
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 024414973 ต่อ 5510 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน 
 

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

 

* กรณีมีผลการด าเนินการต  ากว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที ได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
มิติที่ 1 60    

 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) :   
1. กระบวนการจัดท าแผน มีการแต่งตั้งคณะท างานและประชุมคณะท างานเพื อแลกเปลี ยนเรียนรู้และระดม 
   ความคิดเห็นในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตและ 
   เวียนหนังสือแจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ด าเนินการสอดคล้องและเชื อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนากรุงเทพมหานครและสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
4. มีการบันทึกข้อมูลของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานครบถ้วนและรายงานความก้าวหน้า  
   อย่างต่อเนื องเป็นรายไตรมาสในระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) 
5. มีการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส โดยพิมพ์จากระบบการบริหารจัดการ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) 
6. มีการบันทึกข้อมูลโครงการทุกโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด   
   ของโครงการ/กิจกรรมลงในระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) 
    ครบถ้วนทุกรายการ 
7. มีการรายงานความก้าวหน้าและปรับปรุงรายละเอียดผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถ  
   อธิบายได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น หน่วยงานท าอะไร กับใคร ที ไหน เมื อไหร่ อย่างไร และรายงานต่อเนื อง  
   เป็นประจ าทุกเดือน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ภาพรวม) :  
 - ไม่มี - 

 



 การประเมินผลสัมฤทธิ ์(ร้อยละ 100)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1ด้านประสทิธิผลตามพันธกิจ 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
น้ าหนักคะแนน 

 
คะแนนที่ได ้

1 ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ      
ที เป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 

มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที 
เป็นแหล่งก าเนิด
น้ าเสีย 1 ฐานข้อมูล 

มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที 
เป็นแหล่งก าเนิด 
น้ าเสีย 1 ฐานข้อมูล 

ร้อยละ 100 10 10 

2 
 

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที แหล่งก าเนิด 
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที คัดแยกและน ากลับไปใช้
ประโยชน์ที แหล่งก าเนิดเพิ มขึ้นเมี อเทียบกับปี 2560 
(2,419.97 ตันต่อวัน)   

 
ร้อยละ 15 

 
 

 
ร้อยละ 22.05 

 
 

 
ร้อยละ 100 

 
5 

 
5 

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที คัดแยกจากแหล่งก าเนิด
เพิ มข้ึนเมื อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.33 ร้อยละ 100 5 5 

3 พ้ืนที เสี ยงภัยได้รับการลดเงื อนไขความล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 10 10 

4 ร้อยละของจ านวนคลองที ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ
เพื อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ าที ดีขึ้น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 10 10 

5 5.1 ร้อยละของชุมชนที มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ครบ 4 กิจกรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 5 

5.2 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 

ร้อยละ 12.24  ร้อยละ 100 5 5 



 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
น้ าหนักคะแนน 

 
คะแนนที่ได ้

6 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 10 10 

7 พ้ืนที สีเขียวที เพิ มขึ้น ร้อยละ 100 ร้อยละ 104.15 ร้อยละ 100 
 

10 10 

8 8.1 จ านวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ นหรือผู้สูงอายุ
เพิ มข้ึน 

3 ภูมิปัญญา/ปี 3 ภูมิปัญญา/ปี ร้อยละ 100 5 5 

8.2 จ านวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจาก
ปราชญ์ท้องถิ นหรือผู้สูงอายุที เพิ มข้ึนใหม่ 

ครบทุกภูมิปัญญา 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

ครบทุกภูมิปัญญา  
4 ครั้ง/ปี 

ร้อยละ 100 5 5 

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี ย
ตามเกณฑ์ที ก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 66.63 ร้อยละ 66.63 10 6.66 

10 ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 
10.1 ร้อยละความส าเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
10 

 
10 

10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 - - 

                                                                                                                                                 รวมคะแนน 96.66 

    
       รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน   10   ตัว   ได้คะแนน    96.66    คะแนน   

 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐาน 
ข้อมูลผู้ประกอบการที เป็นแหล่งก าเนิด
น้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 

มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ  
ที เป็นแหล่ง 

ก าเนิดน้ าเสีย  
1 ฐานข้อมูล 

มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ  
ที เป็นแหล่ง 

ก าเนิดน้ าเสีย  
1 ฐานข้อมูล 

โครงการส ารวจข้อมูลระบบบ าบัด
น้ าเสียของสถานประกอบการ 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลสถำนประกอบกำร 
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นแหล่งก ำเนิดน้ ำเสียในพ้ืนที่
เขตท้ังหมด จ ำนวน 48 แห่ง ส่งให้ส ำนัก 
กำรระบำยน้ ำภำยในเดือนธันวำคม 2562 
2. ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดท ำข้อมูลสถำน
ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก ำเนิดน้ ำเสียในพ้ืนที่
เขตท้ังหมด จ ำนวน 48 แห่ง และจัดส่ง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมภำพถ่ำยให้
ส ำนักกำรระบำยน้ ำ ภำยในเดือนสิงหำคม 
2563 
3. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธเ์สริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกับกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และ
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำเสียของ
กรุงเทพมหำนครให้แก่สถำนประกอบกำร 
จ ำนวน 48 แห่ง และรำยงำนผลกำรด ำเนิน 
งำนพร้อมภำพถ่ำย ให้ส ำนักกำรระบำยน้ ำ 
ภำยในเดือนสิงหำคม 2563  
 

 

 
 
 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ความร่วมมือจากแหล่งก าเนิดน้ าเสีย เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ 

ปัญหาอุปสรรค 
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแหล่งก าเนิดน้ าเสียขาดความรู้เกี ยวกับการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

หลักฐานอ้างอิง 
  1. โครงการส ารวจข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียของสถานประกอบการ                                                                                                                 

2. รายละเอียดข้อมูลแหล่งก าเนิดน้ าเสีย                                                                                                                                                                     
3. แบบส ารวจข้อมูลแหล่งก าเนิดน้ าเสีย                                                                                                                                                                       

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที 

แหล่งก าเนิด 
  2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที คัด
แยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ที 
แหล่งก าเนิดเพิ มข้ึนเมื อเทียบกับปี 
2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) 
   

ร้อยละ 15 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 22.05 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพื อน ามาใช้
ประโยชน์ 
2. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอย    
รีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอย
เศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื อน า
กลับไปใช้ประโยชน์ 
3. กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์
เพื อน ากลับไปใช้ประโยชน์  
 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน       
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทั ห้าง ร้าน 
ชุมชน มีการคัดแยกมูลฝอยที ต้นทางและน า
กลับไปใช้ประโยชน์ที แหล่งก าเนิดเพิ มมากขึ้น 
2. ด าเนินการจัดเก็บกิ งไม้ ใบไม้ เศษผัก 
ผลไม้ น าส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม  
3. ด าเนินการจัดเก็บกิ งไม้ ใบไม้ เศษผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร ท าปุ๋ยหมักในพื้นที เขต 
บริเวณสวนบ้านไทร สวนป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา สวนบัวแดง สวนชานบ้าน  
4. มีการจัดท าศูนย์การเรียนรู้การแปรรูป 
มูลฝอยเศษอาหารเพื อน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
บริเวณส านักงานเขตทวีวัฒนา และจัดท า 
น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากเศษผัก ผลไม้ 
ใบไม้และเศษอาหาร และน ามาใช้ประโยชน์
ในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  
- รวมปริมาณมูลฝอยที คัดแยกและน ากลับ 
ไปใช้ประโยชน์ จ านวน 14,585.46 ตัน/ปี 

 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ มขึ้นเมื อ
เทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.33 1. โครงการอาสาสมัครชักลาก 
มูลฝอยในชุมชน 
2. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายจากแหล่งก าเนิดน าส่ง
ศูนย์หนองแขม  

 

1. ด าเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชน       
วัดปุรณาวาส ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ และชุมชนบางพรหมร่วมใจ  
2. ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง 
ร้าน ชุมชน มีการคัดแยกขยะอันตรายและ
น าส่งส านักงานเขตทวีวัฒนาเพิ มมากข้ึน 
โดยมีการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้จ านวน 
14.09 ตัน/ปี 

 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดกิจกรรมที มีคนหนาแน่น จึงส่งผลต่อภารกิจในการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย 
เช่น การลงพ้ืนที เพื อส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ฯลฯ การนัดวันจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายในสถานที ต่างๆ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื องและทั วถึง 
หลักฐานอ้างอิง 
 ผลการด าเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของส านักสิ งแวดล้อม (Google drive) ณ วันที  30 กันยายน 2563 โดยส านักสิ งแวดล้อมเป็นหน่วยงานสรุปผลการ
ด าเนินการ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี -  
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. พ้ืนที เสี ยงภัยได้รับการลดเงื อนไข

ความล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรม 

 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการพ้ืนที เสี ยงภัยได้รับการลด
เงื อนไขความล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรม 
 

โครงการพ้ืนที เสี ยงภัยได้รับการลดเงื อนไข
ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมมีการ 
ด าเนินงานดังนี้ 
1. การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพ้ืนที เสี ยงภัย 
ในพ้ืนที เขต โดยประสานส่วนราชการที 
เกี ยวข้อง ได้แก่ 
   - ด าเนินการดูแลตัดต้นไม้พ้ืนที เสี ยงเกิด
อาชญากรรม  
   - ท าความสะอาดบริเวณป้ายรถประจ าทาง 
เพื อความปลอดภัยของประชาชน 
   - ด าเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  
   - ด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือน
ภัยอาชญากรรม  
2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพ้ืนที เสี ยงภัย  
เพื อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม 
ดังนี้ 
  2.1 จุดเสี ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
   - ด าเนินการส ารวจและติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 
บริเวณจุดเสี ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
จ านวน 12 จุด ได้แก่     
 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        1) ทางเข้าหมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 

    2) ปากซอยทิมเรืองเวช 
    3) หมู่บ้านทิพย์มณฑล 
    4) หมู่บ้านพรรณพฤกษา 
    5) ซอยเกิดโชค 
    6) ซอยสุดภะวาอุทิศ 
    7) ซอยบ้านครู 
    8) ซอยค าหวาน 
    9) ซอยสันติสุข 
    10) ซอยชาญชัยศรี 
    11) ซอยนาคเข้ม 
    12) สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  
    - เจ้าหน้าที ออกตรวจบริเวณจุดเสี ยงภัย
จ านวน 2 ครั้ง/ วัน/จุด  
  2.2 ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที 
ติดตั้งบริเวณจุดเสี ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด 
จ านวน 8 จุด และยังไม่มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) อีก 4 จุด ได้แก่ 
    1) หมู่บ้านทิพย์มณฑล 
    2) ซอยเกิดโชค 
    3) ซอยสันติสุข 
    4) ซอยนาคเข้ม 
โดยเมื อวันที  13-14 สิงหาคม 2563 
เจ้าหน้าที ส านักงานการจราจรและขนส่ง 

 



 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        ได้ลงพื้นที ส ารวจจุดติดตั้งวงจรปิด

เพิ มเติมทั้ง 4 จุดแล้ว 
  2.3 กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ โดยด าเนินการบริการจัดรถรับ-ส่ง
ประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.          
บริเวณจุดเสี ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
    1) ถนนทวีวัฒนา จากปากทางด้านถนน
บรมราชชนนีขาออกจนถึงตลอดเส้นทาง
ถนนทวีวัฒนา  
    2) ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่สี แยกสุภาพบุรุษ
ไปตามเส้นทางถนนสุภาพบุรุษ  
    มีประชาชนใช้บริการ จ านวน 791 คน
ดังนี้  
    - ตุลาคม 2562 จ านวน 139 คน  
    - พฤศจิกายน 2562 จ านวน 154 คน 
    - ธันวาคม 2562 จ านวน 101 คน  
    - มกราคม 2563 จ านวน 148 คน 
    - กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 131 คน 
    - มีนาคม 2563 จ านวน 118 คน  
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 งดการด าเนิน
กิจกรรมเนื องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   
 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
      2.4 ด าเนินการกวดขันไม่ให้มีการจอดรถ

หรือขับขี รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือ
ล้อเลื อนบนทางเท้า ตามโครงการปรับจริง 
จับจริง รถจอดและวิ งบนทางเท้า  
    - เจ้าหน้าที ปฏิบัติหน้าที  รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดและวิ งบน
ทางเท้าในพ้ืนที เขตเพื อไม่ให้มีคดีอุบัติเหตุ
บนทางเท้า โดยด าเนินการใน 7 เส้นทาง      
ที มีปัญหาสูงสุด ได้แก่  
    1) ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้า 
    2) ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออก 
    3) ถนนกาญจนาภิเษก 
    4) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
    5) ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
    6) ถนนอุทยาน 
    7) ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา     
    - ด าเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน     
น ารถมาจอดและวิ งบนทางเท้า ตั้งแต่วันที                  
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563         
มีการเปรียบเทียบปรับจ านวน 84 ราย  
เป็นเงินค่าปรับ 152,500.-บาท 
   

 

 
 
 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
เจ้าหน้าที และส่วนราชการต่างๆ ในส านักงานเขตให้ความร่วมมือในการด าเนินการและร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดเสี ยงภัย 

ปัญหาอุปสรรค 
1. เจ้าหน้าที ได้รับมอบหมายหน้าที หลายด้าน มีงานเร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้อย่างเต็มที  
2. หน่วยงานส่วนราชการภายนอกไม่ให้ความส าคัญในการตอบกลับข้อมูล 
3. อ านาจหน้าที ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี ยงภัย บางครั้งเป็นพ้ืนที ส่วนบุคคลไม่สามารถด าเนินการได้ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการ/แผนงาน 
2. ค าสั งมอบหมายปฏิบัติหน้าที  
3. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4. ร้อยละของจ านวนคลองที ถูกฟ้ืนฟู 
ปรับปรุง และคืนสภาพเพื อเป็นแก้มลิง
ธรรมชาติและมีระบบระบายน้ าที ดีขึ้น 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการจัดเก็บวัชพืชและ 
ผักตบชวาในคู คลองพ้ืนที เขต     
ทวีวัฒนา 
2. โครงการล้างท าความสะอาด
ท่อระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพ้ืนที เขตทวีวัฒนา 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงาน
เพื อฟ้ืนฟู ปรับปรุงสภาพคลองให้มีระบบ
ระบายน้ าที ดี ดังนี้ 
1. โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาใน 
คู คลองพ้ืนที เขตทวีวัฒนา 
  - ส ารวจคู คลอง ที มีสภาพเสื อมโทรม มี
ปัญหาขยะและที ต้องขุดลอก 
  - จัดท าโครงการและแผนการขุดลอก      
คู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืชเพื อเปิดทาง
น้ าไหล โดยใช้แรงงานเขต จ านวน 19 คลอง 
ด าเนินการ 3 รอบ รอบที  1 ด าเนินการ  
แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563            
รอบที  2 ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2563 และรอบที  3 ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 
(โดยรอบที  2 และรอบที  3 เป็นการรักษา
สภาพคลองที ด าเนินการแล้วไม่ให้มีขยะและ
วัชพืชอีก) โดยมีรายชื อคลองในพื้นที  ดังนี้ 
1) คลองท่อ        2) คลองนา   
3) คลองเนินทราย      4) คลองบางตาล  
5) คลองบางน้อย        6) คลองบางพรม  
7) คลองบางกระทึก    8) คลองบ้านไทร  

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    9) คลองปทุม           10) คลองผู้ใหญ่  

11) คลองยายโมง      12) คลองยายหนอม  
13) คลองลัดนิ มไสว   14) คลองศรีศุภผล  
15) คลองใหม่  
16) คลองแยกคลองบางน้อย 
17) คลองแยกคลองบางไผ่ 
18) คลองล าน้ าเข้าสวนทวีวนารมย์  
19) ล ารางสาธารณประโยชน์ 
  - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน/เอกชนในพ้ืนที  หรือร่วมกับ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง จ านวน 5 ครั้ง/ปี 
2. โครงการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที เขต          
ทวีวัฒนา 
  - ส ารวจท่อระบายน้ าสาธารณะที ต้องได้รับ 
การล้างท าความสะอาด 
  - จัดท าโครงการและแผนการท าความ
สะอาด/ลอกท่อระบายน้ า บูรณะซ่อมแซม
ฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ าและคันหิน จ านวน 
43 ซอย แบ่งแผนการด าเนินการดังนี้  
  2.1 การท าความสะอาด/ลอกท่อระบาย
น้ าฯ โดยใช้แรงงานเขต จ านวน 34 ซอย 
ดังนี้  
    1) ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        2) ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1   

    3) ซอยอุทยาน 5   
    4) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 

(ซอยค าหวาน) 
    5) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 
    6) ซอยบรมราชชนนี 113  
    7) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2)  
    8) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1  
       (ซอยนาวี) 
    9) ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 
   10) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1  
   11) ซอยกาญจนาภิเษก 13  
   12) ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17  
   13) ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1  
   14) ซอยศาลาธรมสพน์ 60 
   15) ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 
   16) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2  
   17) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4  
   18) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 
   19) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12  
   20) ซอยทวีวัฒนา 5   
   21) ซอยทวีวัฒนา 7  
   22) ซอยทวีวัฒนา 11 
   23) ซอยสวนผัก 60   
   24) ซอยทวีวัฒนา 15 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       25) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3  

   26) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14  
   27) ซอยแยกถนนลัดนิ มไสว  
   28) ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 
   29) ซอยทวีวัฒนา 41 และแยก1, แยก2  
   30) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17  
   31) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14  
   32) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7  
   33) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19  
   34) ซอยเลียบคลองเนินทราย 1 
  2.2 การท าความสะอาด/ลอกท่อระบาย
น้ าฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื นตามที 
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 ซอย 
ดังนี้     
    1) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1  
        (หมู่บ้านธารแก้ว) 
    2) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 
    3) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 
    4) ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 
    5) ซอยทวีวัฒนา 22 
    6) ซอยทวีวัฒนา 27 
    7) ซอยทวีวัฒนา 29 
    8) ซอยทวีวัฒนา 33 
    9) ซอยทวีวัฒนา 35 

 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที  

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี - 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แผนการจัดเก็บผักตบชวา 
2. แผนการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
4. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5.1 ร้อยละของชุมชนที มีกิจกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม  
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

รอ้ยละ 100 
 
 
 

โครงการบูรณาการความร่วมมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพ         
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในพ้ืนที เขตทวีวัฒนา 

 
 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินงานเพื อ
ป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที  
ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  มีการส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจ าทุกเดือน 
จ านวน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง 
ศาสนสถาน 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก      
2 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง 
กิจกรรมที่ 2  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในชุมชน เช่น มีการประชุมในชุมชน           
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 16 ชุมชน 
สถานศึกษา 18 แห่ง ศาสนสถาน 7 แห่ง 
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 2 แห่ง             
สถานประกอบการ 24 แห่ง 
กิจกรรมที่ 3  มีการปรับสภาพสุขาภิบาล
สิ งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค จ านวน 
16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง ศาสนสถาน 
7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 2 แห่ง         
สถานประกอบการ 24 แห่ง 
 

 

 

 

http://dailyplans.bangkok.go.th/digitalplans/track/project/view/50480000-3432
http://dailyplans.bangkok.go.th/digitalplans/track/project/view/50480000-3432
http://dailyplans.bangkok.go.th/digitalplans/track/project/view/50480000-3432
http://dailyplans.bangkok.go.th/digitalplans/track/project/view/50480000-3432


 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงจากฐานปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 12.24 

 กิจกรรมที่ 4  ชุมชนที มีผู้ป่วยได้รับการ
ควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั วโมง ภายหลัง
ได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วน
ส าหรับควบคุมการระบาด จ านวน 3 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี ชุมชน
บางพรหมร่วมใจ และชุมชนหมู่บ้านร่วมเก้ือ 
ไม่มีการด าเนินงานกิจกรรมที  4 จ านวน          
13 ชุมชน เนื องจากไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 
สถิติจ านวนผู้ป่วย 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 62 จ านวน 147 คน  
ผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 63 (ณ วันที  1 ก.ย. 63) 
จ านวน 129 คน   
((147 - 129)*100) /147) = 12.24  
ดังนั้น จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
12.24 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ความร่วมมือจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
2. ขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบัติหน้าที  เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (หน้ากากชนิดป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้า ถุงมือ) 

 



หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการบูรณการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที เขตทวีวัฒนา 
2. แผนปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย รณรงค์ ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในกรุงเทพมหานคร 
3. ผลการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย รณรงค์ ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในกรุงเทพมหานคร 
4. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของส านักงานเขต (DHF 4) 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 
2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลสิ งแวดล้อมที ดีสะอาด
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

ด าเนินกิจกรรมเพื อส่งเสริมให้สถานประกอบ 
การอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. ตรวจแนะน าด้านสุขลักษณะทางกายภาพ 
จ านวน 98 ราย 
2. ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนอาหาร 
3,924 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 3,924 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3. สถานประกอบการอาหารได้รับป้ายรับรอง 
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี จ านวน 98 ราย จากจ านวนทั้งหมด  
98 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
4. จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหาร       
ในโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง เมื อวันที   
27 พฤศจิกายน 2562 และเมื อวันที   
6 สิงหาคม 2563  
5. จัดประชุมเครือข่ายตลาดสะอาดได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย จ านวน 2 ครั้ง 
เมื อวันที  13 ธันวาคม 2562 และเมื อวันที   
7 สิงหาคม 2563 
6. ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารให้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 122 คน 

 

 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์จากกองสุขาภิบาลอาหาร 
2. ได้รับการสนับสนุนสื อประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับต่างๆ เกี ยวกับด้านการสุขาภิบาลอาหารจากกองสุขาภิบาลอาหาร 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที ปลอดภัย 
2. ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ตระหนักและไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
2. ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารที ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
3. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl2) 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. พ้ืนที สีเขียวเพิ มข้ึน  
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 104.15 
 
 
 

1. โครงการบ ารุงรักษาปรับปรุง
และเพิ มพ้ืนที สีเขียว 
2. กิจกรรมการรายงานพ้ืนที สี
เขียวให้กับส านักสิ งแวดล้อม 

 
 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินกิจกรรม
เพื อเพิ มพ้ืนที สีเขียว ดังนี้ 
1. ด าเนินการปลูกต้นไม้เพื อปรับภูมิทัศน์ใน
พ้ืนที เขต จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  - ทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 
  - เกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย 3 
  - ทางเท้าถนนทวีวัฒนา 
2. ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือภาคส่วน
ต่างๆ ในการเพิ มพ้ืนที สีเขียว สามารถด าเนิน 
การได้ จ านวน 12 แห่ง พ้ืนที  78-0-19.11 ไร่ 
ดังนี้ 
  2.1 สวนหย่อมวัดโกมุทพุทธรังสี 
  2.2 สวนหย่อมร้านแสงตะวันฟาร์มเมล่อน 
  2.3 สวนหย่อมหน้าบริษัทพิบูลย์ชัย

น้ าพริกเผาไทยแม่ประนอมจ ากัด 
  2.4 สวนหย่อมกรูเม่มาร์เก็ตสาขาดีไซน์วิลล่า 

พุทธมณฑล ถ.บรมราชชนนี 
  2.5 สวนหย่อมวิลลี เพลส ถ.พุทธมณฑลสาย 3 
  2.6 สวนหย่อมเรือนแม่หลุย ถ.สวนผัก 
  2.7 สวนหย่อมร้านกาแฟวัลลี ถ.พุทธมณฑล

สาย 2 
  2.8 สวนถนนอุทยาน 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

      2.9 สวนหย่อมหมู่บ้าน The Palazzo  
ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี 

  2.10 สวนหย่อมร้านวราภรณ์ ซาลาเปา  
ถ.บรมราชชนนี 

  2.11 สวนถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่
ถนนอุทยานถึงคลองบางเชือกหนัง 

  2.12 สวนหย่อมเดอะกรีนเรสซิเด้นช์ติด
คลองทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 

3. ด าเนินการส ารวจรวบรวมพ้ืนที สีเขียวที 
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ดังนี้ 
  3.1 ที ว่างตรงข้ามพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 

19 แยก 24 
  3.2 ที ว่างติดคลองบางตาล พุทธมณฑลสาย 2 
  3.3 ที ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3  
       ฝั่งตรงข้ามวัดโกมุทพุทธรังสี 
  3.4 ที ว่างตรงข้ามถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก14/1 
  3.5 ที ว่างพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 31 
  3.6 ที ว่างริมคลองขุด ข้างหมู่บ้านลัดดาวัลย์ 

ซอยบรมราชชนนี 115 
  3.7 ที ว่างฝั่งตรงข้ามแยกไฟแดงถนน

อุทยานตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3 
  3.8 ที ว่างฝั่งตรงข้ามถนนอุทยานซอย 1 
  3.9 ที ว่างข้างถนนบรมราชชนนีซอย 119 
  3.10 ที ว่างฝั่งตรงขา้มหมู่บ้านเขมรัฐ 
  3.11 ที ว่างข้างศูนย์รวมรถยนต์ศรีชาภัณฑ์ 

 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ผู้ประกอบการในพ้ืนที ให้ความส าคัญในการปรับปรุงพื้นที สวนหย่อมให้มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 
2. ส านักงานเขตได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและเพิ มพ้ืนที สีเขียว 

ปัญหาอุปสรรค 
พ้ืนที สีเขียวที ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (ที ว่าง) บางจุดเป็นที เปลี ยว รกร้าง เจ้าของที ไม่ได้ล้อมรั้ว เสี ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 

หลักฐานอ้างอิง 
รายงานประจ าเดือน ตามแบบฟอร์ม สสล.02, 03, 04 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8.1 จ านวนภูมิปัญญาจากปราชญ์
ท้องถิ นหรือผู้สูงอายุเพิ มข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 จ านวนครั้งในการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ น
หรือผู้สูงอายุที เพิ มขึ้นใหม่ 
 

3 ภูมิปัญญา/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครบทุกภูมิ
ปัญญา 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง/ปี 

 

3 ภูมิปัญญา/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครบทุกภูมิ
ปัญญา 

7 ครั้ง/ปี 
 
 

1. โครงการศูนย์ประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 
2. โครงการจัดงานวันส าคัญ 
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

 
 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาด าเนินการค้นหา      
ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในพ้ืนที เขตรายใหม่ 
ได้จ านวน 3 ภูมิปัญญา ดังนี้ 
1. ภูมิปัญญาการท าขนมจีนน้ าพริก  
    จาก นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ อายุ 70 ปี 
2. ภูมิปัญญาการร้องเพลงวณิพก (ขอทาน

กระยาสารท)  
    จาก นายเริงศักดิ์ ปานทอง อายุ 65 ปี 
3. ภูมิปัญญาการซ่อมเครื องพิมพ์ดีด  
    จาก นายทองสุข หนูประสิทธิ์ อายุ 81 ปี 
 
ด าเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญา
จากผู้สูงอายุ จ านวน 3 ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา 
ละ 4 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที  1 ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาใน
กิจกรรมย้อนวัฒนธรรมท้องถิ นเขตทวีวัฒนา 
เมื อวันที  6 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานเขต
ทวีวัฒนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา จ านวน 200 คน 
ครั้งที  2 ด าเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่
ภูมิปัญญาผ่านช่อง You Tube เขตทวีวัฒนา 
เมื อวันที  9 กรกฎาคม 2563 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

    ครั้งที  3 ด าเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญา ผ่านทาง Facebook          
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตทวีวัฒนา เมื อวันที  
10 กรกฎาคม 2563 
ครั้งที  4 ด าเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญา โดยเผยแพร่เป็นแผน CD-ROM 
และมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ จ านวน  
4 โรงเรียน เพื อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา 
ตามหนังสือ กท 8610/465 ลงวันที         
24 กรกฎาคม 2563  
ครั้งที  5 ด าเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญา ผ่านทาง Facebook          
ส านักงานเขตทวีวัฒนา เมื อวันที  25
กันยายน 2563 
ครั้งที  6 ด าเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญา ผ่านทาง Website          
ส านักงานเขตทวีวัฒนา เมื อวันที  25
กันยายน 2563 
ครั้งที  7 ด าเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญา ผ่านกลุ่ม Line เครือข่ายชุมชน
เขตทวีวัฒนา เมื อวันที  25 กันยายน 2563 
 
 

 

 
 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
2. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี -  
หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือที  กท 8610/611 ลงวันที  9 กันยายน 2563 เรื องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที  8 จ านวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจาก 
   ปราชญ์ท้องถิ นหรือผู้สูงอายุที เพิ มขึ้นใหม่ 
2. ประวัติและรายละเอียดผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตทวีวัฒนา 
3. ภาพถ่าย รายละเอียดการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญา 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีคะแนน
เฉลี ยตามเกณฑ์ที ก าหนด 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 66.63 1. โครงการเพิ มศักยภาพเพื อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. โครงการภาษาอังกฤษเพื อ
ทักษะชีวิต  
 

1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
ได้ด าเนินการทดสอบ ดังนี้  
- ชั้นประถมศึกษาปีที  6 วันที  1 ก.พ. 63    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที  3 วันที  1-2 ก.พ. 63 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 วันที  29 ก.พ.-1 มี.ค.63  
ส านักงานเขตทวีวัฒนามีโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 7 โรงเรียน มีโรงเรียนที เป็นสนาม
สอบ O-NET จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
วัดปุรณาวาส เป็นสนามสอบชั้น ป.6 และ
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นสนามสอบชั้น
ม.3 วิชาที จัดสอบระดับชั้น ป.6 และ ม.3 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ วิชาที จัดสอบระดับชั้น ม.6 
ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทยคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
จ านวน 7 โรงเรียน ด าเนินการวิเคราะห์ 
ตัวชี้วัดชั้นปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพื อน าแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน   

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   

   8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 7 โรงเรียน  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดค่ายวิชาการตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขัน 
ความสามารถทางด้านวิชาการ 
4. ด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของส านักงาน 
เขตทวีวัฒนา โดยจัดตั้งเครือข่ายช่วยเหลือ
ระหว่างโรงเรียนในสังกัดเขตทวีวัฒนา เพื อ
ประชุมหารือ ช่วยเหลือ แลกเปลี ยน ปรับปรุง 
ข้อมูลการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน จัดท า 
ข้อสอบ PRE O-NET ระดับประถมศึกษา
เขตทวีวัฒนา และจัดสอบเมื อวันที  2 ธ.ค. 62   
5. ผลการสอบ O-NET ทุกวิชา ทุกระดับ       
มีคะแนนเฉลี ย 6.663 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
66.63 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  6 = 7.75 
คะแนน, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  3 = 6.65 
คะแนน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 = 
5.59 คะแนน) 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 

   โรงเรียนคลองบางพรหมและโรงเรียน        
ตั้งพิรุฬห์ธรรม มีคะแนนเฉลี ยจากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้น 
ป.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี ยระดับประเทศทุกวิชา 
ทั้งนี้โรงเรียนคลองบางพรหม มีคะแนนเฉลี ย 
สูงกว่าคะแนนเฉลี ยระดับประเทศทุกวิชา  
3 ปีต่อเนื อง (ปีการศึกษา 2560-2562)  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการเพิ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการต่างๆ 

ปัญหาอุปสรรค 
ผู้เรียนและสภาพครอบครัวเป็นปัจจัยภายนอกที ไม่สามารถควบคุมได้ แม้ทางโรงเรียนและหน่วยงานที เกี ยวข้องจะพัฒนาการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริม 

สนับสนุนเพื อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถท าให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นได้ เนื องจากยังมีปัจจัยอื นที เกี ยวข้องกับนักเรียนที         
ควบคุมยาก เช่น สภาพครอบครัว ความเอาใจใส่ของครอบครัว เป็นต้น  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. ประกาศ กทม. เรื อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 2. แบบการค านวณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ผลการทดสอบ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

1. การก าหนดค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี ยที เพิ มข้ึนเมื อเทียบกับปีที ผ่านมา เนื องจากแบบทดสอบ O-NET แต่ละปีมีความยากง่ายต่างกัน ซึ งในปี 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายโดยใช้คะแนนเฉลี ยระดับชาติเป็นเกณฑ์ แต่ในปี 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี ย 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม D และ
นักเรียนที สอบก็เป็นคนละกลุ่มกัน มีผลท าให้คะแนนเฉลี ยของส านักงานเขตทวีวัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด 

2. จ านวนโรงเรียนที เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนน้อยกว่าสังกัดอื นซึ งมีชื อเสียง จึงเป็นทางเลือกหนึ งส าหรับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ และนักเรียน
ที เรียนส่วนใหญ่มีอัตราผลการเรียนต  ากว่าสังกัดอื น เนื องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ที มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ส่วนหนึ งจะออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อสายอาชีพ ท าให้ไม่เห็น
ความส าคัญของการสอบ O-NET อีกท้ังโรงเรียนที เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาไม่ได้มีทุกส านักงานเขต จึงไม่ควรน าผลการทดสอบระดับมัธยมศึกษามาคิดเป็นคะแนนรวมของเขต 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
 

          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2563      ตัวชี้วัดบูรณาการ      ตัวชีว้ัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนที  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
10. ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 
   10.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

แจ้งประเมินภาษี 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

 
1. กิจกรรมเพิ มประสิทธิภาพ  
การแจ้งประเมนิภาษีที ดินและ  
สิ งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที ออกประชาสัมพันธ์และส ารวจ
ที ดินและสิ งปลูกสร้าง ในพื้นที เขตทวีวัฒนา 
พร้อมน าข้อมูลมาลงในระบบ Properties 
Tax (PTax) ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 
2563 และจัดท าประกาศรายการบัญชีที ดิน
และสิ งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจ าปี 
พ.ศ.2563 เพื อแจ้งให้แก่ผู้เสียภาษีได้
ตรวจสอบที ดินและสิ งปลูกสร้าง หากเห็นว่า
บัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ให้ผู้เสียภาษียื นค าร้องขอแก้ไข ภายใน 15 วัน 
ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 และมีการ
ด าเนินการ  
1. ส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการที ดินและสิ ง
ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้ผู้เสียภาษีรับทราบ 
2. เจ้าหน้าที ฝ่ายรายได้รับค าร้องขอแก้ไข
ข้อมูลรายการที ดินและสิ งปลูกสร้าง และ
ออกส ารวจที ดินและสิ งปลูกสร้างตามที 
ประชาชนมาขอแก้ไข พร้อมน าข้อมูลมาลง
ในระบบ Properties Tax (PTax)  
 

 

 



 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเพิ มประสิทธิภาพการ
บังคับภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง 

 
 
 
 

3. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที ดิน
และสิ งปลูกสร้าง อัตราภาษีที จัดเก็บ และ
รายละเอียดอื นที จ าเป็นในการจัดเก็บภาษี 
4. เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งหนังสือแจ้ง
การประเมินภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7, 
ภ.ด.ส.8) ให้แก่ผู้ที ต้องเสียภาษีที ดินและสิ ง
ปลูกสร้าง จ านวน 9,261 ราย  
หมายเหตุ จ านวนผู้ที ต้องเสียภาษีที ดินและ
สิ งปลูกสร้าง มีทั้งหมด 9,261 ราย 
ดังนั้นผู้ที ต้องเสียภาษีได้รับแจ้งประเมินภาษี
ครบถ้วนทุกราย 
 
เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครได้มีประกำศกำร
ขยำยก ำหนดเวลำด ำเนินกำรตำมระรำช
บัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
โดยมีกำรขยำยก ำหนดเวลำกำรช ำระภำษี
จำกภำยในเดือนสิงหำคม 2563 เป็นภำยใน
เดือนตุลำคม 2563 หำกมิได้ช ำระภำยใน
ก ำหนดจะถือว่ำเป็นภำษีค้ำงช ำระ ดังนั้น
กระบวนกำรบังคับภำษีจะเกิดขึ้นตั้งแต่
เดือนพฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป  

 

 
 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
    1. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที ในการออกส ารวจที ดินและสิ งปลูกสร้างพร้อมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ที ต้องเสียภาษี 

   ครบถ้วนทุกราย 
 2. ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที ในการส ารวจที ดินและสิ งปลูกสร้าง 
ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี -  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. กิจกรรมเพิ มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง 
 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 3. หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

  - ไม่มี - 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 
                    ต่อ 5532 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 คะแนนต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 60 70 80 90 100 

 

            * กรณีมีผลการด าเนินงานต  ากว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที ได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1 7    
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที  1 เบิกจ่ายได้ 12.09% 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที  2 เบิกจ่ายได้ 36.48% 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที  3 เบิกจ่ายได้ 59.90% 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที  4 เบิกจ่าย ณ วันที  30 กันยายน 2562  
   คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 98%    
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :   
1. การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. สามารถก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและสิ งก่อสร้าง ได้ภายในวันที  31 มีนาคม 2563 ทุกรายการ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครอนุมัติเงินประจ างวดให้ส านักงานเขตล่าช้า 
 
หลักฐานอ้างอิง :  รายงานผลจากระบบ MIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา  

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความส าเร็จของการจัดท างบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจ าปี
(งบทรัพย์สิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               2.2.1 การจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวนงนภัส  โล้สกุล 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 
                     ต่อ 5532 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/ - 20 คะแนนการจัดท างบ ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท างบการเงินที ท าได้จริง  20 40 60 80 100 

 

              * กรณีมีผลการด าเนินงานต  ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที ได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1 1.5 ร้อยละ 100 5 0.075 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :   
1. มีการจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี ส านักการคลังได้ทันเวลาและถูกต้อง 
   ไมม่ีการทักท้วง 
2. การบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
3. การจัดท ารายงานประจ าเดือนเป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  มีการปรับปรุงรายการทรัพย์สินหลายรายการท าให้ลงบัญชีไม่ถูกต้อง 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
1. หนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที  8608/6173 ลงวันที  18 พฤศจิกายน 2562 เรื อง ขอส่งรายงานทางการเงิน 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
2. รายงานประจ าเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 
3. สมุดบัญชีรายวันทุกประเภท 
4. สมุดบัญชีแยกประเภททุกประเภท 
5. สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 2 ชือ่ตัวชี้วัด : 2.2 ความส าเร็จของการจัดท างบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจ าปี 
(งบทรัพย์สิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวหฤทัย  เรืองงาม 
ต าแหน่ง :  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5532                     

เกณฑ์การให้คะแนน : 
        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 20 คะแนนการจัดท างบ ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท ารายงานทรัพย์สินรายไตรมาส
และงบทรัพย์สินประจ าปีที ท าได้จริง (คะแนนการส่ง 
+ คะแนนความถูกต้อง) 

20 40 60 80 100 

 

              * กรณีมีผลการด าเนินงานต  ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที ได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2.2 1.5 ร้อยละ 100 5 0.075 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการ จัดท ารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งให้ส านักการคลังถูกต้องและทันเวลา ตามหนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา  
ที  กท 8608/5712 ลงวันที  29 ตุลาคม 2562 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS , การประสานงานส่งรายงานของทุกฝ่ายให้ทันเวลาที ก าหนด 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  แบบฟอร์มที ซับซ้อนอีกท้ังยังเป็นข้อมูลเชิงลึก 
 
หลักฐานอ้างอิง :  หนังสือน าส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที  8608/5712  
วันที  29 ตุลาคม 2562  
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 3 ชือ่ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวแพรสีดา  เจริญยิ่ง 
ต าแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                               

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
                   ต่อ 5507 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนความส าเร็จในการจัดการเรื องที ได้รับแจ้ง 
จากประชาชน/ผู้รับบริการ 

50 60 70 80 90 
ขึ้นไป 

 

* กรณีมีผลการด าเนินงานต  ากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.1 (ก) 7 100 5 0.350 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. เดือนตุลาคม 2562  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 45 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 45 เรื อง 
2. เดือนพฤศจิกายน 2562  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 50 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 50 เรื อง 
3. เดือนธันวาคม 2562  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 54 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 54 เรื อง 
4. เดือนมกราคม 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 47 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 47 เรื อง 
5. เดือนกุมภาพันธ์ 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 39 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 39 เรื อง 
6. เดือนมีนาคม 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 69 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 69 เรื อง 
7. เดือนเมษายน 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 72 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 72 เรื อง 
8. เดือนพฤษภาคม 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 69 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 69 เรื อง                
9. เดือนมิถุนายน 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 58 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 58 เรื อง 
10. เดือนกรกฎาคม 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 37 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 37 เรื อง 
11. เดือนสิงหาคม 2563  มีเรื องร้องเรียนทั้งหมด 55 เรื อง ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ 55 เรื อง 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบรับเรื องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ 1555) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. รายงานในระบบ MIS 
2. แบบรายงานที  Print Out จากระบบ MIS 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

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

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
          ชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) 80 85 90 95 100 

 

* กรณีมีผลการด าเนินงานต  ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที จะได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (รอ้ยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.2 7    
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
Best Service ปี 2563 โครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม)  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. สร้างทีมงานเพื อร่วมกันน าเสนอแนวคิด ค้นหาความต้องการ ลงพ้ืนที ส ารวจทางกายภาพ ศึกษาวิถีชุมชนและ  
   สภาพปัญหา 
2. ประชุมทีมงาน สถานศึกษา ประชาชนริมคลองบางพรมเพื อสรุปปัญหา ความต้องการ ระดมความคิดเห็น  
   ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง วางแผนการด าเนินการ และออกแบบกิจกรรมร่วมกัน 
3. จัดท าโครงการและประชุมทุกภาคส่วน เพื อชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน  
   3.1 จัดท าโครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) 
   3.2 จัดส่งส าเนาโครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) ให้ส านักงาน ก.ก. ในวันที  13 พฤศจิกายน 2562 
   3.3 ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตามขับเคลื อนการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที  

ก าหนด และด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที ก าหนด โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาสภาพคูคลองให้สะอาด สวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง จ านวน 14 กิจกรรม ดังนี้ 

        - การท าความสะอาดคลองและริมคลอง 
        - ตัดแตง่กิ งไม้ริมคลอง 
        - ล้างท าความสะอาดทางเดินริมคลอง 
        - ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก/พ้ืน/ทางเดิน 
        - การทาสีราวเหล็กกันตก 
        - ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก 
        - ปลูกพืชผักสวนครัว 
        - จัดพื้นที ให้มี Co-Shopping Space พร้อมจุด Check-in   
        - ปรับปรุงร้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ติดตั้งถังดักไขมัน 
        - วาดภาพพ้ืนทางเดิน (Street Art) 



        - การประชาสัมพันธ์ความรู้ประชาชนริมคลอง เกี ยวกับการท้ิงขยะ การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะ 
        - ปลูกจิตส านึกในการรักษาคูคลองให้นักเรียน 
        - จัดท าจักรยานปั่นเติมอากาศเพื อสุขภาพและเพิ มค่า DO  
        - คัดแยกขยะเพื อน าไปท าน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก 
4. ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้   
   4.1 พัฒนาพ้ืนที ริมคลองบางพรมให้มี Co-Shopping Space พร้อมจุด Check-in จ านวน 1 แห่ง  
   4.2 ผลส ารวจสภาพคลองบางพรมไม่มีวัชพืชปกคลุมผิวน้ าและต้นไม้รุกล้ าแนวคลองบางพรมตลอดระยะ

โครงการ 1 กม.  
   4.3 ผลการส ารวจสภาพคลองบางพรม ไม่มีขยะในคลองตลอดระยะโครงการ 1 กม. 
   4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในคลองบางพรม โดยวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) และค่าปริมาณของ

ออกซิเจนที ถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที อยู่ในน้ า (BOD) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินประเภทที  4 ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   4.5 คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการของประชาชนในพื้นที ผู้สัญจรและนักท่องเที ยว มีคะแนน
ร้อยละ 86.20 

   4.6 ด าเนินกิจกรรมที ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบและด าเนินการร่วมกันในการดูแลรักษาสภาพคูคลองและ
ริมคลองให้สะอาด สวยงาม จ านวน 14 กิจกรรม 

   4.7. จัดท าคู่มือถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วม จ านวน 1 ฉบับ                                                              
5. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารตามล าดับชั้น 
 
Best Service รักษารอบ ปี 2562 โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. อบรมให้ควำมรู้กับเกษตรกร เรื่องกำรผลิตพืชตำมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP) มีเกษตรกร       

เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 30 คน ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่ผ่ำนกำรอบรม ได้น ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรปลูกพืชผักที่ขอรับกำรรับรอง (GAP) 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่มำตรวจรับรองแปลงผลิต ประมำณเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2563 และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประมำณเดือน มีนำคม - เมษำยน 2563 

2. เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรปลูกผักปลอดสำรเคมี จ ำนวน 30 รำย ได้รับกำรตรวจรับรองจำกกรมวิชำกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 20 รำย ไม่มีผลผลิตในแปลงเกษตรให้ตรวจรับรอง จ ำนวน 10 รำย 
เนื่องจำกเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจ ำหน่ำยแล้ว ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำก
เกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจรับรอง GAP คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
แต่ผลกำรตรวจรับรองต้องรอจำกห้องปฏิบัติกำรซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลกำรตรวจรับรอง 

3. เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรปลูกผักปลอดสำรเคมี ได้ขอรับกำรตรวจรับรองผลผลิตจำกกรมวิชำกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 86 ตัวอย่ำง แต่สำมำรถส่งตรวจได้จริงเพียง 26 ตัวอย่ำง เนื่องจำก
เกษตรกรได้เก็บเก่ียวผลผลิตไปจ ำหน่ำยแล้ว ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกผลผลิต     
ที่ได้ส่งตรวจรับรองเพ่ือขอรับเครื่องหมำย Q คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ ำนวนผลผลิตที่แจ้งควำมประสงค์จะ
ขอรับกำรตรวจรับรอง แต่ผลกำรตรวจรับรองต้องรอจำกห้องปฏิบัติกำรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจ
รับรอง  

 
 
 

 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน 
2. ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
3. ภาคเอกชน ประชาชน มหาวิทยาลัยเอกชนและโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์      
ในการด าเนินงานตามโครงการ The Icon @ บางพรม 
4. ความร่วมมือของเกษตรกรในพ้ืนที ในการด าเนินงานตามโครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
- โครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) มีอุปสรรคการด าเนินงานเนื องจากตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563           
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที กรุงเทพมหานคร                   
จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มบุคคลได้ การด าเนินกิจกรรมจึงไม่เป็นไปตามระยะเวลา       
ที ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- โครงกำรเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มำตรฐำน มีอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนำคม 2563 ท ำให้เจ้ำหน้ำที่จำกกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไม่ได้ออกตรวจประเมินแปลงเกษตรเพ่ือรับรองผลผลิตของเกษตรกร ในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ ท ำให้
เกษตรกรต้องเก็บเก่ียวผลผลติไปจ ำหน่ำยก่อนที่เจ้ำหน้ำที่จะมำตรวจรับรอง และเมื่อเจ้ำหน้ำที่มำตรวจรับรอง
ผลผลิตที่แปลงเกษตร เมือ่วันที่ 13 และ 25 สิงหำคม 2563 เกษตรกรจึงไม่มีผลผลิตส่งตรวจ และกำรตรวจ
รับรองต้องรอผลจำกห้องปฏิบัติกำรซึ่งใช้เวลำนำน อำจจะไม่ทันในเดือนกันยำยน 2563 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ภาพถ่าย 
4. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
5. คู่มือถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการรักษ์คลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 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 4.718 4.718 0.283 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. กองงานผู้ตรวจฯ ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ทอดแบบสอบถามเพื อส ารวจ 
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
2. ผลการส ารวจความพงึพอใจ ครั้งที  1 มีค่าเฉลี ย 4.609 
3. ผลการส ารวจความพึงพอใจ ครั้งที  2 มีค่าเฉลี ย 4.768 
4. ผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้มารับบริการทั้ง 2 ครั้ง พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที สุด  
   ค่าเฉลี ย 4.688 หลังการปรับน้ าหนักคะแนน มีค่าความพึงพอใจเฉลี ย 4.718 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. หน่วยงานจัดสถานที และสิ งอ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการประชาชน 
2. เจ้าหน้าที ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและมีความพร้อมในการให้บริการที ดี 
3. หน่วยงานมีการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ เพื อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ≤20 40 60 80 100 

 

* กรณีมีผลการด าเนินงานต  ากว่าร้อยละ 20 จะมีค่าระดับคะแนนที ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.1 6 100 5 0.300 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีการท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 
   - ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและล าดับความส าคัญภารกิจของส านักงานเขต 
   - จัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานเขต 
   - จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานเขต 
2. ด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันที  15 มิถุนายน 2563 จ านวน 22 ฐานข้อมูล  
3. ด าเนินการน าเข้าข้อมูลที มีการเปลี ยนแปลงรายเดือนภายในวันที  15 ของทุกเดือน 
    
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
2. ความร่วมมือในการด าเนินงานจากฝ่ายต่างๆ ในการจัดท าฐานข้อมูล 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   - ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนพัฒนาฐานข้อมูล 
2. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
                    และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวนงลักษณ์  อัยแก้ว 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
                  ต่อ 5520 

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

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

1 2 3 4 5 

 

* กรณีมีผลการด าเนินงานต  ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าคะแนน เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.2 4 5 5 0.200 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ขั้นตอนที  1 
1. มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี ยง ประเมินอันตรายจากการท างาน โดยคัดเลือกงานที มีความเสี ยงสูงมาจัดการ  
    ความเสี ยงในการท างาน จ านวน 2 งาน ได้แก่ - การพิมพ์เอกสารโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ - งานสอนหนังสือ 
2. พิจารณาคัดเลือกงานที ได้จัดการความเสี ยงในปีงบประมาณ 2562 มาต่อยอดพัฒนาเพื อลดความเสี ยงในการ   
   ท างาน เพิ มความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพในการท างาน คือ งานเก็บขนมูลฝอยของฝ่ายรักษาความสะอาด  
   และสวนสาธารณะ  
3. มีการน าข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื อความปลอดภัยในการท างาน (การใช้รถยนต์)   
   เวียนแจ้ง และถือปฏิบัติโดยทั วกัน และติดตามผลรายงานส านักอนามัย จ านวน 3 ครั้ง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานพร้อมจัดส่งหลักฐานที แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงาน ในข้อ 1 - 3 ภายในก าหนด   
ขั้นตอนที  2 
1. จัดท าโครงการจัดการความเสี ยงหรืออันตรายจากการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตทวีวัฒนา จ านวน 2 งาน  
   ได้แก่ การพิมพ์เอกสารโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ งานสอนหนังสือ ต่อยอดพัฒนาจ านวน 1 งาน ได้แก่  
   งานเก็บขนมูลฝอย  
2. จัดส่งส าเนาโครงการจัดการความเสี ยงหรืออันตรายจากการท างานของบุคลากรในส านักงานทวีวัฒนา  
   ให้ส านักอนามัยภายในก าหนด 
3. ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที ก าหนด และด าเนิน 
   โครงการบรรลุเป้าหมายที ก าหนด  
ขั้นตอนที  3 ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  

 
 



ขั้นตอนที  4  
1. จัดท าข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื อความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร  
   จ านวน 3 ข้อปฏิบัติ คือ การพิมพ์เอกสารโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ งานสอนหนังสือ งานเก็บขนมูลฝอย  
   เวียนแจ้งส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติโดยทั วกัน    
2. มีการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติ 

ขั้นตอนที  5  
1. มีการด าเนินการเพื อเป็นต้นแบบที ดีให้หน่วยงานอื น ใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินงานโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   วิธีการและความส าเร็จของการด าเนินโครงการจัดการความเสี ยงหรืออันตรายจากการท างานของบุคลากรใน  
   ส านักงานทวีวัฒนา ผ่านเวบ็ไซต์ของส านักงานเขตทวีวัฒนา http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana 
2. ส่งเอกสารหลักฐานให้ส านักอนามัย ภายในวันที  17 สิงหาคม 2563                                  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน  
2. ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. เอกสารแจ้งรายชื อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที  4.2 ของหน่วยงาน โดยส่งให้ส านักอนามัยภายในเดือนพฤศจิกายน 2562  
2. ส าเนามติที ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน  
   รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการ 
3. ส าเนาหนังสือเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั วกัน 
4. ส าเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที  1 (แบบ R1 (63)) 
5. หนังสือเรียนผู้อ านวยการส านักอนามัย รายงานผลด าเนินงาน พร้อมหลักฐานที เกี ยวข้องตามข้อ 1 - 3  
   จัดส่งภายในเดือนธันวาคม 2562 
6. ส าเนาโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ (แบบ OCC2(63)) 
7. ส าเนาแบบรายงานผลการด าเนินงานและการก ากับติดตามโครงการ (แบบ OCC3(63)) พร้อมแนบหลักฐาน        
   ที เกี ยวข้องและภาพถ่าย 
8. ส าเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที  2 (แบบ R2(63)) 
9. ส าเนาแบบรายงานการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการฯ แบบ OCC4(63)) 
10. ส าเนาข้อปฏิบัติฯ ของหน่วยงาน (แบบ OCC5(63) 
11. ส าเนาหนังสือเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั วกัน พร้อมหลักฐานการน าข้อปฏิบัติฯ ไปใช้ 
12. ส าเนาแบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ (แบบOCC6(63)) 
13. ส าเนาหลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
14. ส าเนาหลักฐานที แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการด าเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน 
15. ส าเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที  3 (แบบ R3(63)) 
16. ส าเนาหนังสือเรียนผู้อ านวยการส านักอนามัย เพื อส่งเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตัวชี้วัด 
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