยได้สืบ
ต่อกันไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 
การถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ สรงน้ า
พระพุทธรูป รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ การบรรเลง 
ดนตรีไทย การแสดงของผู้สูงอายุ การสาธิต
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมกิจกรรมในงาน 
ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน ประชาชน
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา ข้าราชการและลูกจ้าง
ส านักงานเขตทวีวัฒนา รวม 750 คน 
2. กิจกรรมการจัดงานวันเข้าพรรษา  
จัดงานเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ          
วัดต่าง  ๆในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์           
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเข้าพรรษาให้        
คงอยู่ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 
ขบวนแห่เทียน (รถบุปผชาต)ิ ถวายเทียน
พรรษา ผู้ร่วมงานประกอบด้วย สภาวัฒนธรรม 
เขตทวีวัฒนา ชุมชนในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
และข้าราชการส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหามหาราชินี” 

ประจ าปี 2561 ด าเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 
สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 
การถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ การมอบโล่
แม่ตัวอย่าง พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  
การกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี และกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้ร่วมกิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างส านัก 
งานเขตทวีวัฒนา ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา
วัฒนธรรมเขตทวีวัฒนา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีเขต        
ทวีวัฒนา รวมประมาณ 500 คน 
4. จัดกิจกรรมย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเขต     
ทวีวัฒนา ด าเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 24 
สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวทวีวัฒนา 
กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแสดงต่าง ๆ
การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวทวีวัฒนา      
ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชนใน
พ้ืนที่เขต ข้าราชการและลูกจ้างรวม 600 คน 

 

 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

    5. จ้างเหมาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร จ้างเหมาอาสาสมัครพิพิธ 
ภัณฑ์ จ านวน 2 คน เพื่อท าการตรวจสอบ 
จัดท าทะเบียน และจัดเก็บทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่น ามาไว้ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา 
พร้อมให้ความรู้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
6. ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขต      
ทวีวัฒนา 
  -  กิจกรรมวันสงกรานต์ในชุมชนวัดปุรณา
วาส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 
   -  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหามหา
ราชินี” ชุมชนวัดปุรณาวาส เมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม 2561 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี - 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ส าเนาโครงการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
6. จ านวนครั้งของการจัดโครงการ/

กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม  

 

จ านวน 8 
โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 9 
กิจกรรม 

1. โครงการด าเนินงานศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน  

2. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน  

3. โครงการสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  

4. โครงการศูนย์ประสานงาน
ธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร  

5. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
เพ่ือปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

6. โครงการจ้างอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคม  

7. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ  
8. โครงการครอบครัวรักการอ่าน  

 

1. โครงการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน ด าเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วย
รณรงค์เคลื่อนที่ แนะน าวิธีการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย อย่างง่าย ตรวจสอบ
สุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนในชุมชน
และประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา จ านวน 
8 ครั้ง ครั้งละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน  
ดังนี้ 
   - ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เม.ย. 61  
     ชุมชนวัดปุรณาวาส 
   - ครั้งที่ 2  วันที่ 8 เม.ย. 61  
     ชุมชนบางพรหมร่วมใจ 
   - ครั้งที่ 3 วันที่ 22 เม.ย. 61  
     ชุมชนประตูน้ าฉิมพลี 
   - ครั้งที่ 4 วันที่ 29 เม.ย. 61  
     ชุมชนหมู่บ้านร่วมเก้ือ 
   - ครั้งที่ 5 วันที่ 6 พ.ค. 61  
     ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ 
   - ครั้งที ่6 วันที่ 13 พ.ค. 61  
     ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
 

 

 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       - ครั้งที่ 7 วันที่ 27 พ.ค. 61  

     ชุมชนคลองเนินทราย 
   - ครั้งท่ี 8 วันท่ี 29 พ.ค. 61  
     ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี 
2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน ด าเนินการเบิกจ่าย  
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60 -  ก.ย. 2561 จ านวน    
16 ชุมชน 
3. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
4. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการจัดกิจกรรม 
เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้แก่เยาวชน   
และในพื้นที่เขต เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61      
ณ ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประกอบด้วยการ
สาธิตภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น การท าพวง 
มโหตร การฉลุลายไทยจากกระดาษสี         
การท าขนมสอดไส้ ฯลฯ เป็นต้น 
5. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติ 
งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
ผู้ด้วยโอกาส ด าเนินการจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติงานลงพ้ืนที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนที่เขต 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    6. โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ด าเนินการจ้าง 
อาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยผู้พิการ  
7. โครงการฝึกอาชีพ ด าเนินการจัดกิจกรรม 
เมื่อวันที่ 19,20,26, 27 พ.ค. 61  
วันที่ 2,3,9,10,16,17,23,24 มิ.ย. 61 
ฝึกอบรมวิชานวดหน้า เพ้นท์เล็บ แต่งหน้า 
ศิลปะประดิษฐ์ รวม 4 วิชาๆ ละ 6 วันๆ  
ณ สถานที่ต่างๆ ในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ให้กับ
ประชาชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้ารับการ
ฝึกอบรมในวิชาชีพที่สนใจ เพ่ือเป็นอาชีพเสริม 
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
8. โครงการครอบครัวรักการอ่าน  
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 
2561 ณ บ้านหนังสือวัดปุรณาวาส เขต      
ทวีวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
และมีแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
นอกห้องเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบ 
ด้วย เด็ก เยาวชน ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา โดย
แบ่งเป็นจ านวน 4 ครั้งๆ ละ 50 คน รวม 
ทั้งสิ้น 200 คน 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    9. จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เมื่อวันที่       

27 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส 
10. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเขต 
ทวีวัฒนา จัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาของ
ชุมชนแล้วน ามาแก้ไขให้ทันท่วงที ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
จะจัดประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 60 
   - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 
   - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 
   - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 61 
   - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 
   - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 
   - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 
   - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 
   - ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 
   - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61 
   - ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 

 

 
 
 
 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี - 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ส าเนาโครงการ/แผนงาน 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
7. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านการเกษตรและการ
ประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 4 
โครงการ/
กิจกรรม 

1. โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

2. โครงการส่งเสริมการท าเกษตร 
ทฤษฎีใหม่  

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและ 
การใช้สารชีวภัณฑ์  

 
 

1. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจ านวน  
11 ครั้ง ดังนี้ 
   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 60 
   - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60 
   - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60 
   - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61 
   - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 61 
   - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 
   - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 
   - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 
   - ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 
   - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 
   - ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 
2. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
ด าเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกร 
แบบไป-กลับ จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
  - รุ่นที่ 1 ด าเนินการเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าแขวงทวีวัฒนา 

 

 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
      - รุ่นที่ 2 ด าเนินการเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61  

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าแขวงศาลาธรรมสพน์ 
ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยเกษตรกร
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 20 คน 2 รุ่น 
รวมทั้งสิ้น 40 คน 
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สาร  
ชีวภัณฑ์ ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
เมื่อวันที่ 18 - 19 ม.ค. 61 ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร 
และเจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา จ านวน 
84 คน 
4. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร และยุวเกษตร 
ด าเนินการจัดอบรม จ านวน 10 หลักสูตร     
ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียน         
วัดปุรณาวาส และศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา ผู้เข้าร่วมการอบรม
ประกอบด้วย เกษตรกรและยุวเกษตร 
หลักสูตรละ 20 คน 

 

 
 
 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ประชาชนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
2. เกษตรกรในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
3. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน  

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี - 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ส าเนาโครงการ/แผนงาน 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
8. ร้อยละความพึงพอใจของการ

ให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลา
ราชการ  

 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.84 กิจกรรมการให้บริการด้าน
ทะเบียนนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
  

1. ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร์ 
ทะเบียนบัตร และทะเบียนทั่วไป ในช่วง
นอกเวลาราชการ สามช่วงเวลา ตั้งแต่วัน
จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้ 
ตั้งแต่เวลา 07.45 น. (ก่อนเวลา 08.00น.) 
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 17.00 น. 
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. 
2. ทอดแบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ 
บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 - 14 กันยายน 2561 จ านวน
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 982 
ราย และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระดับมากท่ีสุด จ านวน 877 ราย มีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก จ านวน 
96 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระดับปานกลาง จ านวน 6 ราย มีความ        
พึงพอใจต่อการให้บริการระดับน้อย จ านวน 
2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับ
น้อยที่สุด จ านวน 1 ราย สรุปจ านวน
ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.84  

 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. การมีจิตใจบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ฝุายทะเบียน 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปัญหาอุปสรรค 
  -  ไม่มี -  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. แบบรายงานสถิติผู้ขอรับบริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ 
 2. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 3. สรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ  
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. จ านวนผู้เสียภาษีปูายรายใหม่จัดเก็บ
รายได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน  
60 ราย 

จ านวน  
90 ราย 

กิจกรรมส ารวจปูายรายใหม่  
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เสียภาษีปูายรายใหม่ที่จัดเก็บได้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 
2561 จัดเก็บได้จ านวน 90 ราย 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1. ความร่วมมือของผู้รับประเมินในการยื่นแบบและช าระภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร  
 2. อัตราการขยายตัวของเมือง จ านวนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่เพ่ิมข้ึน 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท าให้ผู้รับประเมินไม่มีเงินช าระค่าภาษี 
 2. สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวลงเนื่องจากขาดสภาพคล่อง 
 3. การหลีกเลี่ยงการยื่นแบบเสียภาษีของเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. กิจกรรมส ารวจปูายรายใหม่ 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
10. จ านวนครั้งในการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ไม่น้อยกว่า 12 

ครั้ง/ปี 
19 ครั้ง/ปี กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะ 
ท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2. จัดการประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้งหมด 19 ครั้ง ดังนี้ 

   - ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 14 ครั้ง 
ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 60  
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พ.ย.60  
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ธ.ค 60  
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 มกราคม 2561  
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2651  
ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มีนาคม 2561  
ครั้งที่ 8 วันที่ 29 มีนาคม 2561  
ครั้งที่ 9 วันที่ 23 เมษายน 2561  
ครั้งที่ 10 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
ครั้งที่ 11 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 12 วันที่ 12 มิถุนายน 2561  
ครั้งที่ 13 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
ครั้งที่ 14 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       - ประชุมคณะท างานการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 5 ครั้ง 
ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2560  
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2560  
ครัง้ที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  
ครั้งที่ 4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
ครั้งที่ 5 วันที่ 28 มิถุนายน 2561  

 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

- ไม่มี - 
ปัญหาอุปสรรค 

- ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 

   1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างาน  
   2. รายงานการประชุม 
   3. ภาพถ่ายการประชุม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11. การปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
ส านักงานเขต  

 

อย่างน้อย 2 
หัวข้อ/เดือน 

เฉลี่ย 4  
หัวข้อ/เดือน 

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูล      
บนเว็บไซต์ของส านักงานเขต  
 
 
 
 
 

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีหัวข้อดังนี้ 
1. ปฏิทินกรรม 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
3. ข่าวสาร 
4. การให้บริการ 
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์         
เป็นประจ าทุกเดือน ดังนี้ 
- ตุลาคม 2560 จ านวน 4 หัวข้อ  
- พฤศจิกายน 2561 จ านวน 4 หัวข้อ  
- ธันวาคม 2560 จ านวน 4 หัวข้อ  
- มกราคม 2561 จ านวน 2 หัวข้อ  
- กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 4 หัวข้อ  
- มีนาคม 2561 จ านวน 4 หัวข้อ  
- เมษายน 2561 จ านวน 2 หัวข้อ  
- พฤษภาคม 2561 จ านวน 3 หัวข้อ  
- มิถุนายน 2561 จ านวน 4 หัวข้อ  
- กรกฎาคม 2561 จ านวน 4 หัวข้อ 
- สิงหาคม 2561 จ านวน 3 หัวข้อ 
- กันยายน 2561 จ านวน 2 หัวข้อ 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

   ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
ปัญหาอุปสรรค 

   - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 

   1. รายงานสรุปผลการด าเนินการรายเดือน 
   2. ข้อมูลข่าวสารที่ท าการปรับปรุงที่ Print out จากเว็บไซต์ 
   3. Website ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตราย 

ที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2556 

ร้อยละ 22 ร้อยละ 166.53 1. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอย
อันตราย  

2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูล
ฝอยในชุมชน  

3. กิจกรรมการส ารวจข้อมูลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ีเขต 

4. กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่  
5. กิจกรรมจัดเก็บไขมันและ           

สิ่งปฏิกูล  
 

1. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 
ส านักงานเขตทวีวัฒนาสามารถจัดเก็บขยะ
อันตราย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้
จ านวน 13,540 กิโลกรัมต่อปี เปูาหมาย
การด าเนินงาน 6.20 ตันต่อปี สามารถ
ด าเนินการได้ 13.54 ตันต่อปี 
2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย 
ในชุมชน 
  - มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนละ  
   1 คน จ านวน 3 ชุมชน 
  - สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ ดังนี้ 
    1) ชุมชนวัดปุรณาวาส จ านวน 800 กก./วัน 
    2) ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์  
       จ านวน 1,000 กก./วัน 
    3) ชุมชนบางพรหมร่วมใจ จ านวน  

800 กก./วัน 
  - ชุมชนมีการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ 
    มูลฝอยตามนโยบายของผู้บริหาร 
    กรุงเทพมหานคร 
  - ไม่พบเรื่องการร้องทุกข์จากปัญหา 
    มูลฝอยตกค้าง 
 

 

 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    - อาสาสมัครช่วยในการรณรงค์ส่งเสริม 

  การลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน 
 สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท าให้  
 ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน 

3. กิจกรรมส ารวจข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในพ้ืนที่เขต ส านักงานเขตทวีวัฒนาด าเนินการ 
ส ารวจข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์จากร้านรับ
ชื้อวัสดุรีไซเคิล ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 
  - ไตรมาสที่ 1 จ านวน 207 กก./เดือน 
  - ไตรมาสที่ 2 จ านวน 2,885 กก./เดือน 
  - ไตรมาสที่ 3 จ านวน 2,885 กก./เดอืน 
  - ไตรมาสที่ 4 จ านวน 3,990 กก./เดือน 
4. กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญส่ านักงาน 
เขตทวีวัฒนาด าเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
ในพ้ืนที่ตามชุมชน หมู่บ้านและสถานที่อ่ืน 
ที่มีการแจ้งร้องขอมา 
  - จัดท าประกาศจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
    ประจ าเดือน 
  - ด าเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจ า 
    ทุกวันอาทิตย์ 
  - ด าเนินการตั้งแต่ ต.ค.60 - 2 ก.ย.61 แล้ว  
   จ านวน 49 ครั้ง เกินเปูาหมายที่ตั้งไว้  
   45 ครั้ง/ปี ปริมาณน้ าหนักขยะ 2 ตัน  
   จ านวน 16 ชุมชน และ 40 หมู่บ้าน 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    5. กิจกรรมจัดเก็บไขมันและสิ่งปฏิกูล 

ด าเนินการจัดเก็บไขมันและสิ่งปฏิกูลใน
พ้ืนที่เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่ ต.ค.60 - ก.ย.61  
ดังนี้ 
  - การจัดเก็บไขมัน ได้ 462.40 ลบ.ม.  
    จ านวนเงิน 115,600.-บาท รวม 160 ราย 
  - การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล สามารถจัดเก็บได้  
    2,372.80 ลบ.ม. จ านวนเงิน 593,200 บาท   
    รวม 979 ราย  

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1. นโยบายรัฐบาลด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
 2. นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี -  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ Daily plans 
 2. การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ Google ไดรฟ์ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี -  
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการ 
เฝูาระวังและตรวจตรา  

 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

2. กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัย      
ไปกับเทศกิจ  

3. กิจกรรมอาสาพาน้องข้ามถนน 
และอาสาจราจร  

 

1. โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ด าเนินการดังนี้ 
 1.1 ด าเนินการส ารวจและติดตั้งตู้เขียว 
      ระวังภัย จ านวน 12 จุด ได้แก่ 
    1) ทางเข้าหมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 
    2) ปากซอยทิมเรืองเวช 
    3) หมู่บ้านทิพย์มณฑล 
    4) หมู่บ้านพรรณพฤกษา 
    5) ซอยเกิดโชค 
    6) ซอยสุดภะวาอุทิศ 
    7) ซอยบ้านครู 
    8) ซอยค าหวาน 
    9) ซอยสันติสุข 
    10) ซอยชาญชัยศรี 
    11) ซอยนาคเข้ม 
    12) สวนปุาเฉลิมพระเกียรติ  
 1.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งฯ โดย 
      เจ้าหน้าที่ออกตรวจเป็นประจ าทุกเดือน  
      ดังนี้ 
    - พฤศจิกายน 2560 จ านวน 60 ครั้ง  
    - ธันวาคม 2560 จ านวน 62 ครั้ง  

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        - มกราคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง  

    - กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 56 ครั้ง  
    - มีนาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง  
    - เมษายน 2561 จ านวน 60 ครั้ง  
    - พฤษภาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง  
    - มิถุนายน 2561 จ านวน 60 ครั้ง 
    - กรกฎาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง 
    - สิงหาคม 2561 จ านวน 62 ครั้ง 
    - กันยายน 2561 จ านวน 60 ครั้ง 
2. กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
ด าเนินการบริการจัดรถรับ-ส่งประชาชน 
จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
   - บริเวณถนนทวีวัฒนา จากปากทางด้าน
ถนนบรมราชชนนีขาออกจนถึงตลอด
เส้นทางถนนทวีวัฒนา  
   - เส้นทางถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่สี่แยก
สุภาพบุรุษไปตามเส้นทางถนนสุภาพบุรุษ  
มีประชาชนใช้บริการ ดังนี้  
   - ตุลาคม 2560 จ านวน 106 คน  
   - พฤศจิกายน 2560 จ านวน 128 คน 
   - ธันวาคม 2560 จ านวน 61 คน  
   - มกราคม 2561 จ านวน 88 คน 
   - กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 118 คน 
   - มีนาคม 2561 จ านวน 98 คน  
   - เมษายน 2561 จ านวน 46 คน   

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       - พฤษภาคม 2561 จ านวน 65 คน    

   - มิถุนายน 2561 รวม 55 คน 
   - กรกฎาคม 2561 รวม 126 คน 
   - สิงหาคม 2561 รวม 129 คน 
   - กันยายน 2561 รวม 70 คน 
3. กิจกรรมอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสา
จราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในพ้ืนที่
เขตทวีวัฒนา ดังนี้  
   - พฤศจิกายน 2560 จราจรปกติบริเวณ 
     หน้าโรงเรียน จ านวน 44 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 2 ครั้ง  
   - ธันวาคม 2560 จราจรปกติบริเวณหน้า 
     โรงเรียน จ านวน 38 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 2 ครั้ง  
   - มกราคม 2561 จราจรปกติบริเวณหน้า 
     โรงเรียน จ านวน 42 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 4 ครั้ง  
   - กุมภาพันธ์ 2561 จราจรปกติบริเวณ 
     หน้าโรงเรียน จ านวน 40 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 6 ครั้ง  
   - มีนาคม 2561 จราจรปกติบริเวณหน้า 
     โรงเรียน จ านวน 36 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 16 ครั้ง  
  

 

 
 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       - เมษายน 2561 จราจรปกติบริเวณ   

     หน้าโรงเรียน 0 ครั้ง (ปิดภาคเรียน)  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 27 ครั้ง 
   - พฤษภาคม 2561 จราจรปกติบริเวณ 
     หน้าโรงเรียน 44 ครัง้  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 5 ครั้ง  
   - มิถุนายน 2561 จราจรปกติบริเวณ 
     หน้าโรงเรียน 42 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 5 ครั้ง  
   - กรกฎาคม 2561 จราจรปกติบริเวณ 
     หน้าโรงเรียน 40 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 4 ครั้ง 
   - สิงหาคม 2561 จราจรปกติบริเวณ 
     หน้าโรงเรียน 44 ครั้ง  
     จราจรกิจกรรมพิเศษ จ านวน 5 ครั้ง  

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

ปัญหาอุปสรรค 
สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการ 
2. ค าสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 
3. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. ร้อยละความส าเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขต 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมพัฒนาคู คลอง ในพ้ืนที่
เขตทวีวัฒนา 

 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนด าเนินการเก็บผักตบชวา 
วัชพืชและขยะ โดยมีคลองที่ด าเนินการ
ทั้งสิ้น จ านวน 17 คลอง 
   1) คลองท่อ            2) คลองนา 
   3) คลองเนินทราย    4) คลองบางตาล 
   5) คลองบางน้อย     6) คลองบางพรม 
   7) คลองบางกระทึก  8) คลองบ้านไทร 
   9) คลองปทุม         10) คลองผู้ใหญ่ 
   11) คลองยายโมง    12) คลองยายหนอม 
   13) คลองลัดนิ่มไสว 14) คลองศรีศุภผล 
   15) คลองใหม่ 
   16) คลองแยกคลองบางน้อย 
   17) คลองแยกคลองบางไผ่ 
2. ด าเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืชและขยะ 
ในคลองที่ก าหนด จ านวน 17 คลอง 
ด าเนินการคลองละ 3 ครั้ง 3 เดือน/ครั้ง/คลอง 
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
3. ด าเนินการล้างท าความสะอาดท่อระบาย
น้ าในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 56 ซอย ดังนี้ 
  3.1 ด าเนินการล้างท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ า โดยการจ้างเหมาจ านวน 5 ซอย 
ดังนี้ 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        1) ซอยเข้าหมู่บ้านรินสวัสดิ์และถนน 

        ทวีวัฒนา 
    2) ซอยอ านวยโชค (ซอยทวีวัฒนา 9) 
    3) หมู่บ้านศรีมณฑล 
    4) ซอยบรมราชชนนี 121 
    5) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 
  3.2 ด าเนินการล้างท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ า โดยใช้แรงงานคนงานและรถ       
ดูดเลน จ านวน 51 ซอย ดังนี้  
    1) ซอยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี 
        วิทยา พุทธมณฑล 
    2) ซอยสมปรารถนา 
    3) ซอยทางเข้าส านักงานเขตทวีวัฒนา 
    4) ซอยผ่องแผ้ว 
    5) ซอยค าหวาน 
    6) ซอยจารุพรรณ 
    7) ซอยประชาร่วมใจ 
    8) ซอยสมพรอุทิศ 
    9) ซอยบางพรมฯ 
    10) ซอยแยกถนนทวีวัฒนา (ซอยแสวงสุข) 
    11) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 
    12) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 
    13) ซอยหมู่บ้านเปรมวดี 
    14) ซอยพลายงาม 
    15) ซอยอริศรา 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        16) ซอยหมู่บ้านมัลลิกา 

    17) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 
    18) ซอยใบห่อ 
    19) ซอยข้างโรงงานน้ าพริกเผาไทย 
         แม่ประนอม 
    20) ซอยปิ่นเกล้านคร 2 
    21) ซอยร่วมเจริญ 
    22) ซอยยินดีธรรม (ซอยแยกทวีวัฒนา) 
    23) ซอยหมู่บ้านศรีศุริยวงศ์ 
    24) ถนนลัดนิ่มไสว 
    25) ซอยศิริฉัตร 
    26) ซอยบรมราชชนนี 64 แยก 2 แยก 4 
    27) ซอยบรมราชชนนี 78 
    28) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21  
         (ซอยอัยเวศน์) 
    29) ซอยแยกซอยบรมราชชนนี 78  
         (ซอยข้างบ้านอัครพงศ์ปรีชา) 
    30) ซอยร่วมเจริญ 
    31) ซอยแยกซอยเปรมวดี (แยก 1-6) 
    32) ซอยแยกซอยสมปรารถนา 
    33) ซอยบุญชนะ (ต้นซอย) 
    34) ซอยโกมุท 
    35) ซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 2  
         (ซอยนาวี) 
    36) ถนนหน้าโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม     

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        37) ซอยทางเข้าสถานีต ารวจนครบาล 

         ธรรมศาลา 
    38) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 2  
         (ซอยจิตอ าไพ) 
    39) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 7  
         (ซอยร่มพฤกษ์) 
    40) ซอยหมู่บ้านอรุณรัตน์ 
    41) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 
    42) ซอยหมู่บ้านร่วมเก้ือ 
    43) ซอยหมู่บ้านนทีทอง ถนนพุทธมณฑล  
         สาย 2 ซอย 24 
    44) ซอยเข้าหมู่บ้าน ป.ผาสุก 
    45) ซอยหมู่บ้านกรีนวิลล์ ชวนชื่นปาร์ค  
         วิลล ์
    46) ซอยหมู่บ้านสุขทวี 
    47) ซอยหมู่บ้านกาญจนา 
    48) ซอยเปรมวดี 
    49) ซอยอ านวยโชค (ทวีวัฒนา 9) 
    50) ถนนเลียบคลองปทุม 
    51) ซอยเปรมวดี 1 
 

 

 
 
 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 
ปัญหาอุปสรรค 

- ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. แผนการจัดเก็บผักตบชวา 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4. จ านวนครั้งของการด าเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

จ านวน 2  
ครั้ง/ปี 

จ านวน 3 
ครั้ง/ปี 

กิจกรรมการซักซ้อมแผนการบูรณา
การร่วมการปูองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย อัคคีภัย  

 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาด าเนินการฝึกซ้อม
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัดมหาชน  ณ 
อาคารส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 31 
(บ ารุงรักษาพุทธมณฑลสาย 3) 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 
ร่วมกับโรงเรียนเพลินพัฒนา 
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
ด าเนินการที่ส านักงานเขต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 80 คนประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถาน ี
ดับเพลิงตลิ่งชัน จ านวน 10 คน เจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตจ านวน 50 คน อปพร. จ านวน 
10 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จ านวน  
5 คน เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ร.9 พัน.2 
จ านวน 5 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้
เรื่องสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและวิธีการใช้ถัง
ดับเพลิง พร้อมซักซ้อมการอพยพหนีภัย การ 
ล าเลียงคนออกจากที่เกิดเหตุไปยังสถานที่
ปลอดภัย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ติดบน 
อาคารส านักงานเขตการสาธิตการดับเพลิง
โดยใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 

 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรค 

- ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

ด าเนินโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย 
ดังนี้ 
1. ตรวจแนะน าด้านสุขลักษณะทางกายภาพ 
78 ราย 
2. ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนอาหาร 
5,155 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 5,135 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 99.61 
3. สถานประกอบการอาหารได้รับปูายรับรอง 
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี จ านวน 78 ราย จากจ านวนทั้งหมด 
78 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
4. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบปรุงและ     
ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรของ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 34 คน 
5. ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม 
หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study) ด้าน
การสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 125 คน 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์จากกองสุขาภิบาลอาหาร 
2. ได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับต่างๆ เกี่ยวกับด้านการสุขาภิบาลอาหารจากกองสุขาภิบาลอาหาร 

 
 



 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  
2. ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ตระหนักและไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย 
2. ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
3. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl2) 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
6. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย

เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา  
 
 
 
 
 

เขตทวีวัฒนามีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ในพ้ืนที่จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ชุมชน     
วัดปุรณาวาส และศูนย์ฯ วัดโกมุทพุทธรังสี   
ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม        
ได้ด าเนินการจัดท าแผนตรวจเยี่ยมและให้
ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานครใน
ระดับดีข้ึนไป จ านวน 6 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง) 
ซึ่งทั้งสองศูนย์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับดีมากแล้ว 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา 
2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน  

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี – 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจ าเขตทวีวัฒนา 
2. จัดท าแผนตรวจเยี่ยม 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. หนังสือแจ้งผลสรุปผลการประเมินจากส านักพัฒนาสังคม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 12.56 1. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. โครงการจัดประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- 
มหานคร  

3. โครงการสัมมนาประธานกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

4. โครงการสนับสนุนการสอนใน 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธ ศาสนา           
วันอาทิตย์  

5. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย 
โรงเรียน   

6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) สถาบันทดสอบทางการ 
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด
ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้  
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 ก.พ. 61    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3-4 ก.พ. 61 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3-4 มี.ค. 61 
ส านักงานเขตทวีวัฒนามีโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 7 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบ O-NET จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
คลองทวีวัฒนาสนามสอบชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สนาม
สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาที่จัดสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6 ได้แก่ วิชา
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา  

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   7. โครงการฝึกอบรมนายหมู่

ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  

8. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่าง
มีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกทม.  

9. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ  
10. โครงการจ้างเหมายามดูแล

ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกทม.  

11. โครงการว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าได้
ปลอดภัย  

12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ
การเรียนรู้  

13. โครงการสอนภาษาจีน  
14. โครงการพิธีปฏิญาณตนและ

สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร   
15. โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณ 

และสวนสนามลูกเสือกทม.  
16. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  
17. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ

ทักษะชีวิต  
18. โครงการส่งเสริมทักษะ

ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกทม.   

จ านวน 7 โรงเรียน ด าเนินการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดชั้นป ีตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
เพ่ือน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 7 โรงเรียน  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดค่ายวิชาการตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขัน 
ความสามารถทางด้านวิชาการ เช่น 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
  - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
  - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและค่าย
ภาษาไทย 
  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมสอนเสริมโอเน็ตให้กับนักเรียน
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ 
4. ผลการสอบ O-NET ทุกวิชาและรวมทั้ง 3 
ระดับ น ามาค านวนหาค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน 
ปรากฏว่าผลคะแนน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.56  

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    5. ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่

ก าหนด จึงได้ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และส านักงาน 
ก.ก. ได้แจ้งผลการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการ 
ของหนว่ยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รอบท่ี 1) ผลการพิจารณายกค าอุทธรณ์ 
โดยให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลและ
ส านักการศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ร่วมกันพิจารณาทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในการด าเนินงานโครงการ จ านวน 18 โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

นักเรียนเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้โรงเรียนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะพัฒนาการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถท าให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้องกับนักเรียนที่ควบคุมยาก เช่น สภาพ
ครอบครัว ความเอาใจใส่ของครอบครัว เป็นต้น จึงไม่ควรน ามาใช้วัดความส าเร็จของหน่วยงาน  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. ประกาศ กทม. เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 2. ตารางค านวณคะแนนค่าเปูาหมายระดับส านักงานเขต ร้อยละของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (ทุกรายวิชาที่สอบ)  

3. ผลการทดสอบ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

การก าหนดค่าเปูาหมายโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ควรน ามาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากแบบทดสอบ O-NET แต่ละปีมีความ
ยากง่ายต่างกัน และนักเรียนที่สอบก็เป็นคนละกลุ่มกัน การน าร้อยละที่ได้ของแต่ละระดับชั้นมารวมกันและหาค่าเฉลี่ยเห็นว่าไม่ถูก ต้องควรพิจารณาเป็นรายวิชาและราย
ระดับชั้น 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่ง
พ้ืนที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคาร และต าแหน่งของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจ าบ้าน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมการลงจุดแสดงต าแหน่ง 
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจ าบ้าน 
 
 
 
 

ด าเนินการลงจุดแสดงต าแหน่งของอาคารที่
มีการก าหนดบ้านเลขท่ีและเลขรหัสประจ า
บ้านในระบบข้อมูลสารสนเทศ 3 มิติ บน
ระบบเครือข่ายของส านักผังเมืองครบถ้วน
ร้อยละ 100 และจัดท ารายงานสรุปผลส่ง
ส านักผังเมือง มีรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. รับค าร้องขอเลขรหัสประจ าบ้าน 
2. ตรวจสอบหลักฐานของผู้ร้อง 
   - บัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
3. ตรวจสอบสภาพอาคาร 
4. ก าหนดบ้านเลขท่ีและรหัสประจ าบ้าน 
5. ตรวจสอบการลงจุดแสดงต าแหน่งที่
อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร 
6. ก าหนดจุดแสดงต าแหน่งของอาคารที่มี
การก าหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจ า
บ้านในระบบข้อมูลสารสนเทศ 3 มิติและ
จัดท ารายงานสรุปผลส่งส านักผังเมือง
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังนี้ 
   - เดือนตุลาคม 2560 จ านวน 62 หลัง 
   - เดือนพฤศจิกายน 2560 จ านวน 74 หลัง 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       - เดือนธันวาคม 2560 จ านวน 21 หลัง 

   - เดือนมกราคม 2561 จ านวน 26 หลัง 
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 27 หลัง 
   - เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 17 หลัง 
   - เดือนเมษายน 2561 จ านวน 16 หลัง 
   - เดือนพฤษภาคม 2561 จ านวน 41 หลัง 
   - เดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 25 หลัง 
   - เดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 20 หลัง 
   - เดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 90 หลัง 
    รวม 419 หลัง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ระบบภูมิสารสนเทศแบบ 3 มิติ (Web based Application) 
ปัญหาอุปสรรค 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีสภาพเก่า ล้าสมัย 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. รายงานอาคารที่ออกเลขรหัสประจ าบ้านเสร็จสิ้นจากระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ ในแต่ละเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 2561) 
 2. รายงานอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจ าบ้านส่งส านักผังเมือง 
 3. รายงานรายชื่อผู้ขอเลขที่บ้านส่งกองรายได้ ส านักการคลัง 
 4. รายงานการก าหนดบ้านเลขท่ีส่งฝุายรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

  - ไม่มี -   
 



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน        
การคลัง และพัสดุ เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 กิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง 
การเงิน การคลัง และพัสดุ ให้กับ
เจ้าหน้าที่  
 
 
 
 

 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 ณ 
ห้องประชุมอุทยาน ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 71 คน 
ผลการทดสอบความรู้ก่อนอบรม            
คิดเป็นร้อยละ 61.83 
ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม                 
คิดเป็นร้อยละ 90.85 
สรุปผลการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูค้วามเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
วิทยากรที่มาให้ความรู้ 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื้อหาในการอบรมมีปริมาณมากแต่เวลาที่ใช่ในการอบรมมีเวลาจ ากัด 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการ 
2. ผลการทดสอบก่อนและหลังด าเนินการ 
3. ภาพถ่าย 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
  - ไม่มี -  



รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดตามภารกิจการเจรจาตกลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10. ร้อยละของการแจ้งการประเมิน
ภาษีตามประมาณการที่ส านักการ
คลังก าหนดไว้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 113.26 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บภาษี  

 
 
 
 
 

ด าเนินการออกใบแจ้งการประเมินภาษีตาม
ประมาณการที่ส านักการคลังก าหนดไว้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 
2561 ดังนี้ 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  - ประมาณการ 47,000,000 บาท 
  - แจ้งการประเมิน 55,043,784.95 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 117.11 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
  - ประมาณการ 2,050,000 บาท 
  - แจ้งการประเมิน 1,569,309.48 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 76.55 
3. ภาษีปูาย 
  - ประมาณการ 9,100,000 บาท 
  - แจ้งการประเมิน 9,246,880.30 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 101.61 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
   1. ความร่วมมือของผู้รับการประเมินในการยื่นแบบและช าระภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร  
 2. อัตราการขยายตัวของเมือง จ านวนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท าให้ผู้รับประเมินไม่มีเงินช าระค่าภาษี 
 2. สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวลงเนื่องจากขาดสภาพคล่อง 
 3. หลีกเลี่ยงการยื่นแบบเสียภาษีของเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
 4. สภาพโรงเรือนที่จัดเก็บภาษีอยู่ในซอยลึกการคมนาคมไม่สะดวก   
หลักฐานอ้างอิง 
 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 
                 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. รายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณีวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : E-Market) 
   วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (คิดเป็น 100% = 5) 
   - งบประมาณหลังปรับโอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 = 1,661,908 บาท 
   - วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 = 1,661,908 บาท 
2. รายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :  
   E-Bidding) (คิดเป็น 100% = 5 คะแนน) 
   - ได้รับงบประมาณจ านวน 12 รายการ   
   - ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทุกรายการ 
3. การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี (คิดเป็น 100% = 5 คะแนน) 
   - ส านักงานเขตทวีวัฒนามีรายการกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
     จ านวน 1 รายการ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้ 
เป็นปีแรก 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ข้อมูลในระบบ MIS 
 

 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
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 5.80 4.143 0.290 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 เปูาหมาย 30.29% เบิกจ่ายได้ 19.18% 
   (คิดเป็น 63.32% ของเปูาหมาย = 5 คะแนน) 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 เปูาหมาย 52.29% เบิกจ่ายได้ 44.16% 
   (คิดเป็น 84.45% ของเปูาหมาย = 6 คะแนน) 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 เปูาหมาย 74.29% เบิกจ่ายได้ 70.31% 
   (คิดเป็น 94.64% ของเปูาหมาย = 6 คะแนน) 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 เปูาหมาย 96.00% เบิกจ่ายได้ 88.52% 
   (คิดเป็น 99.21% ของเปูาหมาย = 6 คะแนน) ยอดการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
5. งบกลาง เปูาหมาย 96% เบิกจ่ายได้ 95.97% 
   (คิดเป็น 99.97% ของเปูาหมาย = 6 คะแนน) ยอดการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
   รวมผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (5+6+6+6+6 = 5.80 คะแนน ) 
                                                                       5 
    
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  โครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินการสามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2-3 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ระบบ MIS 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
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 :  ส านักงานเขตทวีวัฒนาไม่มีงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  อาจได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมในเดือนกันยายน 2561 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ระบบ MIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
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 างบ 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 3 5 5 0.150 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  จัดท างบการเงินประจ าปีได้ทันเวลาและถูกต้อง โดยจัดส่งรายงาน 
งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กองบัญชี ส านักการคลังภายในก าหนด ตามหนังสือส านักงานเขต 
ทวีวัฒนา ที่ กท 8608/6632 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  มีการส่งคืนเงินกองการเงิน ส านักการคลัง หลายประเภท ท าให้ลงรายการบัญชี 
ไม่ถูกต้อง จึงต้องท าการปรับปรุงบัญชี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
1. หนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8608/6632 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2. ข้อมูลการด าเนินงานในระบบ MIS 
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
                 2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน  
          ประจ าปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง  

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวหฤทัย  เรืองงาม 
ต าแหน่ง :  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

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 (รอ้ยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2.2 3 5 5 0.150 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  การรายงานพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  หนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนาที่ กท 8608/6303 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายงาน 
พัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชือ่ตัวช้ีวัด : 2.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายปภากร  สินช่วย 
ต าแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ≤80 85 90 95 100 

 

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

น้ าหนัก 

2.3 5 100 5 0.250 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 
2. จดัประชุมคณะกรรมการ เพ่ือค้นหาความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงตามตัวชี้วัดในมิติท่ี 1 ตามแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปี พ.ศ.2561 ตามแบบ SR1 และคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน  
   3 โครงการ/กิจกรรม ตามแบบ SR2 
3. จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
4. ประสานส านักงานตรวจสอบภายในเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม  
5. จัดประชุมครั้งที่ 2 เพ่ือติดตามผลและความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง 
6. จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
7. รวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรอการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายใน 
8. ประสานทุกฝุายเพื่อจัดท าข้อมูลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย .1 และ ปย.2 เพ่ือส่งให้ส านักงาน 
   ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ส านักงานตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาและอธิบายข้อมูลต่างๆ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  หนังสือน าส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง จ านวน 2 ครั้ง 
 

 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชือ่ตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวแพรสีดา  เจริญยิ่ง 
ต าแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                               

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
                   ต่อ 5507 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.25 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับ
แจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

≤6 6.25 6.5 6.75 7 
 

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

น้ าหนัก 

3.1 7 7 5 0.350 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. เดือนตุลาคม 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 56 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 56 เรื่อง  
2. เดือนพฤศจิกายน 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 42 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 42 เรื่อง 
3. เดือนธันวาคม 2560 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 35 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 35 เรื่อง 
4. เดือนมกราคม 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 35 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 35 เรื่อง  
5. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 42 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 42 เรื่อง         
6. เดือนมีนาคม 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 49 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 49 เรื่อง 
7. เดือนเมษายน 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 40 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 40 เรื่อง 
8. เดือนพฤษภาคม 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 46 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 46 เรื่อง                
9. เดือนมิถุนายน 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 43 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 43 เรื่อง 
10. เดือนกรกฎาคม 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 49 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 49 เรื่อง 
11. เดือนสิงหาคม 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 51 เรื่อง จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน 51 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. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

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

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  

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 0.310 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
Best Service ปี 2561 โครงการทวีวัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุข  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. จัดท าโครงการและประชุมคณะท างานเพ่ือมอบหมายภารกิจการด าเนินงาน  
2. จัดกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด ดังนี้ 
   - จัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาวะ 39 ครั้ง  
   - จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหรือให้ความรู้ด้านธรรมะ 10 ครั้ง  
   - จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 10 ครั้ง  
   - ให้ความรู้ทางวิชาการในเรื่องสุขภาพและเผยแพร่เอกสารวิชาการ 12 เรื่อง  
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 1,278 ตร.ม.  
   - จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 4 ครั้ง  
   - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน 10 ครั้ง  
   - การอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 เรื่อง 
   - การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 11 เรื่อง  
   - ผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการ บุคลากรและประชาชนต่อการด าเนินโครงการ ร้อยละ 90.60 
   - การวัดดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) ค่าคะแนนเฉลี่ยรายบุคคล 70.94 
Best Service รักษารอบ ปี 2560 กิจกรรมทวีวัฒนาปลอดภัยด้วยเครือข่ายปูองกันไฟไหม้หญ้า  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการจัดตั้งเครือข่ายการด าเนินงาน ท าหน้าที่สอดส่องดูแลและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้  
   จ านวน 3 เครือข่าย 
2. มีการประชุมเครือข่ายเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้ง  
3. จัดท าแนวกันไฟในพ้ืนที่รกร้างที่ส านักงานเขตส ารวจไว้จ านวน 12 แห่ง  
  



 
4. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดไฟไหม้หญ้า พบว่าประชาชนมี  
   ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.24 
5. ติดตามเหตุไฟไหม้หญ้า/ขยะในพ้ืนที่รกร้าง ผลพบว่าเหตุไฟไหม้ลดลงจากปี 2560 
   สถิติไฟไหม้หญ้า ปี 2560 จ านวน 46 ครั้ง 
   สถิติไฟไหม้หญ้า ปี 2561 จ านวน 6 ครั้ง (พ้ืนที่ท าแนวกันไฟ 1 ครั้ง) 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานการจัดกิจกรรม 
2. ภาพถ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวช้ีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                             ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ 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 6 4.591 4.591 0.275 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. กองงานผู้ตรวจฯ ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ทอดแบบสอบถามเพ่ือส ารวจ 
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.566 
3. ผลการส ารวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.627 
4. ผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้มารับบริการทั้ง 2 ครั้ง พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  
   คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 4.591 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. หน่วยงานจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและมีความพร้อมในการให้บริการที่ดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
                    เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

≤60 70 80 90 100 

 

 

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

4.1 5 100 5 0.250 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
- หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนกับฝุายรายได้ ฝุายเทศกิจ และฝุายโยธา ฝุายละ  
1 หัวข้อ พร้อมจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  รายละเอียดดังนี้ 
1. ฝุายรายได้  ด าเนินการหัวข้อการยักยอกเงิน (เจ้าหน้าที่ประจ าแขวงท าการประเมินภาษีออกใบแจ้งการประเมิน  
   ภาษีแล้วน าใบแจ้งการประเมินภาษีไปส่งให้กับผู้เสียภาษีด้วยตนเองในพ้ืนที่แขวงที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งมีโอกาส 
   ที่เจ้าหน้าที่ผู้น าส่งใบแจ้งการประเมินภาษีจะรับเงินค่าภาษีจากประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน  
   หรือช าระภาษีล่าช้า) มีการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   - จัดท าข้อความแนบใบแจ้งการประเมินภาษี โดยมีข้อความว่า “ ให้ช าระภาษีผ่านช่องทางที่กรุงเทพมหานคร 
     ก าหนดไว้เท่านั้น กรุณาอย่าฝากเงินมากับเจ้าหน้าที่” 
   - จัดท าค าสั่งสับเปลี่ยนพื้นที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
2. ฝุายเทศกิจ  ด าเนินการหัวข้อการยักยอกเงิน (เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมมีเพียงไม่ก่ีคน  
   จึงรับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งมีโอกาสที่จะยักยอกเงินค่าธรรมเนียมไปใช้ 
   ส่วนตัว หมุนเงินหรือน าส่งเงินล่าช้า) มีการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกวัน โดยการ  
     สอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
   - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ ท าหน้าที่สอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงินและการน าส่งเงิน ปฏิบัติหน้าที่ 
     เป็นประจ าทุกวันเมื่อเกิดรายการ (Transaction) ดังกล่าว 
   - จัดให้มีการประชุมเน้นย้ าวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องและบทลงโทษกรณีท่ีมีการทุจริตเป็นประจ าทุกเดือน  



 
3. ฝุายโยธา  ด าเนินการหัวข้อการเบียดบังเวลาราชการ (เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นนายตรวจอาคาร 
   แต่ละแขวงใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยอ้างว่าไปตรวจงาน แต่กลับไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวซึ่งเป็น 
   การละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ) มีการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง  
   ดังนี้ 
   - ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานโดยมีภาพถ่ายหรือรายงานผลการ 
     ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
   - มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสมุดคุมการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการกับรายงานการออกตรวจพ้ืนที่  
     เสนอหัวหน้าฝุายโยธา เดอืนละ 1 ครั้ง 
- หน่วยงานจัดส่งเอกสารผลการด าเนินงานให้ส านักงาน ก.ก. ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน 
2. เอกสารหลักฐานการด าเนินงานประกอบตัวชี้วัดผลส าเร็จตามแผนการจัดการความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

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 3 100 5 0.150 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. หน่วยงานน าผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจัดท าโครงการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักงานเขตทวีวัฒนา  
   เพ่ือจัดการปัญหา ปรับปรุงแก้ไข ควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การเกิดอุบัติเหตุจากการ  
   ท างานของหน่วยงาน โดยรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักอนามัยภายในเดือนมกราคม 2561 
2. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 2 ครั้ง 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ  
   ท างานให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง จ านวน 2 ครั้ง 
4. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อการปฏิบัติงานด้านความ 
   ปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ จัดโดยส านักอนามัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
5. หน่วยงานมีการด าเนินงานตามโครงการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักงานเขตทวีวัฒนา พร้อมสรุปผล 
   การด าเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
6. หน่วยงานน าผลการประเมินตนเองและการจัดล าดบัความส าคัญการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ  
   ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 มาพิจารณาทบทวนการด าเนินการด้านความปลอดภัย       
   อาชีวอนามัยฯ ของหน่วยงาน (ตามแบบ อ.อ.1 - อ.อ.5) เพ่ือด าเนินการในปีถัดไป 
7. สรุปผลการด าเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและส่งเอกสารหลักฐานให้ส านักอนามัยภายในเดือนกรกฎาคม  
   2561 
 
 

 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
2. ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  บุคลากรของโรงเรียนมีภาระหน้าที่มากท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 2 ครั้ง 
3. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ  
   จ านวน 2 ครั้ง 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เข้ารับการประชุม  
   เพ่ือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ที่ส านักอนามัยจัดขึ้น 
5. เอกสารหลักฐานการทบทวนการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ของหน่วยงาน (ตามแบบ  
   อ.อ.1 - อ.อ.5) เพ่ือด าเนินการในปีถัดไป 
6. เอกสารหลักฐานการประเมินตนเองเพ่ิมเติม ตามที่ส านักอนามัยก าหนด  
7. เอกสารหลักฐานการสรุปผลการด าเนินงาน และหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
                 4.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร 
                        ในหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :   0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

52 60 70 80 90 
ขึ้นไป 

 

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

4.2.2 2 91.14 5 0.100 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. วัดค่าดัชนีมวลกายโดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของข้าราชการและลูกจ้างก่อนด าเนินกิจกรรม  
2. จัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร กิจกรรมประกอบด้วย 
   - กิจกรรมออกก าลังกายโดยการเต้นแอโรบิก ทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.30 น. 
   - จัดสถานที่ส าหรับเล่นกีฬา มีข้าราชการและลูกจ้างเล่นกีฬาทุกวัน เช่น ตะกร้อ ปิงปอง ปั่นจักรยาน  
   - ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการดูแลภาวะโภชนาการ โดยการเผยแพร่เอกสารความรู้ ความรู้คู่สุขา และ 
     กิจกรรมเสียงตามสาย 
3. วัดค่าดัชนีมวลกายหลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  หัวหน้าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. แบบรายงานค่าดัชนีมวลกายของบุคลากร 
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนา 
3. ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 


