
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

องค์ประกอบที่ 2 :  ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) 

ตัวช้ีวัด :  ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 หมายเลขโทรศัพท์ :  024414973 ต่อ 5510 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิดและน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560  

     

2. ระดับความส าเร็จของคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนที่ 

     

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 
ผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
1. 10 ร้อยละ 122.01 100 10 
2. 10 ระดับ 5 100 10 
 20 คะแนนที่ได ้ 20 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 

1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญในการด าเนินงานและปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
2. การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา         

ชุมชน ฯลฯ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ภาพรวม)  : 

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม      
ลดกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น จึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ลดน้อยลง มีผลท าให้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร 



การประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 20) 
สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับความส าเร็จ        
ที่ด าเนินงานได้ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิด
และน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2560  
 

ร้อยละ ๓๐ 
 

ร้อยละ 10 ระดับ 5 ร้อยละ 122.01 10 

2 

ระดับความส าเร็จของคลองในพื้นที่
กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุง        
ภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
แต่ละพ้ืนที่ 

ระดับ 5 ร้อยละ 10 ระดับ 5 ระดับ 5 10 

รวมคะแนน 20 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหล่งก าเนิดและน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2560  
(ปี 2560 = 21.43 ตันต่อวัน  
ร้อยละ 30 = 27.86 ตันต่อวัน) 

 
 
 
 

ร้อยละ ๓๐ 
 
 

ร้อยละ 122.01 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย      
ในชุมชน 
3. กิจกรรมการเก็บรวบรวมปริมาณ 
มูลฝอยที่คัดแยกและน ากลับไปใช้
ประโยชน์ 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์  
   - ด าเนินการน าเศษเปลือกผลไม้ เศษ
อาหาร มาท าน  าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
ปริมาณน  าหนักรวม 88 ตัน 
2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน 
   - ด าเนินการจ้างอาสาสมัครปฏิบัติงาน 
ชักลากมูลฝอยในชุมชน จ านวน 3 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลัง
สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัด
ปุรณาวาส เพ่ือลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน
ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง 
3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือ
น ากลับไปใช้ประโยชน์  
   - ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง 
ร้าน ประชาชนทั่วไป มีการจัดการมูลฝอย
แยกประเภทเพ่ือใช้ประโยชน์ (รีไซเคิลเศษ
วัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ท่อนไม้ ขยะชิ นใหญ่) 
สามารถด าเนินการได้ 13,024.65 ตัน/ป ี
   - ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง 

 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ร้าน ประชาชนทั่วไป มีการจัดการมูลฝอย
แยกประเภทเพ่ือใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) 
สามารถด าเนินการได้ 4,347.78 ตัน/ป ี
   - รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยก
เพ่ือน ากลับไปใช้ประโยชน์ ทั งสิ น 
17,372.43 ตัน/ป ี 

 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ปัญหา อุปสรรค 
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น จึงส่งผลต่อภารกิจในการ
ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ฯลฯ การนัดวันจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
ขยะอันตรายในสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักฐานอ้างอิง 
ผลการด าเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของส านักสิ่งแวดล้อม (Google drive) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยส านักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานกลางก าหนด
แนวทางการด าเนินโครงการ กิจกรรมและสรุปผลคะแนนในภาพรวมทั้ง 50 เขต 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี -  

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. ระดับความส าเร็จของคลอง 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 

 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ด าเนินการส ารวจสภาพคลองบางพรมและ
คลองบางระมาด เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง 
2. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
โดยจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ในพ้ืนที่เป้าหมาย  
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด ดังนี้  
   - จัดเก็บก่ิงไม้และวัชพืชคลองบางพรม
และคลองบางระมาด 
   - ซ่อมแซมราวสะพานกันตกคลองบางพรม
และคลองบางระมาด 
   - ทาสีราวสะพานกันตกทางเดินคลอง 
บางพรมและคลองบางระมาด 
   - ส ารวจและประสานการไฟฟ้านครหลวง
เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุด 
   - ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง
คลองบางพรหม 
   - ส ารวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุด
เช็คอินคลองบางพรหม 
   - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน      
ให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ า 
ไม่ทิ้งขยะลงคลอง และปรับปรุงท่าน้ า 

 



ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
1. การบูรณาการความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
2. ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

ปัญหา อุปสรรค 
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชน 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แผนพัฒนาพื นที่ตลอดแนวคลอง 
2. โครงการและแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื นที่เขตทวีวัฒนา 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
4. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
คลองบางระมาดไม่สามารถจัดท าจุดเช็คอินได้ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของคลองไม่เอ้ืออ านวย 

 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

องค์ประกอบที่ 3 :  ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่/กลุ่มเขต (Area Base) 

ตัวช้ีวัด :  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่/กลุ่มเขต 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เบอร์โทรศัพท์ :  024414973 ต่อ 5510 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

1. กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
   - ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
   - ร้อยละความส าเร็จของสถานประกอบการอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Green Service) 

     
 
 
 
 

2. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน      
3. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
และจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

     

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 
ผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
1. 15 ระดับ 5 15 15 
2. 15 ร้อยละ 101.85 15 15 
3. 20 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง 20 20 
 50 คะแนนที่ได ้ 50 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญในการด าเนินงานและปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา         

ชุมชน ฯลฯ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ภาพรวม)  : 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตในด้านต่างๆ เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการด าเนินงานไม่ดี
เท่าท่ีควร 



การประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 50) 
สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการด าเนนิงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับความส าเร็จ        
ที่ด าเนินงานได้ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

1 

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
- ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี 
- ร้อยละความส าเร็จของสถานประกอบการ
อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 

ร้อยละ 15 ระดับ 5 ระดับ 5 
 
 
 
 

ร้อยละ 22.70 

15 

2 พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ระดับ 5 ร้อยละ 101 15 

3 
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนของ
ผู้ประกอบการชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

จัดกิจกรรมฯ  
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ร้อยละ 20 ระดับ 5 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง 20 

รวมคะแนน 50 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
   - ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
   - ร้อยละความส าเร็จของสถานประกอบการ 
อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  
มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Service) 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 22.70 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 
 

1. ด าเนินการส่งเสริมสถานประกอบการ
อาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
จ านวน 141 แห่ง จากสถานประกอบการ
อาหารในพ้ืนที่ทั้งหมด 141 แห่ง 
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  
2. ด าเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของ
สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต   
จ านวน 111 แห่ง จากสถานประกอบการ 
ในพ้ืนที่ทั้งหมด 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 
 
1. ด าเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี     
มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Service) จ านวน 32 แห่ง จาก
จ านวนสถานประกอบการอาหารทั งหมด
จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.70 

 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
1. ได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์จากกองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย 
2. ได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับต่างๆ เกี่ยวกับด้านการสุขาภิบาลอาหารจากกองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย 

 



ปัญหา อุปสรรค 
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
2. ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ตระหนักและไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
2. ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และจ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) 
3. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl2) 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 101.85 1. โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุง
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
2. กิจกรรมการรายงานพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับส านักสิ่งแวดล้อม 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 
1. ด าเนินการดูแล บ ารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มีความ
สวยงามร่มรื่นและปรับภูมิทัศน์ ในพ้ืนที่เขต 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
   - บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา พ้ืนที่ 
717 ตร.ม. 
   - ถนนอุทยาน พ้ืนที่ 1,334 ตร.ม. 
   - สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนน 

 พุทธมณฑลสาย 2 (คลองต้นไทร) พ้ืนที่ 
165 ตร.ม. 

- แนวข้างก าแพงรั้วจากประตู 1-2 พ้ืนที่ 
210 ตร.ม. 
2. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือภาคส่วน
ต่างๆ ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สีเขียวที่
เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม สามารถ
ด าเนินได้ 12 แห่ง พ้ืนที่ 8-0-30.56 ไร่ ดังนี้ 
   1) สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธ

มณฑลสาย 2 พ้ืนที่ 0-0-18.41 ไร่     
   2) สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรม

ราชชนน ีพ้ืนที่ 0-0-94.97 ไร่     
   3) สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธ

 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
มณฑลสาย 2 ซอย 24  

       พ้ืนที่ 0-2-80.39 ไร่     
   4) สวนหย่อมร้านอ าเภอใจหัวถนนพุทธ

มณฑลสาย 2 พ้ืนที่ 0-0-66.57 ไร่  
   5) สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว 
       พ้ืนที่ 0-1-90.59 ไร่  
   6) สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า 

พ้ืนที่ 0-3-70.56 ไร่   
   7) สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย พรีม่า 

พ้ืนที่ 0-2-70.00 ไร่  
   8) สวนหย่อมร้านคันทรี คอทเทจ ถนน

บรมราชชนนี พ้ืนที่ 0-1-78.00 ไร่    
   9) สวนหย่อม ปตท.ข้างสนามหลวง 2 
       พ้ืนที่ 0-3-16.00 ไร่   
   10) สวนหย่อมร้านอาหาร บาจิก้า ถนน

กาญจนาภิเษก พ้ืนที่ 2-1-0 ไร่  
   11) สวนหย่อมร้าน CKW  คาเฟ่ 
        พ้ืนที่ 0-3-82.00 ไร่   
   12) สวนหย่อมร้านอาหารอัญชันเทอเรส   

ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
        พ้ืนที่ 0-1-63.07 ไร่  
3. ด าเนินการส ารวจรวบรวมพ้ืนที่สีเขียวที่
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ จ านวน  
12 แห่ง พ้ืนที่ 87-3-7.53 ไร่ ดังนี้ 
   1) ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22  



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       พ้ืนที่ 5-0-29.93 ไร่     
   2) ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ข้างริมคลอง   
       บางน้อย พ้ืนที่ 2-3-89.90 ไร่     
   3) ที่ว่างข้างตลาดธนบุรี สนามหลวง 2  
       พ้ืนที่ 11-0-90.37 ไร่     
   4) ที่ว่างข้างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก    
       ซอย 13 พ้ืนที่ 1-3-59.15 ไร่     
   5) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27   
       แยก 2 พ้ืนที่ 3-0-85.51 ไร่     
   6) ที่ว่างถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกฝั่ง 
       ตรงข้ามซอย4/3 พ้ืนที่ 14-2-54.03ไร่       
   7) ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก   
       ซอย 6/1 (ซอยสิริฉัตร)  
       พ้ืนที่ 2-1-7.61 ไร่     
   8) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27   
       แยก 3 พ้ืนที่ 3-3-35.59 ไร่   
   9) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 17   
       ใกล้บ้านเลขท่ี 11/22  
       พ้ืนที่ 3-2-78.17 ไร่   
   10) ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24   
       ข้างบ้านเลขท่ี 12/6  
       พ้ืนที่ 24-1-11.61 ไร่   
   11) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย2 ซอย27   
        ข้างบริษัท อาร์ซ เทคส์จ ากัด  
       พ้ืนที่ 0-1-92.34 ไร่   



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   12) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย3 ซอย27   
       ข้างร้านกาแฟหวานกรอบ  
       พ้ืนที่ 14-0-73.32 ไร่   

สรุปผลการด าเนินงาน  
ค่าเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 7-3-72 ไร่ 
ผลการด าเนินงานที่ท าได้ 8-0-30.56 ไร่ 

 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
1. ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความส าคัญในการช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว โดยการปรับปรุงพ้ืนที่สวนหย่อมให้มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 
2. ส านักงานเขตได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบภูมิทัศน์ 

ปัญหา อุปสรรค 
1. พ้ืนที่สีเขียวลดลงเนื่องจากการขยายถนนท าให้ต้องมีการรื้อย้ายต้นไม้ออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง 
2. พ้ืนที่สีเขียวลดลงเนื่องจากการขยายตัวของที่อยู่อาศัยท าให้ที่ว่างถูกขายไปท าหมู่บ้าน 

หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวประจ าเดือน  
2. แบบ CRN (สสล.0-1 สสล.02 และ สสล.03 
3. ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะของส านักงานเขตดูแลเปรียบเทียบเป้าหมาย 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจ าหน่าย
สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

จัดกิจกรรมฯ  
อย่างน้อย  

2 ครั้ง 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมฯ  
2 ครั้ง 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ด าเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่  
26 มีนาคม 2564 ณ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
รายละเอียดดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   1.1 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่

ท่องเที่ยว 
   1.2 จัดท า QR Code ข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยว 
   1.3 จัดแสดงคลิปการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ผู้สูงอายุเขตทวีวัฒนา 
2. จัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการฯ 
   2.1 สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 กลุ่ม 
   2.2 สินค้า Bangkok Brand จ านวน 2 ราย 
   2.3 สินค้า OTOP เขตทวีวัฒนา จ านวน 1 ราย 
   2.4 สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน 
         เขตทวีวัฒนา จ านวน 20 ราย 
3. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 ชุด จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 120 คน  
สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการ     
จัดกิจกรรม พบว่า 

 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60  
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.00 
ครั้งที่ 2 ด าเนินการจัดกิจกรรม ระหว่าง
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 
2564  ผ่านสื่อออนไลน์ รายละเอียดดังนี้ 
1. จัดท าข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า
บางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) เขต 
ทวีวัฒนา พร้อมจัดท า QR Code เพ่ือให้
ผู้สนใจสามารถแสกนรับข้อมูลได้ 
2. เวียนแจ้งหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนาและ
สินค้าบางกอกแบรนด์ 
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ได้แก่ 
   3.1 Facebook ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
   3.2 Facebook ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
   3.3 Website ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
4. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form      
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 123 คน      
สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการ       
จัดกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.68 



ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในพ้ืนที่เขตในการน าสินค้ามาจ าหน่ายให้กับประชาชน 
 2. ประชาชนในพื้นท่ีให้ความสนใจในการด าเนินงาน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่น ามาจ าหน่าย 
ปัญหา อุปสรรค 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดกิจกรรมในครั้งแรกมีร้านค้าให้ความสนใจและเข้ามาเปิดร้านจ าหน่าย
สินค้าร่วมกับส านักงานเขตรวมถึงประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเลือกซ้ือสินค้าไม่มากเท่าที่ควร 

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกท่ี 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ท าให้ส านักงานเขตต้องปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาดูไม่มาก เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ยังไม่เป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นท่ี และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

หลักฐานอ้างอิง 
 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
 2. หนังสือฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ที่ กท 8610/233 ลง. 1 เม.ย.64 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) 
 3. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
 4. หนังสือฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ที่ กท 8610/569 ลง. 7 ก.ย.64 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 
 5. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจจาก Google Form 
 6. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าบางกอกแบรนด์ เขตทวีวัฒนา และ QR Code เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถสแกนรับข้อมูล 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 -  ไม่มี - 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

องค์ประกอบที่ 4 :  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ตัวช้ีวัด :  ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 หมายเลขโทรศัพท์ :  024414973 ต่อ 5510 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

≤ 60 70 80 90 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 

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

10 92.143 92.143 9.214 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานจาก    

ฝ่ายต่างๆ จ านวน 20 เรื่อง  
2. ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแนวคิด 1 แนวคิด เพ่ือน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงการท างานของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ โดยจัดท าเป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3. น าแนวคิดท่ีได้รับการคัดเลือกมาจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน โดยน าเสนอเรื่องการจัดท า LINE Official Account เขตทวีวัฒนา 
4. ด าเนินการจัดท านวัตกรรม โดยการจัดท า LINE Official Account เขตทวีวัฒนา เพ่ือเป็นช่องทางให้บริการ

ประชาชนโดยมีการประชุมคณะท างานเพ่ือระดมความคิดเห็นพร้อมก าหนดรูปแบบของ LINE Official Account 
5. ด าเนินการจัดท านวัตกรรม โดยการจัดท า LINE Official Account เขตทวีวัฒนา เพ่ือเป็นช่องทางในการ

ให้บริการประชาชน ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและใช้
บริการ LINE Official Account เขตทวีวัฒนา ในชื่อไลน์ THAWI Connect เพ่ือใช้ในการติดต่อสอบถาม นัดหมาย
การเข้ารับบริการ โดยเริ่มให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซ่ึง LINE 
Official Account เขตทวีวัฒนา มีรูปแบบการให้บริการดังนี้ 
1) LINE Official Account เขตทวีวัฒนา ในชื่อ “THAWI Connect” มีระบบการให้บริการข้อความตอบกลับ

อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบอัตโนมัติจะสามารถตอบค าถามเบื องต้นตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วย
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลเบื องต้นได้ทันที โดยไม่ต้องรอนาน เป็นข้อมูลส าหรับการติดต่อราชการในเรื่องต่างๆ      
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ช่วยให้ประชาชนสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการ



ด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนมารับบริการ 
2) มีห้องสนทนาส าหรับเจ้าหน้าที่ ในการตอบค าถาม ให้ค าปรึกษาและแนะน าประชาชนในกรณีที่ประชาชน   

เกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ การจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานให้แก่ประชาชนได้ถูกต้องก่อนมารับบริการ และให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ 

3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการให้บริการของส านักงานเขต  
6. สรุปผลการด าเนินงานตั งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 มปีระชาชน เพ่ิมเป็นเพ่ือน 

จ านวน 136 ราย มีผู้ติดตาม จ านวน 126 ราย มีประชาชนใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลภารกิจของส านัก 
งานเขต จ านวน 126 ราย ซึ่งถือว่าได้ผลตอบรับค่อนข้างดีพอสมควร มีประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามเกี่ยวกบั
การมาติดต่อในเรื่องต่างๆ ผ่าน LINE Official Account เขตทวีวัฒนา จึงเป็นการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
และให้บริการกับประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่งไดเ้ป็นอย่างดี 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการเพ่ิมช่องทางการให้บริการประชาชน โดยการจัดท า Line Official Account  
 เขตทวีวัฒนา 

2. เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนผ่าน Line Official Account เขตทวีวัฒนา 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- ไม่มี - 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. โครงการ THAWI Connect (ให้บริการประชาชนด้วย LINE Official Account) 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
3. ภาพถ่ายประกอบการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

กลุ่มหน่วยงาน :   กลุ่มหน่วยงาน A    กลุ่มหน่วยงาน B    กลุ่มหน่วยงาน C    กลุ่มหน่วยงาน D 

องค์ประกอบที่ 5 :  ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัด :  ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
            5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ               หมายเลขโทรศัพท์ :  024414973 ต่อ 5532 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

กลุ่มหน่วยงาน ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

กลุ่มหน่วยงาน A 80 85 90 95 100 

กลุ่มหน่วยงาน B 65 70 75 80 85 

กลุ่มหน่วยงาน C 55 60 65 70 75 

กลุ่มหน่วยงาน D 80 85 90 95 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะไดค้ะแนนเทา่กับค่าเป้าหมายระดับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
10 94.512 84.011 8.401 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามค านิยามฯ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 94.512 รายละเอียดดังนี้ 
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 97.70 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายได ้ร้อยละ 100 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 
- หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 95.36 
- หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 
รวมงบประมาณประจ าปี เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 98.09 
งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 34.60 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
งบประมาณเหลือจ่ายและงบประมาณที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ยังไม่ได้ส่งคืนเนื่องจากไม่มีแนวทาง 

หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานผลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (MIS) 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

องค์ประกอบที่ 5 :  ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัด :  ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
            5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเกบ็ฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
                 หรือการให้บริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     หมายเลขโทรศัพท์ : 024414973 ต่อ 5510 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล 
ที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการ 
ให้บริการ 

≤ 60 70 80 90 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 

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

10 ระดับ 5 100 10 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ 1-5 แล้วเสร็จ ดังนี้  
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน  
2. จัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
3. จัดท าบัญชีรายการข้อมูล 
4. ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
5. จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata)  
6. จัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
7. น าเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 
8. ปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง  
9. น าฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งส านักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดท า

ฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
9.1 ใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพ้ืนที่เขตว่าด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและ

กฎหมายหรือไม่ 
9.2 ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
9.3 ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการด าเนินกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพ้ืนที่เขต 
9.4 ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 



9.5 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพ้ืนที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน 
10. การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงาน

ภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้ 
10.1 เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 
10.2 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 

1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
2. ความร่วมมือในการด าเนินงานจากฝ่ายต่างๆ ในการจัดท าฐานข้อมูล 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- ไม่มี -  

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (http://one.bangkok.go.th/bma5.2/) 
2. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 

 
 


