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คำนำ 

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตบางขุนเทียนฉบับนี้  จัดทำข้ึน 

เพ่ือใชแสดงทิศทาง เปาหมาย แนวทางในการปฏิบัติราชการในชวงระยะเวลาดังกลาว เพ่ือจะนำไปสูการ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหมีความสอดคลองและบรรลุเปาหมายของการพัฒนาเขตบางขุนเทียนและ

กรุงเทพมหานครรวมกัน 

แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มีสาระตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป 

2565 ซ่ึงเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 2575) แผนบูรณาการตางๆ แผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน และภารกิจประจำพ้ืนฐานของหนวยงาน นอกจากนี้ ยังแสดงเปาหมายของการดำเนินงาน

ในแตละดานไวเปนเครื่องมือเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณดวย 

สุดทายนี้ หวังวาแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียนจะเปน

เครื่องมือใหทุกสวนราชการในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของใชสำหรับการปฏิบัติราชการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาเขตบางขุนเทียนอยางยั่งยืนตอไป 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป 

ขอมูลท่ัวไป/สถานการณของพ้ืนท่ี 

 เขตบางขุนเทียน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนก่ึงชานเมืองและชนบทพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม เปนเขตในกลุมกรุงธนใต 
(เขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน) เปนเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มพืี้นท่ี
ติดกับทะเลดานฝงอาวไทย ซึ่งมีแนวชายฝงประมาณ 4.7 กิโลเมตรอยูในแขวงทาขาม ในแขวงทาขามมีสัดสวน 
การใชที่ดินเพื่อการเกษตร รอยละ 86.20 ของพื้นที่แขวง และในแขวงแสมดำ มีสัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร 
รอยละ 60.97 ของพื้นที่แขวง ภายในพื้นที่ทั้งหมดมีคู คลอง ลำรางสาธารณะ ทั้งหมด 133 คลอง  คลองท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 10 คลอง คลองที่อยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 90 คลอง  
ลำราง ลำกระโดง 33 ลำรางเปนเสมือนเสนเลือดหลอเลี้ยงหัวใจของประชาชนชาวบางขุนเทียน เพราะประชาชนสวนหนึ่ง
ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู และยังคงอาศัยน้ำจากลำคลองใชเปนเสนทางคมนาคมและหัวใจของเกษตรกร  
ลำคลองท่ีสำคัญ คือ คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ คลองพิทยาลงกรณ คลองขุนราชพินิจใจ คลองบางมด คลองบางกระดี่ 
และคลองเฉลิมชัยพัฒนา สวนถนนสายสำคัญ คือ ถนนพระรามที่ 2  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  ถนนบางขุนเทียน  
ถนนทาขาม  ถนนอนามัยงามเจริญ  ถนนสะแกงาม  ถนนบางกระดี่  ถนนแสมดำ พื้นที่ของเขตบางขุนเทียนจัดเปน  
2 สวน คือ สวนกำลังขยาย ไดแก แขวงแสมดำ และแขวงทาขาม  สวนบริการถนนพระรามท่ี 2 ท่ีมีการกอสรางอาคาร
พาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม  และมีการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัย  การคมนาคมสวนใหญใชทางรถยนต  อีกสวนท่ีเปน
ชนบทพ้ืนท่ีสวนใหญของแขวงทาขาม และบางสวนของแสมดำบริเวณท่ีหางออกจากชุมชนสวนแรก การคมนาคมใชทางเรือ 
ประกอบอาชีพการประมงน้ำกรอย  เชน  การเลี้ยงกุง  หอย  ปู  และปลา 

1)  ขนาดพ้ืนท่ี และอาณาเขต 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งอยูทางใตสุดของกรุงเทพมหานคร  มีขนาดพ้ืนท่ี 120.687 ตารางกิโลเมตร  

แบงพ้ืนท่ีการปกครอง เปน 2 แขวง คือแขวงแสมดำ และแขวงทาขาม   
 

แขวง 
พ้ืนท่ี  

(ตร.กม.) 

จำนวนประชากร 
จำนวน
บาน 

ความ
หนาแนน
ประชากร 

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ทาขาม 84.712 28,866 32,199 
61,065 

30,604 718.22 22,226 25,966 48,192 

แสมดำ 35.975 58,328 65,763 124,091 61,113 3,485.17 44,174 52,590 96,764 

รวม 120.687 87,194 97,962 185,156 91,717 1,543.00 66,400 78,556 144,956 

ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2564 
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มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดตอกับเขตบางบอน 
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตจอมทอง เขตทุงครุ 
ทิศใต    ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และทะเลอาวไทย 
ทิศเหนือ    ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร 
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2) แนวเขตการปกครองของเขตบางขุนเทียน 

ทิศเหนือ  เริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางแนวแบงเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร กับแนวเขตรถไฟสายวงเวียนใหญ-มหาชัย  ดานเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟ

สายวงเวียนใหญ-มหาชัย  ดานเหนือบรรจบคลองวัดสิงหฝงตะวันออก 

ทิศตะวันออก  เริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ-มหาชัย ดานเหนือ 

ติดกับคลองวัดสิงหฝงตะวันออก ไปทางทิศใตตามแนวคลองวัดสิงหฝงตะวันออก  บรรจบคลองสนามชัยฝงตะวันออก  

ไปทางทิศใตตามแนวคลองสนามชัยฝงตะวันออก บรรจบคลองขางวัดกกฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลอง

ขางวัดกกฝงเหนือบรรจบคลองบัว (คลองตาปลั่ง) ฝงตะวันออก  ไปทางทิศใตตามแนวคลองบัว (คลองตาเปลง)  

ฝงตะวันออกบรรจบคลองตาสุกฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองตาสุกฝงเหนือบรรจบคลองบางมดฝง

ตะวันออกไปทางทิศใตตามแนวคลองบางมดฝงตะวันออกบรรจบก่ึงกลางคลองรางกะนก ไปทางทิศตะวันตกตามแนว

ก่ึงกลางคลองรางกะนกบรรจบก่ึงคลองนา ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแนวก่ึงกลางคลองนาก่ึงกลางคลองหัวกระบือ

บรรจบก่ึงกลางคลองขุนราชพินิจใจ ไปทางทิศใตตามแนวก่ึงกลางคลองขุนราชพินิจใจ จนสุดแนวเขตกรุงเทพมหานคร

บริเวณอาวไทย 

ทิศใต  เริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางก่ึงกลางคลองขุนราชพินิจใจ กับสุดแนวเขตกรุงเทพมหานคร

บริเวณอาวไทย ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสุดเขตกรุงเทพมหานคร บรรจบก่ึงกลางคลองบางเสาธง 

ทิศตะวันตก  เริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางสุดแนวเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอาวไทยกับก่ึงกลาง

คลองบางเสาธง  ไปทางทิศเหนือตามแนวก่ึงกลางคลองบางเสาธงบรรจบก่ึงกลางคลองตาแมน ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวก่ึงกลางคลองตาแมน บรรจบก่ึงกลางคลองแสมดำใต  ไปทางทิศเหนือตามแนวก่ึงกลางคลองแสมดำใต 

บรรจบก่ึงกลางคลองแสมดำเหนือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวก่ึงกลางคลองแสมดำเหนือ  จนถึงจุดสิ้นสุดคลอง 

แสมดำเหนือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวแบงเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร  กับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

บรรจบแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย ดานเหนือ 
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3) โครงสรางทางการบริหาร/อัตรากำลัง 

3.1  อัตรากำลังสำนักงานเขตบางขุนเทียน 

สวนราชการในสำนักงานเขต 
ขาราชการ 

อัตราเต็ม จำนวนคนครอง อัตราวาง 

ผูอำนวยการเขต 1 1 - 

ผูชวยผูอำนวยการเขต 2 1 1 

ฝายปกครอง 16 13 3 

ฝายทะเบียน 18 14 4 

ฝายโยธา 20 13 7 

ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 13 10 3 

ฝายรายได 13 12 1 

ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 13 12 1 

ฝายการศึกษา 9 9 0 

ฝายการคลัง 13 10 3 

ฝายเทศกิจ 13 13 1 

ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 13 11 2 

โรงเรียน 16 โรงเรียน 20 14 6 

รวม 164 133 31 

ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 

บุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัด
สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

อัตราเต็ม จำนวนคนครอง อัตราวาง 

ลูกจางประจำ 482 456 26 

ลูกจางชั่วคราว 295 289 6 

รวม 777 745 32 

ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 
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3.2 จำนวนบุคลากรในโรงเรียน  

ท่ี โรงเรียน ผูอำนวยการ 
รอง 

ผูอำนวยการ 
ครูผูสอน 

ลูกจาง 

ประจำ 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

1 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 1 3 118 8 8 138 

2 โรงเรียนวัดสะแกงาม 1 4 94 4 12 115 

3 โรงเรียนวัดกำแพง 1 2 42 4 4 53 

4 โรงเรียนวัดเลา 1 3 46 6 6 62 

5 โรงเรียนราชมนตรี 1 3 66 4 6 80 

6 โรงเรียนวัดบางกระดี ่ 1 3 51 5 4 64 

7 โรงเรียนศาลเจา 1 3 41 1 7 53 

8 โรงเรียนวัดหัวกระบือ 1 3 49 5 4 62 

9 โรงเรียนวัดแสมดำ 1 3 56  - 8 68 

10 โรงเรียนวัดทาขาม 1 3 46 5 6 61 

11 โรงเรียนวัดกก 1 2 34 5 4 46 

12 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ - 1 20 6 2 29 

13 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1 1 22 5 1 30 

14 โรงเรียนวัดบัวผัน - - 8 1 3 12 

15 โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ ์ - - 12 4 - 16 

16 โรงเรียนแกวขำทับอุปถัมภ - - 11 2 2 15 

รวม 12 34 716 65 77 904 

 ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตลุาคม 2564 
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4) การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกำหนดหนาท่ีของสวนราชการภายในหนวยงาน 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน  ในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐและเปนหนวยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร   
มีอำนาจหนาท่ีตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกำหนดอำนาจหนาท่ี
ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59) หมวด 27 ขอ 16 ใหสำนักงานเขตมีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง 
การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดใหมี 
และควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ  
การสงเสริมการฝกและประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคม
สงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและ 
บำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  
และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแล บำรุง รักษา และการใชประโยชนที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การจัดการสิ ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และหนาที่อื ่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  1. ฝายปกครอง   มีอำนาจหนาที่เกี ่ยวกับ การปกครอง การทะเบียนปกครอง (ไดแก ทะเบียน 
พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจา ทะเบียนสัตวพาหนะ ทะเบียน 
นิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห การสอบสวนรับรองบุคคล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง  
การทำประชามติ และประชาพิจารณ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุมครองผูบริโภค การบริหารและบริการขอมูล
ขาวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ การรับเรื่องรองทุกข การสื่อสารและ 
รับสงวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน งานลูกเสือชาวบาน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนท่ี  
งานสภาเขต งานราชการสวนภูมิภาค งานยุทธศาสตร นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป 
งานสารบรรณและธุรการ งานชวยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไมไดกำหนดใหเปน
หนาท่ีของสวนราชการใดโดยเฉพาะ และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

2. ฝายทะเบียน   มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับ  การทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน 
ทะเบียนแรงงานตางดาว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ไดแก ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแล
ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทำบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากำหนด
หนวยเลือกตั้ง การดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบและหนาที่อื ่นที่เกี ่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย  
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3. ฝายโยธา   มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับ การกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชนและสะพานคนเดินขาม การอนุญาตตัดคันหินทางเทา การพิจารณา
อนุญาตกระทำการตาง ๆ ในที่สาธารณะของหนวยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยูใน
โครงการพื้นที่ปดลอมของสำนักงานเขตเพื่อการกอสรางหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและ 
ที่ของเอกชนที่ยินยอมใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน การบำรุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือทอระบายน้ำ สะพาน 
ขามคลอง การปองกันและแกไขปญหาน้ำทวม รวมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทตาง ๆ  
การควบคุมอาคารตามที่ไดรับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหมและผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช
ประโยชนที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เปนพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซอมแซมและดูแล
รักษาความสะอาดปายชื่อซอย ปายจราจรและกระจกมองโคง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเสน รวมถึงเสนทแยงเหลือง 
การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Guard-rail อุปกรณประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ 
ออกแบบหรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการกอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหนาที่ที่รับผิดชอบดวย และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

4. ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับ  การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานท่ีและการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายแกสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานท่ีจำหนายอาหารและสะสมอาหาร 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลทั่วไปใหไดมาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการ
จำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การเสริมสราง
ศักยภาพผูบริโภคและสรางหรือขยายเครือขาย การมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การกำจัดแมลง
และสัตวนำโรค การควบคุม การเลี้ยงหรือปลอยสัตว การควบคุมจัดการ กำจัด หาม ปองกันและระงับเหตุรำคาญ 
ที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตใหใชเครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสาน
และฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายวาดวยอาหาร การใช 
สารระเหย คุมครองผูไมสูบบุหรี่ โรงงาน เปนตน และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

5. ฝายรายได มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับ  การดำเนินการจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานคร  (ไดแก  
ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเชา  คาบริการ  และรายไดอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย)  การสืบทรัพยผูคางชำระ
ภาษีท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขต  การดำนินคดีแกผูคางชำระภาษี  การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได  การจัดทำสถิติ
การจัดเก็บรายไดแตละประเภท  การรายงานการจัดเก็บภาษี  และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

6. ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหนาที่เกี ่ยวกับ  การรักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเวนมูลฝอยในแมน้ำเจาพระยา 
เรือทองเที่ยว และเรือสินคา) การสูบขนถายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บคาธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาตนไม การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดยายตนไมในที่สาธารณะ การจัดทำ
แผนการปลูกตนไมและพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ี 
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม การสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนาที่อ่ืน 
ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
  



แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 8 
 

7. ฝายการศึกษา มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน 
การบัญชีและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
(ไดแก จัดตั้งกลุมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แตงตั้งผูบังคับบัญชา แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด  
การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการเก่ียวกับ
การเจาหนาที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ และบำเหน็จบำนาญของขาราชการครู และลูกจางของโรงเรียนและ
ขาราชการครูในฝายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ขาราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา 
การดำเนินการเก่ียวกับการสงขาราชการครูเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุน
งานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพรงานขอมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพรการประสานงาน
วิชาการระหวางโรงเรียน กลุมโรงเรียน ดำเนินงานศูนยวิชาการเขต และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

8. ฝายการคลัง มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี  และการพัสดุท่ีเบิกจาย
จากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด  (ไดแก การเงินรับ การเบิกจายเงิน  
การนำสงเงินตอคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนตาง ๆ การตรวจสอบหลักฐาน
การจาย  การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจายเงินของหนวยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
การวิเคราะหรายงานทางการเงินเพ่ือการบริหาร  การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหนวยงาน การจัดทำงบประมาณ 
รายจายประจำป การควบคุมการจัดทำแผนการใชจายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ
ดำเนินงานดานงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพยสิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร (MIS)  
จำนวน 9 ระบบงาน (ไดแก  ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานการเงิน  ระบบงานบัญชี  ระบบงานบัญชีทรัพยสิน  
ระบบงานจัดซื้อ  ระบบงานจัดจาง  ระบบงานเงินเดือน  ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง  ระบบงานบริหารน้ำมัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น) การบริหารขอมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง  การพัสดุและทรัพยสิน
ของหนวยงาน  และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

9. ฝายเทศกิจ มีอำนาจหนาที่เกี ่ยวกับ  การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
และกฎหมายอื่นที่กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง การสงเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การสงเสริมสนับสนุนงานปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจาหนาที่ตำรวจในสวนที่เกี่ยวของ
กับคดี และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

10. ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับ  การดำเนินการพัฒนาชุมชน 
และสังคมทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
การเสริมสรางศักยภาพของผูนำชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัย  
การจัดใหมีองคกรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การสงเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณชุมชน กองทุน
พัฒนาชุมชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อยายชุมชน การประสานงานกับหนวยงานอ่ืน
เพื่อจัดหาที่อยูชั ่วคราว การสงเสริมอาชีพ การจัดหาแหลงจำหนายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนยฝกอาชีพ 

การจัดตั้งศูนยสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะหสตรี ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และผูประสบภัย การสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแล 
การดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห ศูนยเยาวชน หองสมุด บานหนังสือ ศูนยกีฬาและลานกีฬา  
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การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ การใหบริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการดานดนตรี กีฬา 
หองสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษสงเสริม เผยแพร ฟนฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑทองถิ่น การสงเสริมการทองเที่ยว
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสนับสนุนและประสาน การดำเนินงานรวมกับเครือขายดานวัฒนธรรม นันทนาการ 
และการทองเที่ยว การใหคำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดลอมเพื่อการเกษตร การดำเนินการ
เก่ียวกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

๑๑.  โรงเรียนประถมศึกษา  มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับ  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยบริหารงาน
โรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ไดรับมอบหมาย 

๑๒.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับ  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
โดยบริหารงานโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหนาท่ีอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
ท้ังนี้ การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

(1)  ฝายปกครอง 
(2)  ฝายทะเบียน 
(3)  ฝายโยธา 
(4)  ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
(5)  ฝายรายได 
(6)  ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
(7)  ฝายการศึกษา 
(8)  ฝายการคลัง 
(9)  ฝายเทศกิจ 
(10) ฝายพัฒนาชุมชน 
(11) โรงเรียนแกวขำทับอุปถัมภ 
(12) โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ 
(13) โรงเรียนวัดสะแกงาม 
(14) โรงเรียนวัดทาขาม 
(15) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
(16) โรงเรียนวัดบางกระดี่ 
(17) โรงเรียนวัดกก 
(18) โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกูลวิทยา) 
(19) โรงเรียนวัดแสมดำ 
(20) โรงเรียนคลองหวยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 
(21) โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษยเทพสิทธิอุทิศ) 
(22) โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
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(23) โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ 
(24) โรงเรียนวัดประชาบำรุง 
(25) โรงเรียนวัดบัวผัน 
(26) โรงเรียนวัดกำแพง 

4.1 ขอมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน  
ประกอบดวยโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดเล็ก  (เรียงจำนวนเด็กนักเรียน 

จากมากไปหานอย) 

4.1.1  โรงเรียนขนาดใหญ 

1. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 
เปนโรงเรียนเรียนรวมเปดรับเด็กพิเศษ 

2. โรงเรียนวัดสะแกงาม เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
เปนโรงเรียนเรียนรวมเปดรับเด็กพิเศษ 

3. โรงเรียนราชมนตร ี เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
4. โรงเรียนวัดแสมดำ เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 

เปนโรงเรียนเรียนรวมเปดรับเด็กพิเศษ 
5. โรงเรียนวัดบางกระดี่ เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
6. โรงเรียนวัดเลา เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 

เปนโรงเรียนเรียนรวมเปดรับเด็กพิเศษ 
7. โรงเรียนวัดหวักระบอื เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
8. โรงเรียนวัดทาขาม เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 
9. โรงเรียนศาลเจา เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 
10.โรงเรียนวัดกำแพง เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 

เปนโรงเรียนเรียนรวมเปดรับเด็กพิเศษ 
4.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

1. โรงเรียนวัดกก    เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
2. โรงเรียนวัดประชาบำรุง   เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 

4.1.3 โรงเรียนขนาดเล็ก 
 1. โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์    เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 
2. โรงเรียนแกวขำทับอุปถัมภ เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 
3. โรงเรียนวัดบัวผัน เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 

 4. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ  เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 
 เปนโรงเรียนเรียนรวมเปดรับเด็กพิเศษ 
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4.2 จำนวนนักเรียน ปการศกึษา 2563 

โรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

1. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 342 2,229 - 2,571 

2. โรงเรียนวัดสะแกงาม 238 1,079 544 1,861 

3. โรงเรียนวัดกำแพง 116 407 285 808 

4. โรงเรียนวัดเลา 168 833 - 1,101 

5. โรงเรียนราชมนตร ี 123 752 498 1,373 

6. โรงเรียนวัดบางกระดี่ 153 632 340 1,125 

7. โรงเรียนศาลเจา 143 737 - 880 

8. โรงเรียนวัดหวักระบือ 162 602 235 999 

9. โรงเรียนวัดแสมดำ 164 656 374 1,194 

10. โรงเรียนวัดทาขาม 186 782 - 968 

11. โรงเรียนวัดกก 71 282 173 526 

12. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ 70 279 - 349 

13. โรงเรียนวัดประชาบำรุง 101 296 - 397 

14. โรงเรียนวัดบวัผัน 15 62 - 77 

15. โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ ์ 32 156 - 188 

16. โรงเรียนแกวขำทับอุปถัมภ 25 88 - 113 

รวม 2,109 9,872 2,541 14,530 

ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2564 
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5)  ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินรายบริเวณของสำนักงานเขตบางขุนเทียนตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
 

ประเภทการใชประโยชน บริเวณ 
พ้ืนท่ี 

(ตารางเมตร) 
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ย.2 ย.2-14 6,801,444  

 ย.2-15 2,376,557  
ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ย.3 ย.3-67 2,997,687  

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ย.5 ย.5-35 2,600,468  
  ย.5-37 804,967  

ท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ย.6 ย.6-42 1,455,171  
  ย.6-44 1,899,181  
  ย.6-47 6,244,312  

พาณิชยกรรม พ.2 พ.2-5 1,242,424  
อุตสาหกรรม อ.1 อ.1-4 1,843,839  

  อ.1-6 871,398  
อุตสาหกรรม อ.2 อ.2-6 154,036  

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ก.3 ก.3-1 11,390,474  
  ก.3-2 18,243,047  

ชนบทและเกษตรกรรม ก.4 ก.4-31 4,611,274  
  ก.4-32 12,787,688  
  ก.4-33 6,556,887  
  ก.4-34 7,060,397  
  ก.4-36 12,831,911  
  ก.4-37 6,114,053  
  ก.4-38 6,205,717  

ชนบทและเกษตรกรรม ก.5 ก.5-8 580,898  
  ก.5-9 237,671  
  ก.5-11 508,602  
  ก.5-12 505,712  
  ก.5-13 405,848  

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค  ส.-72 292,473  
และสาธารณูปการ ส.-73 56,389  

  ส.-74 3,005,875  

รวม 120,686,400 

ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 
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6)  ถนน ตรอก ซอยในพ้ืนท่ีเขต 
 

ประเภทถนน จำนวน 
(สาย) 

ระยะทาง (เมตร) หนวยงานรับผิดชอบ 
กรมทางหลวง สำนักการโยธา สำนักงานเขต 

ถนนสายหลัก 1 10,700 √   

ถนนสายรอง 7 37,690  √  

ตรอก ซอย 
5 10,301  √  

246 131,402   √ 

รวม 259 190,093  

 
7) คู คลอง ลำรางสาธารณะในพ้ืนท่ีเขต 

 

คลอง ลำราง 
จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว  
(เมตร) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต 

คลอง 10 46,870 √  

90 165,720  √ 

ลำรางสาธารณะ 33 15,773  √ 

รวม 133 228,363  

 
8)  ปริมาณมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

8.1  ปริมาณขยะตอวันปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน 297.95 ตัน แบงเปน  
- ขยะยอยสลาย 26.96  ตันตอวัน 
- ขยะรีไซเคิล  70.58  ตันตอวัน 
- ขยะอันตราย     0.04 ตันตอวัน 
- ขยะท่ัวไป 297.95  ตันตอวัน 

8.2 ปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีจัดเก็บได   300.29 ลูกบาศกเมตรตอเดือน 
8.3 ปริมาณไขมันท่ีจัดเก็บได       148.83 ลูกบาศกเมตรตอเดือน 

ขอมูล ณ วันท่ี เดือนกันยายน 2564 
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9)  ขอมูลชุมชนและสวัสดิการ 
9.1  ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน จำนวน 51 ชุมชน แบงออกเปน 

- แขวงแสมดำ จำนวน 30 ชมุชน 
- แขวงทาขาม จำนวน 21 ชุมชน 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือชุมชน 
พื้นท่ี

ชุมชน (ไร) 
ประเภทชุมชน 

จำนวน
บาน (หลัง) 

จำนวนประชากร 
ช่ือประธานชุมชน 

ชาย หญิง รวม 

ชุมชนแขวงแสมดำ 

1 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี1 สวน 1 50 เคหะชุมชน 502 800 1,200 2,330 นายสุพงศ์ โชติพันธุ ์

2 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี1 สวน 2 55 เคหะชุมชน 530 1,145 1,500 2,645 นายชัยรัตน์ แข็งแรง 

3 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 สวน 3 80 เคหะชุมชน 533 1,480 1,718 3,198 นางกาญจนา เทียมพัฒน์ 

4 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 สวน 4 17 เคหะชุมชน 354 386 462 848 นายสมทรง ฉลาดดี 

5 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุร ี1 สวน 5 โซน 1 40 เคหะชุมชน 422 665 732 1,397 นางประไพร สมภาร 

6 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุร ี1 สวน 5 โซน 2 45 เคหะชุมชน 393 720 792 1,512 นายฤทธิชัย สายประภากร 

7 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3  โซน 1 80 เคหะชุมชน 567 950 1,880 2,830 นางวันเพ็ญ ตันฑปุตตะ 

8 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3  โซน 2 90 เคหะชุมชน 670 665 811 1,478 นายสุนทร จันทร์สว่าง 

9 ชุมชนหมูบานสวัสดี 20 ชุมชนหมูบานจัดสรร 102 227 252 479 นางคนึง จันทร์วิภาสวงศ์ 

10 ชุมชนบางกระด่ี หมู 2 50 ชุมชนเมือง 602 296 316 612 นายสม กงเก๊อะ 

11 ชุมชนบางกระด่ี หมู 8 40 ชุมชนเมือง 187 210 226 426 นายอนันต์ เลี้ยงบำรุง 

12 ชุมชนบางกระด่ี หมู 9 50 ชุมชนเมือง 124 328 346 674 นายปรีชา ลำพึงวร 

13 ชุมชนวัดสะแกงาม 50 ชุมชนเมือง 260 153 179 332 นายสุนันท ์ แจ่มจันทร์ศรี 

14 ชุมชนวัดแสมดำ 50 ชุมชนเมือง 306 228 225 553 นายองเอก คงถาวร 

15 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ 70 ชุมชนเมือง 250 368 320 688 นางสมจิตต์ แย้มพยุง 

16 ชุมชนซอยนายเจียก 12 ชุมชนเมือง 82 270 214 425 นายธนาเดช    อุดมกาญจนากร 

17 ชุมชนขางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 70 ชุมชนเมือง 212 241 255 496 นายสมหมาย ฤทธิ์จีน 

18 ชุมชนเพชรทองคำ 200 ชุมชนเมือง 642 2,700 2,745 5,449 นายชัยวัตร กุสุโมทย์ 

19 ชุมชนจุลพงษ  200 ชุมชนเมือง 355 1,280 1,263 2,538 นายวินัย พุธงชัย 

20 ชุมชนสามัคค ี  300 ชุมชนเมือง 251 412 382 794 นายประเสริฐ ประสมทอง 

21 ชุมชนซอยดอกรัก 200 ชุมชนเมือง 218 354 259 613 นายสำราญ ศรีป�ญญา 

22 ชุมชนซอยศักด์ิมงคลชัย 10 ชุมชนเมือง 212 423 435 867 นางสาวพรศิริ โพธิ์สุวรรณ 

23 ชุมชนสายสัมพันธ 35 ชุมชนเมือง  127 224 239 563 นายไพเราะ จิตยุติ 

24 ชุมชนวัดกำแพง 10 ชุมชนเมือง  150 480 520 1,000 นายสาโรจน์ รอดคล้ายขลิบ 

25 ชุมชนทรัพยสินพัฒนา 85 ชุมชนเมือง  367 1,200 1,600 2,800 นายจำรัส แตงมณี 

26 ชุมชนมุงพัฒนา 200 ชุมชนเมือง  215 646 840 1,486 นางณัฐกาญจน์  ศุภลักษณ์ 

27 ชุมชนวัดนาคสี่บาท 40 ชุมชนแออัด 140 400 350 750 นายธีรวัฒน์ ท้วมสมวฒัน ์

28 ชุมชนปูโฉมพัฒนา 9 ชุมชนแออัด 140 232 246 478 นางภพิมล ขุนพรหม 

29 ชุมชนหมูบานเกาะโพธิ์ 200 ชุมชนชานเมือง 146 375 498 873 นายสุวัฒน์ อยู่เย็น 

30 ชุมชนโฟรโมสต 82 ชุมชนชานเมือง 243 675 697 1,372 นายสมศักด์ิ แตงณี 
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ขอมูล ณ วันที ่14 กุมภาพันธ 2563 

9.2   จำนวนผูพิการ/ผูสูงอายุท่ีลงทะเบียน 

ประเภท จำนวนคนลงทะเบียน (ราย) จำนวนเงิน 

ผูพิการ 3,617 2,972,000 
ผูสูงอายุ 24,962 16,194,300 

ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 

9.3  จำนวนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน มีจำนวน 5 แหง ประกอบดวย 

1. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนสามัคคี 
2. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนขางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 
3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนหลวงพอขาว 
4. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนเพชรทองคำ 
5. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนพิพิธพัฒนโสภณวัดปทีปพลีผล  

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือชุมชน 
พื้นท่ี

ชุมชน (ไร) 
ประเภทชุมชน 

จำนวน
บาน (หลัง) 

จำนวนประชากร 
ช่ือประธานชุมชน 

ชาย หญิง รวม 

ชุมชนแขวงแสมดำ  

31 ชุมชนวัดหัวกระบือ 90 ชุมชนชานเมือง 210 800 826 1,836 นายสุธี ชลสายทรัพย์ 

32 ชุมชนหัวปา 200 ชุมชนชานเมือง 83 134 142 276 นายธงชัย หร่ายมณี 

33 ชุมชนวัดบัวผัน 400 ชุมชนชานเมือง 225 437 410 847 นายสุทิน อ่อนฟุ้ง 

34 ชุมชนศาลเจาแมทับทิม 400 ชุมชนชานเมือง 591 603 737 1,340 นายสุระชัย พงษ์ชาญยุทธ 

35 ชุมชนหมูบานพัฒนาหมู 6  1,200 ชุมชนชานเมือง 252 840 820 1,660 นางสาวบุญฑริกา   กระต่ายแก้ว 

36 ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ 2,000 ชุมชนชานเมือง 200 647 630 1,277 นายทวีป เมฆสุวรรณ 

37 ชุมชนบางเพนียง 500 ชุมชนชานเมือง 60 102 196 298 นายสม นุชนวลศร ี

38 ชุมชนคลองรางยายเพียร 1,500 ชุมชนชานเมือง 65 99 104 203 นายชัด สมนาม 

39 ชุมชนเชิงตาแพ 800 ชุมชนชานเมือง 52 383 423 806 นายชูพงศ์ สังข์เอ่ียม 

40 ชุมชนวัดประชาบำรุง 500 ชุมชนชานเมือง 98 130 163 293 นายอาทิตย์ พ่ึงสมยา 

41 ชุมชนหลวงพอเตา 1,000 ชุมชนชานเมือง 90 185 200 385 นายสุรินทร์ หมอกยา 

42 ชุมชนคลองสาม 1,400 ชุมชนชานเมือง 70 133 157 290 น.ส.ขวัญใจ ช้างเจริญ 

43 ชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน 1,505 ชุมชนชานเมือง 75 265 235 500 นายสุธี ช้างเจริญ 

44 ชุมชนศรีกุมาร 800 ชุมชนชานเมือง 38 88 84 172 นายชาติปรีชา เหลืองอ่อน 

45 ชุมชนเสาธง 700 ชุมชนชานเมือง 35 64 53 117 นายธนกฤต จินดาโฉม 

46 ชุมชนแสนตอ 1,600 ชุมชนชานเมือง 60 87 99 176 นายจรัญ อ่วมสอาด 

47 ชุมชนหลวงพอขาว 7.3 ชุมชนเมือง 81 171 185 356 น.ส.สุภาภรณ์  ชัยบรรหาญ 

48 ชุมชนทรัพยนุกูลพัฒนา 4.5 ชุมชนเมือง 60 79 93 172 นางสมจิตต์ อินทร์รอด 

49 ชุมชนวัดกก 50 ชุมชนเมือง 312 712 806 1,518 น.ส.ประกายวรรณ   ชูศักด์ิไทย 

50 ชุมชนคลองใหญ 5 ชุมชนแออัด 86 280 320 600 นายไกรสร หนูแย้ม 

51 ชุมชนหมูบานวงแหวนทวีสุข 327 ชุมชนหมูบานจัดสรร 785 1,700 2,225 3,925 น.ส.เพ็ญศิริ บุญป�ยวงศ ์
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9.4  จำนวนลานกีฬาในพ้ืนท่ี 

ลานกีฬาในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน มีจำนวน 34 แหง ประกอบดวย 

ลานกีฬา A  จำนวน    5  แหง 

ลานกีฬา B  จำนวน    7  แหง 
ลานกีฬา C  จำนวน  22  แหง 

 
10)  เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

10.1  พ้ืนท่ีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  
แขวงแสมดำ จำนวน    1,749.47 ไร 
แขวงทาขาม จำนวน  10,261.46 ไร  

10.2  เกษตรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน 

ลำดับท่ี ประเภทสัตวน้ำ 
จำนวนผูเพาะเล้ียงสัตวน้ำ (คน) 

แขวงแสมดำ แขวงทาขาม 

1 กุงทะเล 131 463 

2 ปลาทะเล - 2 

3 ปลาน้ำจืด 9 3 

4 ป ู - 2 

5 กุงกามแดง 1 - 

6 หอยทะเล - 107 

7 สัตวน้ำสวยงาม 3 - 

รวม 144 577 

รวมท้ังหมด 721 
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10.3  กลุมหมวดเพาะปลูก 

 ลำดับ
ท่ี 

ประเภท แขวงแสมดำ แขวงทาขาม 

จำนวน
ครัวเรือน 

พ้ืนท่ี
เพาะปลูก 

พ้ืนท่ี 
เก็บเกี่ยว 

จำนวน
ครัวเรือน 

พ้ืนท่ี
เพาะปลูก 

พ้ืนท่ี 
เก็บเกี่ยว 

1 ไมดอก - - - 11 170.82 170.82 

2 ไมประดับ 1 0.12 0.12 5 3.00 3.00 

3 พืชผัก 5 3.59 3.59 11 41.96 41.96 

4 ไมผล 4 22.95 18.95 44 351.21 345.46 

5 ไมยืนตน (มะพราว) 2 63.47 63.00 79 1,328.83 1,269.33 

รวม 12 90.13 85.66 150 1,895.82 1,830.57 

ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 
 

การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
  สรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางขุนเทียนไดดำเนินการตัวชี้วัด
ความสำเร็จของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา 9 ตัวชี้วัด 
ประกอบดวย ตัวชี้วัดเจรจาตกลง จำนวน 5 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงาน จำนวน 4 
ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. มหานครปลอดภัย  มีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหลงกำเนิด เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด คัดแยกและนำไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน การสรางความปลอดภัยเพ่ือลดความลอแหลม
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการกออาชญากรรมในพ้ืนท่ี รวมถึงการฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยการมี
สวนรวมจากหลายภาคสวน และการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารในพ้ืนท่ีมีการพัฒนาใหผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย เพ่ือใหประชาชนมีรความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในอาหารท่ีรับประทาน 

2. มหานครสีเขียว มีการปรับปรุงภูมิทัศนคลองใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามสอดคลอง
กับเอกลักษณของพ้ืนท่ี มีการจัดระเบียบภูมิทัศน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีใหเพ่ิมมากข้ึน 

3. มหานครประชาธิปไตย มีการสรางเครือขายประชาสังคมในพ้ืนท่ีเพ่ือผลักดันการพัฒนาพ้ืนท่ี
สาธารณะใหเกิดประโยชนตอประชาชน  

4. มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและจัดจำหนาย
สินคาชุมชนของผูประกอบการชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

5. การบริหารจัดการเมืองมหานคร ดานความสำเร็จในการจัดเก็บรายได มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดเพ่ือใหเปนไปตามประมาณการท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานครไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป 
พ.ศ. 2565 ใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ป (พ.ศ. 2556 -2575)  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี  2 (พ.ศ. 2561 – 2565)  ซ่ึงในป 
พ.ศ. 2565 จะเปนปงบประมาณสุดทายของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2561 -2565) ชวงป พ.ศ. 2564 ไดเกิดสถานการณตาง ๆ ขึ้นในประเทศและมีผลตอสภาพแวดลอม การ
ใหบริการประชาชนของกรุงเทพมหานครอยางมาก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่อง
ผุนควันในอากาศ อีกทั้ง การเผชิญกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 ที่มีความ

รุนแรงและสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทุกระดับ กระทบตอการใหบริการประชาชน การพัฒนา
เมือง การปฏิบัติหนาท่ีราชการ การจัดกิจกรรม/โครงการท่ีจะสงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี การทองเท่ียว หรือการสรางการ
มีสวนรวมของประชาชน 

ภาพรวมของทิศทางการพัฒนา สำนักงานเขตบางขุนเทียนยังคงดำเนินโครงการกิจกรรมตามท่ี
กรุงเทพมหานครกำหนด ในการพัฒนาพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน รวมถึงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวและแกไขปญหาของประชาชนเปนหลัก  

สถานการณภายนอกที่เปนปจจัยผลักดันใหเขตบางขุนเทียนตองเรงปรับตัวในการพัฒนาดานตาง ๆ 
อาทิเชน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม  ประชาชนในพื้นที่ยังอาศัยน้ำในคลองเพื่อการเกษตร 
และการคมนาคม นโยบายของรัฐบาลและที่มุงเนนในการพัฒนาแหลงน้ำ คู คลอง เปดทางน้ำไหลในพื้นท่ี เพื่อระบบ
การระบายน้ำที่ดี ปองกันแกไขปญหาน้ำทวม  การรณรงค พัฒนา รักษาสิ่งแวดลอม สรางการมีสวนรวมในการดูแล
พัฒนาพื้นที่ การคัดแยกขยะ การพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่อยูหางไกล ถนน ตรอก ซอยในพื้นท่ี
บางสวนอยูในสภาพชำรุด ที่ดินวางเปลาสวนใหญในพื้นที่เขตเปนที่ดินของเอกชนสำนักงานเขตบางขุนเทียนไมสามารถ 
เขาไปดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง หรือใชประโยชนที่ดินไดอยางเต็มที่ การกอสราง ปรับปรุงถนนสายหลัก การกอสราง
บริเวณถนนพระรามที่ 2 กอใหเกิดปญหาการจราจรในพื้นท่ี รวมถึงสถานการณฝุน ที่มีปริมาณคา  PM2.5 ที่อยูใน
เกณฑมีผลกระทบตอสุขภาพ  การรณรงค สงเสริม กระตุนใหเกิดการจับจายใชสอย เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ  การตองการ
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานที ่กระทบตอประชาชน และนำเสนอ พัฒนานวัตกรรมเพื ่อพัฒนา 
การปฏิบัติงาน การใหบริการ การแกไขปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว ทำใหการสื่อสาร การเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ไรพรมแดน และ
ขยายวงกวางโดยระยะเวลาอันสั ้น  ประชาชนสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดจากทุกทิศทุกที ่ มีความตื ่นตัว 
กระตือรือรน มีความตองการเพ่ิมสูงข้ึน และนำขอมูลท่ีไดรับมาใชประกอบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารจะตองมีความรวดเร็ว ฉับไว ถูกตอง ทันตอเหตุการณ เขาถึงประชาชน  รวมถึงตองมีการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดี เพ่ือใหการทำงานคลองตัวและมีประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการทำงานใหดีข้ึน 
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ลักษณะทางกายภาพของเขตบางขุนเทียนเปนพื้นที่ลุ มติดทะเล  แผนดินทรุดตัว ทำใหเกิดปญหา 
การกัดเซาะชายฝงทะเล เกิดการสูญเสียผืนแผนดิน พื้นที่สีเขียว และธรรมชาติระบบนิเวศปาชายเลน พื้นที่เขตเปน
แหลงรองรับน้ำเสียจากพื้นที่ชั ้นใน สงผลใหคุณภาพน้ำในคู คลองต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน  พื้นที่เขตบางขุนเทียน 
มีจุดออนน้ำทวม จุดเสี่ยงน้ำทวม มีน้ำทะเลหนุนสงผลใหเกิดน้ำทวมขังแบบถาวรหลายจุด ซ่ึงการแกไขปญหาน้ำทวมขัง 
คือการยกระดับถนน ซอยใหสูงข้ึน การขุดลอก คู คลอง ทอระบายน้ำในพ้ืนท่ี  การพัฒนาทางดานกายภาพของพ้ืนท่ีเขต
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปสูพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  พ้ืนท่ีบริการ ท่ีพักอาศัย และแหลงทองเท่ียวเกิดปญหา
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และรานอาหารท่ีเกิดข้ึนใหมตั้งอยู
ในพ้ืนท่ีเปนจำนวนมาก ทำใหมีประชากรแฝง (โดยเฉพาะกลุมแรงงานตางดาว) เขามาทำงานและพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเขต
เปนจำนวนมาก การประกอบอุตสาหกรรมรวมถึงนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวและรับประทานอาหารรานอาหาร 
กอใหเกิดกากอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงขยะฯลฯ  สงผลใหเกิดปญหาคุณภาพชีวิต  ประชาชน 
สวนใหญไมเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสิ ่งแวดลอม อีกทั ้งยังมีพื ้นที่เสี ่ยงตอการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี  
เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  พ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียนบางสวนยังประสบปญหาภัยแลงในชวง
ฤดูแลง ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย  เขตบางขุนเทียน 
มีชุมชนในพื้นที่อยูเปนจำนวนมากถึง 51 ชุมชน  ทำใหสำนักงานเขตไมสามารถเขาไปดูแลหรือดำเนินการพัฒนา 
ไดอยางท่ัวถึง ผูนำชุมชนสวนใหญยังขาดศักยภาพในการบริหารจุดการชุมชน 
  ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา คือ สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
เพิ ่มมากขึ ้น  ทั ้งภารกิจตามกฎหมาย ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจตามนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  โครงสรางและอัตรากำลังของสำนักงานเขตไมเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับ ขาดบุคลากรที่มีความรู 
ในสาขาที่จำเปนตอการปฏิบัติภารกิจ บุคลากรโอน ยาย เปลี่ยนสายงานเปนจำนวนมาก สวนใหญขาดความรูความเขาใจ 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทักษะการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ วัสดุ
อุปกรณสำนักงานไมสอดคลองกับปริมาณงานและจำนวนบุคลากร การปฏิบัติงานยังตองยึดถือกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งไมเอื้อตอภาระหนาที่ที่เพิ่มมากขึ้น ในปจจุบันประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจำนวนมาก 
ยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่และความเปนพลเมือง รวมทั้งการมีองคความรูดานตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานของ 
การดำรงชีวิตทั้งเพื่อปจจุบันและอนาคต  ซึ่งเปนพลังสำคัญที่จะทำใหเกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
ใหเติบโตไปดวยกันอยางสมดุลภายใตขอจำกัดของทุนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ   

 สถานการณภายในที่เปนขอจำกัดในการขับเคลื่อนสูเปาหมายของการพัฒนา ไดแก บุคลากรของ
สำนักงานเขตบางขุนเทียนสวนใหญยังขาดภาวะความเปนผูนำทางการเปลี่ยนแปลง ทำใหการดำเนินภารกิจของ
สำนักงานเขตบางขุนเทียนไมเปนไปตามเปาหมาย นอกจากนั้น ในการบริหารราชการของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 
ขาดการบูรณาการกับหนวยงานภายนอก การมีสวนรวมของประชาชนคอนขางนอย ประกอบกับภายในองคกรยังมีปญหา 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ระบบงานขาดระบบการจัดเก็บ การจัดการขอมูลที่สามารถนำไปใชได
โดยสะดวก ขาดระบบฐานขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงานท่ีครบถวน ครอบคลุมในทุกดานเพื่อสนับสนุนเจาหนาท่ี 
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขาดระบบการใหบริการประชาชนท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทันทวงที ทุกท่ี ทุกเวลา เปนตน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 
สภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง  
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีระบบบริหารจัดการในการทำงานท่ีดี ทำใหบุคลากรเกิดความตื่นตัว 
2. มีโครงการสรางการบริหารท่ีชัดเจน   มีการกำหนดภารกิจตามโครงสรางท่ีชัดเจน 
3. มีการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน 
4. บุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสวนใหญมีท่ีพักอาศัยอยูใกลสถานท่ีทำงาน 
5. บุคลากรมีความรู ความสามารถ เนื่องจากมีระบบการคัดเลือกบุคลากรท่ีเปนระบบ และมีบุคลากร

เฉพาะตำแหนง 
6. อาคารสำนักงานมีการปรับปรุง ดูแล และพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความพรอมในการใหบริการ

อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

จุดออน  
1.  บุคลากรขาดแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.  มีการยายเปลี่ยนตำแหนง ยาย และโอน ทำใหขาดบุคลากรท่ีมีทักษะความรู ความชำนาญ 

ในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในงาน เนื่องจากมีการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรบางตำแหนงยังไมไดรับการบรรจุและแตงตั้งในอัตราท่ีวาง ทำใหเกิดภาระงานกับ

ผูปฏิบัติงานทดแทนกัน 
5. พ้ืนท่ีการปกครองมีขนาดใหญ มีถนนสายหลักหลายสาย และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การคมนาคมขนสง แตอัตรากำลังมีจำนวนเทาเดิมสงผลใหการปฏิบัติงานไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี   
6. ความไมเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
     

สภาพแวดลอมภายนอก 
โอกาส  
1. สำนักงานเขตบางขุนเทียนเปนเพียงเขตเดียวท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับชายฝงทะเลอาวไทย และมีปาชายเลน 
2. นโยบายของรัฐบาล และผูวาราชการกรุงเทพมหานครสนับสนุนใหประชาชน หนวยงานตาง ๆ 

รวมกันพัฒนาพ้ืนปลูกปาชายเลน และปองกันการกัดเซาะของชายฝง 
3. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการกระตุนเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเท่ียว 
4. นโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานครสนับสนุนใหพัฒนา นำนวัตกรรมมาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  แกไขปญหา การใหบริการประชาชน 
5.  ลักษณะการใชประโยชนในพ้ืนท่ีตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจ การประกอบการคาอุตสาหกรรม   
6. มีการกอสรางอาคารพาณิชย หมูบาน และอาคารเพ่ิมข้ึน มีการขยายการพัฒนา 
7. ประชาชนบางกลุมยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกพืชสวนตาง ๆ  ประมง เปนตน 
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8. ผลิตผล ผลิตภัณฑ จากผูประกอบการเปนท่ียอมรับ สามารถขยายทุนการผลิต และมีการจาง
แรงงานสูง 

9. ประชาชนมีความตื่นตัว กระตือรือรน  ตองการการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทาง การพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ  

 
อุปสรรค  
1. ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียนมีความรุนแรงมากข้ึน 
2. พ้ืนท่ีของสำนักงานเขตมีขนาดใหญ มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย อัตรากำลังของบุคลากรในการดูแลพ้ืนท่ี 

ไมเพียงพอ 
3. ประชากรแฝง ตางดาวท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลใหขยะ 

เพ่ิมมากข้ึน ขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และพัฒนาพ้ืนท่ี 
4. การเพ่ิมข้ึนของหมูบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดกากอุตสาหกรรม  

มลพิษ ทางสิ่งแวดลอม และปญหาขยะเพ่ิมข้ึน 
5. กฎหมายบางตัวท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความลาสมัย ไมเขากับสถานการณในปจจุบัน  

และไมครอบคลุมอำนาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามรูปแบบการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
6. เทคโนโลยีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานลาชา 

ไมทันสมัย และไมเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 
7.  ฐานขอมูลท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงการใหบริการประชาชนยังไมมีความครบถวน 

ครอบคลุมในทุกดาน 
8. การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝง สงผลใหเกิดปญหาท่ีอยูอาศัย ขยะและสิ่งแวดลอม รวมถึง 

การจัดการดานสาธารณูปโภคท่ีไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
9. ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทำใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนตามแผนท่ีตั้งไว 

 

วิสัยทัศน 

  เขตบางขุนเทียนเปนเขตชานเมือง ท่ีเปนตนแบบในการใหบริการเปนเลิศ และเปนแหลงทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษท่ีมีเสนหท่ีสุดยานฝงธนบุรี 

พันธกิจ 

1. พัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของประชาชนผูรับบริการ  
2. ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน   
3. สรางเครือขายในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง 
4. ประชาสัมพันธ ใหความรู จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน 

 

คำขวัญ 

  หลวงพอไปลวัดกำแพง  แหลงโรงงานอุตสาหกรรม วัฒนธรรมบางกระดี่  พ้ืนท่ีทะเลกรุงเทพฯ 
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เปาหมาย 

1. ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมาย 1.๕.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสาร
ปนเปอน 

เปาประสงคท่ี 1.5.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 

2.  ดานท่ี 2 มหานครสีเขียว 

มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม 

เปาหมายท่ี 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง 
ใหแลดูสะอาด 

เปาประสงคท่ี 2.1.1.1  ถนน ทางเทา และคลองสายหลกัของกรุงเทพมหานคร
ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม 
 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก  

- ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 
1. ระดับความสำเร็จของคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับการปรับภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณ 

ของพ้ืนท่ี    
2. ระดับความสำเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

ของกรุงเทพมหานครมีบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข    
3. ระดับความสำเร็จของการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณพ้ืนผิวถนน    
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มาตรการและโครงการยุทธศาสตร 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565 

 

สวนท่ี 1 การบรกิารสาธารณะ 

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมาย 1.๕.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอน 
เปาประสงคท่ี 1.5.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 
 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละความสำเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ

อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 รอยละ 100 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1. ควบคุม กำกับใหสถานประกอบการอาหาร ผานเกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร 
2. ควบคุม กำกับใหผูประกอบการผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปนโรคติดตอไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ
หรือไมเปนพาหนะนำโรคติดตอ 
3. ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
4. ควบคุม กำกับใหผูประกอบการ  ผูไดรับอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงตองผานการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานครกำหนด 
6. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดำเนินงานดานอาหารปลอดภัย 
 
ตัวชี้วดัมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ

อาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม            
และมีมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          

(โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

- 
 

รอยละ 100 รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 95,900 ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 

 

ดานท่ี 2 มหานครสีเขียว 
มิติท่ี ๒.๑ ภูมิทัศนสวยงาม 
เปาหมาย 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด 
เปาประสงคท่ี ๒.๑.๑.๑ ถนน ทางเทา และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 จำนวนถนนสายหลักไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน - - 3 เสนทาง 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1 บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสำรวจ 
ออกแบบวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนถนน ทางเทา  และคลองสายหลักในยานสำคัญของ
กรุงเทพมหานครใหเปนไปตามขอกำหนดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับเอกลักษณของแตละพ้ืนท่ี 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 ระดับความสำเร็จของการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย
บริเวณพ้ืนผิวถนน 

- - ระดับ 5 
 

ระดับความสำเร็จของคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของพ้ืนท่ี 

- ระดับ 5 ระดับ 5 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณผิวถนนและทางเทา
เขตบางขุนเทียน 

ไมใชงบประมาณ ฝายเทศกิจ 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปาหมายในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน ไมใชงบประมาณ ฝายโยธา 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 25 
 

สรุปโครงการและงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ 
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 95,900 ฝายสิ่งแวดลอม 
และสุขาภิบาล 

2 โครงการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณผิวถนน 
และทางเทาเขตบางขุนเทียน 

ไมใช
งบประมาณ 

ฝายเทศกิจ 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปาหมายในพ้ืนท่ีเขต 
บางขุนเทียน 

ไมใช
งบประมาณ 

ฝายโยธา 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 95,900  
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 บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมประจำพ้ืนฐาน 

ลำดับ
ที่ 

แผนงาน/ผลผลิต/งาน 
 

รายการ/โครงการ งบประมาณ 

แผนงาน บริหารงานกรุงเทพมหานคร 

1 งานปกครอง 1 คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

352,000 

2 งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 1 คาใชจายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพ่ิม 
พ้ืนท่ีสีเขียว 

500,000 

3 งานบำรุงรักษาซอมแซม 1 ปรับปรุงซอยทาขาม 14 จากถนนทาขาม ถึงสุด
ซอยทาขาม 14 

10,600,000 

  2 คาใชจายในการซอมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก 
ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชนเพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน 

3,000,000 

4 งานระบายน้ำและแกไข
ปญหาน้ำทวม 

1 ขุดลอกคลองแยกคลองระหาญ จากคลองระหาญ 
ถึงถนนสาธารณะ 

598,000 

  2 ขุดลอกคลองแยกคลองระหาญชวงตน (ม.วิเศษสุข) 
ถึงคลองระหาญชวงปลาย (ม.ชัยพฤกษ) 

464,000 

5 งานบริหารท่ัวไป 
ฝายพัฒนาชุมชน 

1 คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดาน
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 

514,600 

  2 คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม 

585,200 

6 งานพัฒนาชุมชนและ
บริการสังคม 

1 คาใชจายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

4,140,000 

  2 คาใชจายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

500,000 

  3 คาใชจายในการจัดงานอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยรามัญ - บางกระดี ่

300,000 

  4 คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร 

10,000 

  5 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 240,000 

  6 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา 
 

2,375,600 
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ลำดับ
ที่ 

แผนงาน/ผลผลิต/งาน 
 

รายการ/โครงการ งบประมาณ 

  7 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย 1,107,000 
  8 คาใชจายในการดำเนินงานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 
230,200 

  9 คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานคร 

1,099,800 

  10 คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

180,000 

  11 คาใชจายในการลองเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเล 
บางขุนเทียน 

700,000 

7 งานบริหารท่ัวไป 
ฝายการศึกษา 

1 คาใชจายในการประชุมครู 22,700 

  2 คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 
สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 

226,000 

  3 คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

63,750 

  4 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย
วิชาการเขต 

38,200 

  5 คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองนักเรียนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

23,820 

8 งบประมาณโรงเรียน 1 คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 30,000 
  2 คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี  

อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
8,968,200 

  3 คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรียนรู 

221,600 

  4 คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

63,750 

  5 คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองนักเรียนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

15,880 
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ลำดับ

ที่ 
แผนงาน/ผลผลิต/งาน 

 
รายการ/โครงการ งบประมาณ 

งบประมาณสนับสนุนใหสำนักงานเขต 
1 งานปกครอง 1 คาใชจายในการเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 

5,568,320 
  2 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร 

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 
 

89,600 
2 งานเก็บขยะมูลฝอยและขน

ถายส่ิงปฏิกูล 
1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย 

ในชุมชน 
292,500 

  2 คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย
เพ่ือนำมาใชประโยชน 

50,000 

3 งานพัฒนาชุมชนและ
บริการสังคม 

1 คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต
ม่ันคง 

20,000 

  2 คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 

53,800 

4 งานสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดลอม 

1 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 30,000 

 2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 

165,100 

5 งานปองกันและควบคุมโรค 1 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา 
โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

373,000 

6 งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา    
 งานงบประมาณโรงเรียน 1 คาใชจายในการสอนภาษาจีน 5,402,400 

  2 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน 180,000 

  3 คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

314,400 

  4 คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

100,000 

  5 คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 11,112,000 
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ลำดับ
ที่ 

แผนงาน/ผลผลิต/งาน 
 

รายการ/โครงการ งบประมาณ 

  6 คาใชจายโครงการวายน้ำเปน เลนน้ำไดปลอดภัย 1,125,200 

  7 คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

444,300 

  8 คาใชจายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

50,700 

  9 คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร 

47,300 

  10 คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 158,000 

รวม   48      โครงการ 62,746,920 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 
 

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วดัและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 
 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนท่ีเขต/กลุมเขต 

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมาย 1.๕.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอน 
เปาประสงคท่ี 1.5.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 
 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 
1 รอยละความสำเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
รอยละ 100 

 
สำนักอนามัย 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1. ควบคุม กำกับใหสถานประกอบการ
อาหาร ผานเกณฑดานสุขลักษณะทาง
กายภาพของกรุงเทพมหานคร 
2. ควบคุม กำกับใหผูประกอบการผูไดรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไม
เปนโรคติดตอไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ
หรือไมเปนพาหนะนำโรคติดตอ 

ระดับความสำเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารท่ีผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครมีบริการท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมี
มาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส 

นิยาม 
1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง รานอาหาร  
แผงลอยจำหนายอาหารริมบาทวิถี ตลาด ซูเปอรมารเก็ต 
และมินิมารท ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 50 เขต  
2. เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย หมายถึง  
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 
งบประมาณ 95,900 บาท 
(ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

3. ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ 
4. ควบคุม กำกับใหผูประกอบการ   
ผูไดรับอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง
ตองผานการอบรมตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
กำหนด 
6. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล
อาหารมีศักยภาพในการดำเนินงาน 
ดานอาหารปลอดภัย 

โคโรนา 2019 (โควิด 19)   

ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 

  2.1 ดานสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานท่ี 
(Place) ตองผานเกณฑดานความสะอาดและสุขลักษณะ
ของสถานท่ีตามประเภทของสถานประกอบการอาหารนั้น 
  2.2 ดานคุณภาพอาหาร (Food) ตองผานเกณฑ 
ดานความปลอดภัยของอาหาร ไดแก  

(1) อาหารและวัตถุดิบ สุมตรวจดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน (test kit) ทางดานเคมี อยูในเกณฑคุณภาพ
อาหารท่ีกำหนด ดังนี้ 

- ตองไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ  
สารฟอรมาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 

- ตองไมพบสีสังเคราะหในอาหารท่ีหามการใชสี 
- ตองไมพบกรดแรอิสระในน้ำสมสายชู 
- ตองไมพบยาฆาแมลง และสารโพลารใน

น้ำมันทอดอาหาร เกินเกณฑคุณภาพอาหารท่ีกำหนด 
(2) ตรวจความสะอาดของอาหารพรอมบริโภค 

ภาชนะ อุปกรณ มือผูสัมผัสอาหาร โดยใชชุดตรวจหา 
โคลิฟอรมแบคทีเรียเบื้องตน (SI-2) พบการปนเปอน  
ไมเกินรอยละ 10 (จำนวนตัวอยางท่ีสุมตรวจใหเปน 
ไปตามแนวทางการเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหของแตละ
ประเภทสถานประกอบการอาหาร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 2.3 ดานบุคลากร ผูสัมผัสอาหาร (Food Handler) 
ตองผานการอบรมหรือการเรียนรูดวยตนเองตาม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 
3. บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Service) 
หมายถึง สถานประกอบการอาหารมีการใหบริการท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม อยางนอย 4 ขอ โดยตองผานขอ
มาตรฐานหลักทุกขอ ดังนี้ 

(1) ไมมีเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการ 
(ขอมาตรฐานหลัก)  

(2) ไมใชภาชนะท่ีทำจากโฟม (ขอมาตรฐานหลัก) 
   (3) เลือกใชวัตถุดิบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือ
ไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยท่ีเชื่อถือได 
   (๔) มีการคัดแยกขยะ เชน ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป
และขยะอันตราย เปนตน 
   (5) มีการนำขยะอาหาร วัตถุดิบเหลือใชไปใชใหเกิด
ประโยชน 
   (6) เลือกใชผลิตภัณฑทำความสะอาด หรือการกำจัด
แมลงสัตวนำโรคท่ีมีวิธีหรือสวนประกอบจากธรรมชาติ  
   (7) มีนโยบายใหลูกคานำภาชนะมาใสอาหารเองได  
4. มาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด 19)  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

หมายถึง มาตรการของสถานประกอบการอาหารในการ



แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 33 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ปองกัน การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด 19) ประกอบดวย (D-M-H-T-T-A) 

   ๔.๑ Distancing จัดใหมีการเวนระยะหางในการ 
เขารับบริการ 
   ๔.๒ Mask wearing ผูประกอบกิจการ ผูสัมผัส
อาหาร ผูเขารับบริการ ตองสวมหนากากอนามัย 
   ๔.๓ Hand washing จัดใหมีอุปกรณสำหรับลางมือ
สำหรับผูประกอบกิจการและผูรับบริการ 
   ๔.๔ Temperature จัดใหมีการวัดอุณหภูมิคัดกรอง 
ผูประกอบกิจการ ผูเขารับบริการ 
   ๔.๕ Testing จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 

(COVID-19) ในผูประกอบกิจการและพนักงานโดยใชชุด

ทดสอบอยางงาย 
   ๔.๖ Application จัดใหมีการใชแอปพลิเคชัน     
ทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีตามท่ีทางราชการกำหนด เชน   
ไทยชนะ หรือมีการลงบันทึกขอมูลของผูประกอบกิจการ
และผูรับบริการ 
๕. สถานประกอบการอาหารไดมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวง
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สาธารณสุข หมายถึง สถานประกอบการอาหารมีการ
จัดตั้งสถานท่ีท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม ผูประกอบปรุง ผูสัมผัสอาหารมี
ความรูในการเตรียมประกอบปรุงและจำหนายอาหารท่ี
สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อโรคท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพผูบริโภค รวมท้ังมีมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   

 
คาเปาหมาย    
ระดับ 5  
 
วิธีคำนวณ  
1. รอยละของสถานประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการ
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  คำนวณจาก 
จำนวนสถานประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมท้ังหมด หารดวย จำนวนสถาน
ประกอบการอาหารท้ังหมด คูณ 100 
2. รอยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

คำนวณจาก จำนวนสถานประกอบการอาหารท่ีมี
มาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 
หารดวย จำนวนสถานประกอบการอาหารท้ังหมด  
คูณ 100 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 36 
 

เกณฑการใหคะแนน     “ระดับความสำเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
และมีมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข” 

 
สำนักงานเขต 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑรอยละ
ความสำเร็จ 

การดำเนินงาน คะแนนท่ีไดรับ 

๕ ร้อยละ ๑๐๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
มีบริการท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๓๐  

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

รอยละ 100  
ของน้ำหนักคะแนน 

๔ ร้อยละ ๙๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
มีบริการท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ ๒๕.๐๐ ถึงร้อยละ ๒๙.๙๙ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตร่้อยละ ๙๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๙๙.๙๙ 

รอยละ 90 
 ของนำ้หนักคะแนน 

๓ ร้อยละ ๘๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
มีบริการท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๒๔.๙๙ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตร่้อยละ ๘๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๘๙.๙๙ 

รอยละ 80 
 ของน้ำหนักคะแนน 

๒ ร้อยละ ๗๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
มีบริการท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๑๙.๙๙ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตร่้อยละ ๗๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๗๙.๙๙ 

รอยละ 70  
 ของนำ้หนักคะแนน 
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ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑรอยละ
ความสำเร็จ 

การดำเนินงาน คะแนนท่ีไดรับ 

๑ ร้อยละ ๖๐ ๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
มีบริการท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ 

๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐  

รอยละ 60 
 ของนำ้หนักคะแนน 
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ดานท่ี 2 มหานครสีเขียว 
มิติท่ี ๒.๑ ภูมิทัศนสวยงาม 
เปาหมาย 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด 
เปาประสงคท่ี ๒.๑.๑.๑ ถนน ทางเทา และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม 
 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 
1 จำนวนถนนสายหลักท่ีไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน 3 เสนทาง สำนักเทศกิจ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. บูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การสำรวจ ออกแบบวางแผนพัฒนา
พ้ืนท่ี และดำเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนถนน ทางเทา  และคลองสาย
หลักในยานสำคัญของ
กรุงเทพมหานครใหเปนไปตาม
ขอกำหนดมาตรฐานสากลและ
สอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พ้ืนท่ี  

ระดับความสำเร็จของการจัด
ความเปนระเบียบเรียบรอย
บริเวณพ้ืนผิวถนน 

 

นิยาม 
พ้ืนผิวถนน  หมายถึง ทางเดินรถ ทางเทา ขอบทาง ไหลทาง ชอง

เดินรถ ชองเดินรถประจำทาง และลานท่ีประชาชนใชในการจราจร และ
ใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลท่ีเจาของยินยอมใหประชาชนใชใน
การจราจรหรือท่ีหัวหนาเจาพนักงานจราจรไดประกาศไว ตาม พ.ร.บ. 
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
2535 และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ความเปนระเบียบเรียบรอย หมายถึง สภาพพ้ืนท่ี บริเวณพ้ืนผิวถนน 
ทางเทา มีความสะอาด ไมพบการตั้งวาง สิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใด ในลักษณะ
กีดขวางการจราจรท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน รำคาญ แกผูอ่ืนและมี
ผลกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชน 

การจัดความเปนระเบียบเรียบรอย หมายถึง การกวดขันการตั้ง 
วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนพ้ืนผิวถนน ทางเทา การตรวจสอบดูแลรักษา
ความสะอาด ไมใหมีการตั้ง วาง หรือกองวัตถุสิ่งของบนพ้ืนผิวถนน 

โครงการจัดความเปนระเบียบ
บริเวณพ้ืนผิวถนนและทางเทา
เขตบางขุนเทียน 
(ฝายเทศกิจ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ทางเทา หาบเร-แผงลอย (นอกพ้ืนท่ีทำการคา) และซากยานยนตท่ีมี 
ผูนำมาจอดท้ิงบนพ้ืนผิวถนน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเนนการ
บังคับการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแบงคาปรับ
ท่ีไดจากการเปรียบเทียบใหแกผูแจงความนำจับตามกฎหมายวาดวย
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. 2560 และประสานงานสถานีตำรวจทองท่ีดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ระดับความสำเร็จ หมายถึง การดำเนินการแกไขปญหาตามภารกิจ
ท่ีรับผิดชอบและอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไดแลวเสร็จ 
   
การดำเนินการของแตละหนวยงานประกอบดวย 
สำนักเทศกิจ (หนวยงานหลัก) 
1. รวบรวม ประมวลผล และจัดทำบัญชีขอมูลพ้ืนท่ีเขต เพ่ือประกอบ
ในการจัดทำแผนการจัดระเบียบบริเวณพ้ืนผิวถนนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 50 เขต 
2. จัดทำแผนงาน (Roadmap) / แนวทางการปฏิบัติในสวนของสำนัก
เทศกิจ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ดำเนินการ การกำหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการดำเนินงาน
ของหนวยงานและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน เพ่ือให การกำกับ 
ดูแล สนับสนุน การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลมีความชัดเจน
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ครบถวนสมบูรณ และแผนงาน (Roadmap) / แนวทางการปฏิบัติ 
ของฝายเทศกิจ สำนักงานเขต  
3. ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ เชน การจัดประชุมชี้แจง การ
เวียนแจงหนังสือ  การสรางความรูความเขาใจแกผูเก่ียวของผานคูมือ
การปฏิบัติงานการประกาศของราชการ การประชาสัมพันธ การจัด
กิจกรรมรณรงค เปนตน เพ่ือใหการดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 
4. ตรวจสอบ กวดขัน กำกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังใหการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในเชิงพ้ืนท่ีของสำนักงานเขต 
5. ติดตามและประเมินผลการตรวจพ้ืนท่ีของสำนักเทศกิจและผลการ
ดำเนินการของสำนักงานเขต และจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ตรวจพ้ืนท่ีและการจดัความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณพ้ืนผิวถนนฯ 
ในเชิงปริมาณ นำเสนอผูบริหารตามลำดับเปนรายเดือน เพ่ือนำผล 
การประเมินไปปรบัปรุง/พัฒนา 
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการตรวจพ้ืนท่ีและการจัดความเปน
ระเบียบเรียบรอยบริเวณพ้ืนผิวถนนฯ ในเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 
3 เดือน (4 ครั้ง/ปงบประมาณ) โดยรายงานจะตองแสดงขอเท็จจริง 
ท่ีตรวจพบ และใหขอเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ีเปน
ประโยชนและนำไปปฏิบัติได รวมท้ังสอดคลองกับสถานการณ/ 
สภาพปญหานำเสนอผูบริหารสำนักเทศกิจ ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขต 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สำนักงานเขต (หนวยงานรอง) 
1. สำรวจและจัดทำขอมูลพ้ืนท่ีเขตสงสำนักเทศกิจ เพ่ือประกอบในการ
จัดทำแผนการจัดระเบียบบริเวณพ้ืนผิวถนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน / แนวทางการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ วิธีการ/มาตรการดำเนินการ ฯลฯ ของสำนัก
เทศกิจ 
๓. ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ เชน การจัดประชุมชี้แจง การ
สรางความรูความเขาใจแกประชาชนผานประกาศของสำนักงานเขต 
หรือการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมรณรงค เปนตน เพ่ือใหการ
ดำเนินการตามแผนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด 
๔. ดำเนินการตรวจสอบ ตักเตือน กวดขัน และบังคับใชกฎหมายไมให
ประชาชนฝาฝนนำยานยนตมาจอดกีดขวางการจราจร นำสิ่งของมาตั้ง 
วาง กองบนถนนในลักษณะกีดขวางการจราจร เบียดบังทางสาธารณะ
หรือถนนสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนตัวและบดบังทัศนียภาพของเมือง   
๕. จัดทำรายงานผลการตรวจพ้ืนท่ี และการจัดความเปนระเบียบ
เรียบรอย บริเวณพ้ืนผิวถนนฯ ของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ  
สงสำนักเทศกิจเปนรายเดือน  
 
สำนักงานเขต (หนวยงานรอง) 

เจาหนาท่ีของสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต รวมกับเจาหนาท่ีของ
สำนักเทศกิจ ออกปฏิบัติการตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานในเชิงพ้ืนท่ี 
กวดขัน และบังคับใชกฎหมายไมใหประชาชนฝาฝนนำยานยนตมาจอด
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กีดขวางการจราจร นำสิ่งของมาตั้ง วาง กองบนถนนในลักษณะ 
กีดขวางการจราจร เบียดบังทางสาธารณะหรือถนนสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนสวนตัว และบดบังทัศนียภาพของเมือง  สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเชิงพ้ืนท่ี และจัดทำรายงานผลการตรวจพ้ืนท่ีเปาหมาย 
ในเชิงคุณภาพ โดยรายงานจะตองแสดงขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ  
ใหขอเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ีเปนประโยชนและ
สอดคลองกับสถานการณ/สภาพปญหา  และรายงานผลการตรวจพ้ืนท่ี
เปาหมายในเชิงคุณภาพเปนรายเดือนตอผูบริหารสำนักเทศกิจ  
และรายไตรมาสตอผูบริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต 
สำนักการโยธา (หนวยงานรอง) 
แกไขปญหาเรื่องท่ีไดรับแจงรองเรียน ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ และ
สามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ี เชน การจัดระเบียบพ้ืนผิวถนน 
ปรับสภาพผิวถนน เปนตน  
สำนักการจราจรและขนสง (หนวยงานรอง) 
แกไขปญหาเรื่องท่ีไดรับแจงรองเรียน ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ และ
สามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ี เชน การดูแลเสนจราจร ปาย
จราจร เปนตน  
 
 
คาเปาหมาย 
ระดับ 5 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานท่ีทำไดเทียบกับเกณฑรอยละความสำเร็จ 
 
วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
เก็บขอมูลจากแผน/รายงานการดำเนินงานแตละข้ันตอน 
1. ขอมูลพ้ืนท่ีเขตเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนการจัดระเบียบ
บริเวณผิวถนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สงสำนักเทศกิจ 
2. แผน/Roadmap/แนวทางการปฏิบัติของสำนักงานเขต 
3. หลักเกณฑ วิธีการ/มาตรการดำเนินการ 
4. รายงานการประชุม 
5. รายงานการออกตรวจพ้ืนท่ี 
6. เอกสารรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
7. เอกสารการแจงรองเรียนจากประชาชนท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 
8. แหลงขอมูลแสดงการเผยแพรการดำเนินโครงการ เชน การ
ประชาสัมพันธ 
9. รายงานผลการประเมินผลการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของเมืองบริเวณพ้ืนผิวถนน  
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เกณฑการใหคะแนน  “ระดับความสำเร็จของการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณพ้ืนผิวถนน” 
 

ระดับความสำเร็จ 
เกณฑรอยละ
ความสำเร็จ 

การดำเนินงาน คะแนนท่ีไดรับ 

5 รอยละ 100 รายงานผลการตรวจพ้ืนท่ี และการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย บริเวณพ้ืนผิวถนนฯ ของสำนักงานเขต 
ในเชิงปริมาณ สงสำนักเทศกิจเปนรายเดือน  

รอยละ 100 
ของน้ำหนักคะแนน 

4 รอยละ 90 ดำเนินการแกไขปญหาตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ และอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไดแลวเสร็จ  
รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ 90  
ของน้ำหนักคะแนน 

3 รอยละ 80 ดำเนินการแกไขปญหาตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ และอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไดแลวเสร็จ  
รอยละ 80 ข้ึนไป 

รอยละ 80  
ของน้ำหนักคะแนน 

2 รอยละ 70 ดำเนินการแกไขปญหาตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ และอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไดแลวเสร็จ  
รอยละ 60 ข้ึนไป 

รอยละ 70  
ของน้ำหนักคะแนน 

1 รอยละ 60 - สำรวจและจัดทำขอมูลพ้ืนท่ีเขตสงสำนักเทศกิจ เพ่ือประกอบในการจัดทำแผนการจัดระเบียบ 
บริเวณพ้ืนผิวถนน ของถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางลัด ทางเชื่อมและถนนสวนบุคคลซ่ึงเจาของยินยอม 
ใหประชาชนใชเปนทางสัญจรไดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 50 เขต 
- จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน / แนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ วิธีการ/
มาตรการดำเนินการ ฯลฯ ของสำนักเทศกิจ 
- ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ เชน การจัดประชุมชี้แจง การสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
ผานประกาศของสำนักงานเขต หรือการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมรณรงค เปนตน เพ่ือใหการ
ดำเนินการตามแผนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด 
- ดำเนินการตรวจสอบ ตกัเตือน กวดขัน และบังคับใชกฎหมายไมใหประชาชนฝาฝนฯ            

รอยละ 60 
ของนำ้หนักคะแนน 
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องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ 

ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติท่ี 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม 
เปาหมายท่ี 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด 
เปาประสงคท่ี 2.1.1.1 ถนน ทางเทา และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จำนวนถนนสายหลักท่ีไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน 3 เสนทาง 

 

มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. บูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการสำรวจ 
ออกแบบวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 
และดำเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนถนน ทางเทา  และคลอง
สายหลักในยานสำคัญของ
กรุงเทพมหานครใหเปนไป
ตามขอกำหนด
มาตรฐานสากลและสอดคลอง
กับเอกลักษณของแตละพ้ืนท่ี  

ระดับความสำเร็จของคลอง 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับ
การปรับภูมิทัศนใหสอดคลอง
กับเอกลักษณของพ้ืนท่ี 

นิยาม 
    คลอง หมายถึง ทางน้ำหรือลำน้ำท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือขุดข้ึนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีคลอง ลำราง ลำกระโดงในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร  
    คลองเปาหมาย หมายถึง คลองซ่ึงมีการกำหนดใหเปนเปาหมาย 
ตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับ 
การปรับภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของพ้ืนท่ี” ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1) ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 50 เขต รวมจำนวน 39 คลอง และคลองสาขาท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
    การปรับภูมิทัศนคลอง หมายถึง การปรับภูมิทัศนของพ้ืนท่ีตลอดแนว
คลองเปาหมายใหมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยสอดคลองกับเอกลักษณ

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลอง
เปาหมายในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน 
(ฝายโยธา) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ของพ้ืนท่ีและมีความโดดเดนเปนอัตลักษณ ท้ังภูมิทัศนท่ีเปนแหลงธรรมชาติ
และสถานท่ีท่ีถูกสรางข้ึน และเกิดความยั่งยืน รวมถึงพัฒนาตอยอดเชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตามแนวคลอง  
    เอกลักษณ หมายถึง ลักษณะเดนของทองถ่ิน/พ้ืนท่ีท่ีแสดงใหเห็น 
ความแตกตางจากทองถ่ินอ่ืน ข้ึนอยูกับสภาพตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม (เปนสิ่งตายตัวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได) เชน สภาพภูมิศาสตร พืชพันธุไม สัตว ภาษาถ่ิน ประเพณี
ทองถ่ิน ศิลปะหัตถกรรม อาหารการกิน เทคโนโลยี แฟชั่น ฯลฯ 
    อัตลักษณ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีโดดเดน 
ซ่ึงทําใหสิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีรูจักหรือจําได (สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหดี
ข้ึนได) เชน การประดับ ตกแตงตาง ๆ สรางพ้ืนท่ียานใหเกิดความเปน
เอกลักษณสอดคลองกับแตละพ้ืนท่ีโดยใชแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ
Tactical Urbanism, Urban Renewal เปนตน  
     Tactical Urbanism หมายถึง การพัฒนาเมืองหรือชุมชนโดยการ
เปลี่ยนแปลงบริเวณรกรางหรือมีบรรยากาศแหงแลงเชน ถนน ทางเทา 
กำแพง สนามเด็กเลน แหลงเสื่อมโทรม ใหกลายเปนพ้ืนท่ีหรือยานสรางสรรค 
มีชีวิตชีวา และนาอยูมากข้ึน โดยการตกแตงหรือกอสรางในตนทุนต่ำ 
เนนการมีสวนรวมและใชแรงงานสองมือของคนในชุมชนเปนหลัก 
    การฟนฟูเมือง (Urban Renewal) เปนการปรับปรุงฟนฟูเมืองหรือ
สวนของเมืองท่ีเสื่อมโทรมดวยกาลเวลาหรือปจจัยอ่ืนใหมีชีวิตชีวาข้ึนใหม
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

โดยดำเนินการดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมใหสอดคลองกัน ซ่ึงการ
ดำเนินการมีผลตอการสรางงานและทำใหสภาพแวดลอมของเมืองดีข้ึน 
    ท้ังนี้ขอบเขตการดำเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
 
ภารกิจสวนท่ี 1 (รอยละ 40) 
๑. สำนักการระบายน้ำ (หนวยงานหลัก) 
    1.1 บริหารจัดการภาพรวมกระบวนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยจัดประชุม
หารือรวมกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเปนไปตามนิยามท่ีกำหนด 

1.2 บริหารจัดการภารกิจการดำเนินการในกลุมคลองเปาหมาย  
ประเภทท่ี 1, ๒ และ 3 (ตามเอกสารแนบทาย) ดังนี้ 

1.2.1 ประเภทท่ี 1 จัดทำแผน และพัฒนายานริมคลองท่ีเหมาะสม 
ตอการพัฒนาไมนอยกวา 1 พ้ืนท่ี/คลอง เปนพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนา 
ตามนิยามท่ีกำหนด โดยทุกหนวยงานรวมหารือ กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 
และดำเนินการรวมกันพัฒนาตอยอดเชิงพ้ืนท่ี 

1.2.2 ประเภทท่ี 2 สำนักการระบายน้ำ  
- พิจารณาจัดทำขอเสนอแนะจากการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ 

ตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับ 
การปรับภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของพ้ืนท่ี” ในปงบประมาณ 
2564 - 2565 สรุปภารกิจ 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีตองดำเนินการตอเนื่องในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือใหบรรลุตามนิยามท่ีกำหนดไว นำเสนอผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร 

- จัดทำแผนปฏิบัติการฟนฟูและบำรุงรักษาคลองใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานในการรองรับการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 ประเภทท่ี 3 สำนักการระบายน้ำ จัดทำแผนปฏิบัติการฟนฟู
และบำรุงรักษาคลองใหอยูในสภาพพรอมใชงานในการรองรับการบริหาร
จัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

1.3 สำรวจและจัดทำแผนท่ีแสดงจุดปลอยน้ำเสียลงคลอง และบริเวณ 
ท่ีมีสิ่งปลูกสรางรุกล้ำตามแนวเขตคลองสาธารณะกรณีมีความจำเปนตองใช
งบประมาณใหหนวยงานจัดทำรายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคา 
เตรียมขอจัดสรรงบประมาณตอไป 

1.4 พิจารณาจัดทำหลักเกณฑการประเมินผลและใหคะแนนในภาพรวม
ตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด และประมวลผลการดำเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัด 
สรุปผลการดำเนินงานสงสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล และรายงาน 
นำเรียนผูบริหารกรุงเทพมหานครทราบ 
๒. สำนักส่ิงแวดลอม 

ดำเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามขอ 1.2.1    
2.1 รวมดำเนินการตามขอ 1.1  
2.2 บริหารจัดการการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวตามแนวคลองในพ้ืนท่ีเปาหมาย

ในภาพรวม โดยสนับสนุนดานการวางแผนภาพรวม องคความรู การออกแบบ 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการปลูกตนไม
หรือตกแตงไมดอกไมประดับ และกำหนดแผนการบำรุงรักษาเพ่ือความยั่งยืน 

2.3 บริหารจัดการขยะในภาพรวม โดยสนับสนุนดานการวางแผนภาพรวม 
องคความรู การออกแบบ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะสำหรับการเก็บขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและไขมัน ใหกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ  
3. สำนักการโยธา  

3.1 รวมดำเนินการตามขอ 1.1  
3.2 บริหารจัดการภาพรวมดำเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามขอ 1.2.1 

ในการสำรวจ และออกแบบตามหลักอารยสถาปตย (Universal Design) 
ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสะพานบริเวณแนวคลอง กรณีใชงบประมาณ
ใหระบุโครงการ/กิจกรรมพรอมรายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคา
เตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 

3.3 บริหารจัดการภาพรวมดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการรักษาสภาพ
โดยการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณบริเวณสะพานขามคลองใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน 
4. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 

ดำเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามขอ 1.2.1    
4.1 รวมดำเนินการตามขอ 1.1  
4.2 ศึกษา พิจารณาคัดเลือกยานท่ีมีความสำคัญตามแนวคลอง ประเภทท่ี 1  

กำหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมี
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร หรือพ้ืนท่ีอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ไม
นอยกวา ๓ ยาน 

4.3 จัดทำรายละเอียดแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมในยานท่ีสำคัญท่ีไดรับ
การศึกษาตามขอ 4.1 เพ่ือใหสามารถนำไปใชเปนขอมูลสำคัญตอยอดในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาเมืองในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ป ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตอไป  
5. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว 

ดำเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามขอ 1.2.1    
5.1 รวมดำเนนิการตามขอ 1.1 
5.2 ศึกษา พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว และจัดทำแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตคลองไมนอยกวา 1 พ้ืนท่ี แลวเสร็จ
ภายในป 2565 โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
การใชชีวิตวิถีใหม (New Normal) เพ่ืออนุรักษมรดกวัฒนธรรมเชิงพ้ืนท่ี (ยาน) 
พิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีตามขอ 1.2.1 
6. สำนักการจราจรและขนสง  
    ดำเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามขอ 1.2.1 

6.1 รวมดำเนินการตามขอ 1.1  
6.2 จัดทำแผนพัฒนาเสนทางการสัญจร และจุดเชื่อมตอการเดินทางท่ี

เหมาะสมเพ่ิมเติม กรณีใชงบประมาณใหระบุโครงการ/กิจกรรมพรอม
รายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 

6.2.1 จัดทำแผน และพัฒนากลอง CCTV ปายบอกทาง 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 51 
 

มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

6.2.2 ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณในความรับผิดชอบ (สาย
สาธารณูปโภค กลอง CCTV และปายบอกทาง) บริเวณทาเทียบเทียบเรือ 
ทางจักรยานและทางเดินริมคลองใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
7. สำนักเทศกิจ 
    ดำเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามขอ 1.2.1 

7.1 รวมดำเนินการตามขอ 1.1  
7.2 บริหารจัดการดานความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรยีบรอยใน

ภาพรวมรวมกับสำนักงานเขต โดยสนับสนนุดานวางแผนภาพรวม องค
ความรู การออกแบบ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
บริเวณเสนทางสัญจร  ริมคลองและทาเทียบเรือ  
8. สำนักงานประชาสัมพันธ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร       
    ดำเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามขอ 1.2.1 

8.1 รวมดำเนินการตามขอ 1.1 
8.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน YouTube, 

Facebook เปนตน เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการปรับภูมิทัศนคลอง
ใหประชาชนรับรูการดำเนินกิจกรรมของกรุงเทพมหานครเปนรายคลองในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 
     8.3 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลของกิจกรรมในพ้ืนท่ี
เปาหมายในรูปแบบออนไลน และสรุปผล 
สงใหสำนักการระบายน้ำภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

9. สำนักงานเขต  
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สงสำนักการระบายน้ำ ประกอบดวย 
9.1 รวมดำเนนิการตามขอ 1.1 
๙.2 บำรุง รักษาอุปกรณในความรับผิดชอบบริเวณสถานท่ีพักผอนริม

คลอง จุดชมวิวทิวทัศน/จุดเช็คอิน (Check in)  ปายอำนวยความสะดวก 
ปายประดับตาง ๆ สะพานขามคลอง ไฟฟาสองสวางและราวกันตกรมิคลอง 
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
    9.3 คัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสรางอัตลักษณใหโดดเดน โดยการ
ตกแตงประดับสิ่งท่ีบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี บริเวณท่ีสาธารณะ 
ริมคลอง สะพานขามคลอง หรือพัฒนาในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน Tactical 
Urbanism เปนตน 
    9.4 จัดทำแผนการบริหารจัดเก็บขยะอยางเปนระบบในพ้ืนท่ีตามแนว
คลองเพ่ือไมใหประชาชนท้ิงขยะลงคลอง เชน การกำหนดจุดท้ิงขยะ นัดท้ิง-
นัดเก็บขยะชิ้นใหญ และการเก็บขนขยะ เปนตน 
    9.5 รณรงคประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะ
มูลฝอย การเพ่ิมมูลคาและการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสียและการ
เตรียมการจัดเก็บคาบริการบำบัดน้ำเสีย ใหกับประชาชนและสถานประกอบการ 
เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญและใหเกิดการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหานำ้เสยี 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

    9.6 จัดทำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองสาขาท่ีเก่ียวของ (คลองในความ
รับผิดชอบของสำนักงานเขต) เพ่ือลดปริมาณขยะในคลอง “ตัวอยาง โครงการ 
ตอยอดอดีต ปรับปจจุบัน สรางคุณคาคลองบางกอกใหญผานเสนทาง ลอ ราง เรือ 
Best Service ป 2563” 

9.7 ใหการสนับสนุนงานภาพรวมในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
เปาหมาย ตามขอ 1.2.1  

 

ภารกิจสวนท่ี 2 (รอยละ 1๐) 
    ทุกหนวยงานจัดทำขอเสนอแนะการพัฒนาเพ่ิมเติมจากกรณีปญหาท่ีตรวจ
พบในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมในสวนภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ และจัดทำโครงการ/กิจกรรม เสนอเขาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
20 ป ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 2566 - 2570) ตอไป สงใหสำนักการระบายน้ำ 
 

ภารกิจสวนท่ี 3 (รอยละ 50) 
    สำนักการระบายน้ำประเมินผลภาพรวม ประกอบดวย 

- ผลการประเมินตามหลักเกณฑภาพรวมการปรับภูมิทัศนคลองของ
กรุงเทพมหานคร (รอยละ 20) ตามองคประกอบการประเมินผลภาพรวม 
(เอกสารแนบ 2)  

- ผลคะแนนจากแบบสอบถามออนไลน ซ่ึงจัดทำโดยสำนักงานประชาสัมพันธ 
(รอยละ 30) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคำนวณ  
สำนักการระบายน้ำรวบรวมผลการดำเนินงาน ภารกิจท่ี 1 - 3 โดยแบงเปน     

    1. ภารกิจสวนท่ี 1 รอยละ 40  
    2. ภารกิจสวนท่ี 2 รอยละ 10 
    3. ภารกิจสวนท่ี 3 รอยละ 50 
                     รวม  รอยละ 100 

สงใหสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล ภายในวันท่ี 15 กันยายนของปท่ี
ตรวจประเมิน 

 
วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
1. สำนักการระบายนำ้ (หนวยงานหลัก) 

- รายงานการประชุมและมติ ตามขอ 1.1  
- แผนและผลการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือยานริมคลองภาพรวม  
  ตามขอ 1.2.1 
- รายงานสรุปขอเสนอแนะ ตามขอ 1.2.2  
- แผนปฏิบัติการฟนฟูและบำรุงรักษาคลองประเภท 1 - 3 
- สรุปขอมูลการสำรวจและจัดทำแผนท่ีแสดงจุดปลอยน้ำเสียลงคลอง และ

บริเวณท่ีมีสิ่งปลูกสรางรุกล้ำตามแนวเขตคลองสาธารณะ 
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปรับภูมิทัศนคลอง 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามตวัชี้วดั พรอมเอกสารประกอบท้ังหมด 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

2. หนวยงานรอง 
2.1 สำนักท่ีเกี่ยวของ (ยกเวน สวพ. สวท. สจส. และ สปส.สนป.) 

- รายงานการประชุมบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงาน  
และมติการประชุมการบริหารจัดการภาพรวมดานท่ีรับผิดชอบ  

- แผนการบริหารจัดการภาพรวมดานท่ีรับผิดชอบจากการประชุมฯ และผล
การดำเนินการตามแผนฯ  
2.2 สำนักวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนสง 
และสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเท่ียว 

- รายงานผลการศึกษาหรือรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
2.3 สำนักงานประชาสัมพันธ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร       
    - สื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับการปรับภูมิทัศนคลองใหประชาชนรับรูการ
ดำเนินกิจกรรมของ กทม. เปนรายคลองในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
     - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลของกิจกรรม 
ในพ้ืนท่ีเปาหมายในรูปแบบออนไลน และสรุปผลสงให 
สำนักการระบายน้ำ  
2.4 สำนักงานเขต 

  - แผนปฏิบัติการตามภารกิจ  
  - รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ 
 

หมายเหตุ : 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

- หนวยงานจัดสงผลการดำเนินการในสวนท่ีรับผิดชอบตามกรอบระยะเวลา 
ท่ีสำนักการระบายน้ำกำหนด 

- สำนักท่ีจัดทำผลคะแนน สรุปผลคะแนนดานท่ีรับผิดชอบสงสำนักการ
ระบายน้ำภายในวันท่ี 10 กันยายนของปท่ีตรวจประเมิน 

- สำนักการระบายน้ำรวบรวมผลคะแนนตามภารกิจสวนท่ี 1 - 3 สงใหสำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล ภายในวันท่ี 15 กันยายนของปท่ีตรวจประเมิน 
 
คาเปาหมาย 
ระดับ 5 (39 คลอง และคลองสาขาท่ีเก่ียวของ) 
 
วิธีคำนวณ  

สำนักการระบายน้ำรวบรวมผลการดำเนินงาน ภารกิจท่ี 1 - 3 โดยแบงเปน     
    1. ภารกิจสวนท่ี 1 รอยละ 40  
    2. ภารกิจสวนท่ี 2 รอยละ 10 
    3. ภารกิจสวนท่ี 3 รอยละ 50 
                     รวม  รอยละ 100 

สงใหสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล ภายในวันท่ี 15 กันยายนของปท่ี
ตรวจประเมิน 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
1. สำนักการระบายนำ้ (หนวยงานหลัก) 

- รายงานการประชุมและมติ ตามขอ 1.1  
- แผนและผลการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือยานริมคลองภาพรวม ตามขอ 1.2.1 
- รายงานสรุปขอเสนอแนะ ตามขอ 1.2.2  
- แผนปฏิบัติการฟนฟูและบำรุงรักษาคลองประเภท 1 - 3 
- สรุปขอมูลการสำรวจและจัดทำแผนท่ีแสดงจุดปลอยน้ำเสียลงคลอง  

และบริเวณท่ีมีสิ่งปลูกสรางรุกล้ำตามแนวเขตคลองสาธารณะ 
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปรับภูมิทัศนคลองในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครตามตัวชี้วัด พรอมเอกสารประกอบท้ังหมด 
2. หนวยงานรอง 
2.1 สำนักท่ีเกี่ยวของ (ยกเวน สวพ. สวท. สจส. และ สปส.สนป.) 

- รายงานการประชุมบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงาน และมติการประชุม
การบริหารจัดการภาพรวมดานท่ีรับผิดชอบ  

- แผนการบริหารจัดการภาพรวมดานท่ีรับผิดชอบจากการประชุมฯ  
และผลการดำเนินการตามแผนฯ  
2.2 สำนักวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนสง  
และสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเท่ียว 

- รายงานผลการศึกษาหรือรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจท่ี 
ไดรับมอบหมาย 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

2.3 สำนักงานประชาสัมพันธ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร       
    - สื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับการปรับภูมิทัศนคลองใหประชาชนรับรู 
การดำเนินกิจกรรมของ กทม. เปนรายคลองในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
     - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลของกิจกรรมในพ้ืนท่ี
เปาหมายในรูปแบบออนไลน และสรุปผลสงใหสำนักการระบายน้ำ  
2.4 สำนักงานเขต 

  - แผนปฏิบัติการตามภารกิจ  
  - รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ 
 

หมายเหตุ : 
- หนวยงานจัดสงผลการดำเนินการในสวนท่ีรับผิดชอบตามกรอบระยะเวลา 

ท่ีสำนักการระบายน้ำกำหนด 
- สำนักท่ีจัดทำผลคะแนน สรุปผลคะแนนดานท่ีรับผิดชอบสง 

สำนักการระบายน้ำภายในวันท่ี 10 กันยายนของปท่ีตรวจประเมิน 
- สำนักการระบายน้ำรวบรวมผลคะแนนตามภารกิจสวนท่ี 1 - 3 สงใหสำนัก

ยุทธศาสตรและประเมินผล ภายในวันท่ี 15 กันยายนของปท่ีตรวจประเมิน 
 

หมายเหตุ   การปรับลดคะแนน 
- กรณีหนวยงานไมสงหลักฐานหรือสงหลักฐานไมครบตามที่กำหนดปรับลดคะแนนรอยละ 2 ของคะแนนสุทธิที่ไดรับ 
- กรณีหนวยงานสงผลการดำเนินการลาชาปรับลดคะแนนรอยละ 2 ของคะแนนสุทธิที่ไดรับ 
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เกณฑการใหคะแนน  “ระดับความสำเร็จของคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไดรับการปรับภมูิทัศนใหสอดคลองกบัเอกลักษณของพ้ืนที่” 
 

ระดับความสำเร็จ เกณฑรอยละความสำเร็จ การดำเนินงาน คะแนนท่ีไดรับ 
5 - - สำนักการระบายน้ำจดัทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการปรับภูมิทัศนคลองฯ นำเสนอผูบริหารกรุงเทพมหานคร

รับทราบและสงสำนักยุทธศาสตรฯ ภายในกำหนด  
- ทุกหนวยงานจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนายานรมิคลองท่ีกำหนดไวในแผนของแตละหนวยงาน และสงให
สำนักการระบายน้ำดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ (หนวยงานขับเคลือ่นภารกิจท่ีกำหนด ครบถวนรอยละ 100) 

รอยละ 100  
ของน้ำหนักคะแนน 

4 - - สำนักการระบายน้ำจดัทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการปรับภมูิทัศนคลองฯ นำเสนอผูบรหิารกรุงเทพมหานครรับทราบ 
และสงสำนักยุทธศาสตรฯ  
- ทุกหนวยงานจดัทำรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนายานรมิคลองท่ีกำหนดไวในแผนของแตละหนวยงาน และสงให
สำนักการระบายน้ำดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ (หนวยงานขับเคลือ่นภารกิจท่ีกำหนด ครบถวนรอยละ 100) 

รอยละ 80 
ของนำ้หนักคะแนน 

3 - - ทุกหนวยงานจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนายานริมคลองท่ีกำหนดไวในแผนของแตละหนวยงาน  
และสงใหสำนักการระบายน้ำดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ (ดำเนินโครงการ/กิจกรรมไมครบถวนตามท่ีกำหนดไวในแผนฯ)  

รอยละ 60 
ของน้ำหนักคะแนน 

2 - - สำนักการระบายน้ำจดัทำแผนพัฒนายานรมิคลองภาพรวมท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาไมนอยกวา 1 พ้ืนท่ี/คลอง  
ตามนิยามท่ีกำหนด จากแผนและรายละเอียดโครงการกิจกรรมฯ ท่ีทุกหนวยงานสงเรียบรอย 
- ทุกหนวยงานมีแผนและรายละเอียดโครงการกิจกรรมท่ีตองดำเนินการท่ีเกิดจากการหารือรวมกันของท่ีประชุมฯ 
ตามภารกิจของแตละหนวยงาน และสงใหสำนักการระบายนำไปจัดทำแผนพัฒนาพ้ืนท่ีหรือยานฯ ในภาพรวมเรียบรอย 
หมายเหตุ  
  - กรณีหนวยงานไมจดัทำแผนและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมจะไมพิจารณาในระดับท่ี 2 
  - กรณีหนวยงานไมสงแผนและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมใหสำนักการระบายน้ำเพ่ือจดัทำแผนพัฒนาพ้ืนท่ีหรือ
ยานในภาพรวมฯ โดยไมไดเปนขอบกพรองของสำนักการระบายน้ำใหถือวาสำนักการระบายน้ำผานในระดบัท่ี 2 

รอยละ 40 
ของนำ้หนักคะแนน 

 - - มีผลสรุปการคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายจากการประชุมหารือรวมกันของทุกหนวยงาน และรายละเอียด 
กิจกรรมของแตละหนวยงานท่ีตองดำเนินการตามภารกิจท่ี 1 ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

รอยละ 20 
ของน้ำหนักคะแนน 
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(เอกสารแนบ 1) 

ประเภทท่ี 1 คลองมีพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการปรับภูมิทัศนตลอดแนวคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลำดับท่ี รายช่ือคลอง ความยาว (เมตร) พ้ืนท่ีเขต 
1 คลองคูเมืองเดิม 2,400 พระนคร 
2 คลองรอบกรุง (โองอาง - บางลำภู) 3,450 พระนคร, สัมพันธวงศ, ปอมปราบศัตรูพาย 
3 คลองผดุงกรุงเกษม 5,400 พระนคร, ดุสิต, ปอมปราบศัตรูพาย, สัมพันธวงศ, บางรัก, ปทุมวัน 
4 คลองมหานาค 1,250 ปอมปราบศัตรูพาย 
5 คลองประเวศบุรีรมย 26,470 ประเวศ, ลาดกระบัง 
6 คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ) 3,940 บางกอกใหญ, ภาษีเจริญ 
7 คลองชักพระ 5,180 ตลิ่งชัน, บางกอกนอย 
8 คลองบางพระครู 1,300 บางพลัด 
9 คลองภาษีเจริญ 15,390 บางแค, ภาษีเจริญ, หนองแขม 

10 คลองดาน 2,100 จอมทอง 
11 คลองแสนแสบ 45,450 ดุสิต, ราชเทว,ี ปทุมวัน หวยขวาง, วัฒนา, บางกะป, สวนหลวง, บึงกุม, สะพานสูง, คันนายาว 
12 คลองชองนนทรี 4,535 บางรัก, ยานนาวา, สาทร 
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ประเภทท่ี 2 คลองมีพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการปรับภูมิทัศนไดบางสวน 

ลำดับท่ี รายช่ือคลอง ความยาว พ้ืนท่ีเขต 
1 คลองสามเสน 6,772 หวยขวาง, ดุสิต, พญาไท, ราชเทว ี
2 คลองสวนหลวง 1,850 ปทุมวัน 
3 คลองพระโขนง 9,850 คลองเตย, วัฒนา, สวนหลวง 
4 คลองเคล็ด 6,350 ประเวศ, บางนา, พระโขนง, สวนหลวง 
5 คลองสองตนนุน 9,800 มีนบุร,ี ลาดกระบัง 
6 คลองสมเด็จเจาพระยา 2,510 คลองสาน, ธนบุรี 
7 คลองมอญ 4,035 บางกอกใหญ 
8 คลองพิทยาลงกรณ 5,000 บางขุนเทียน 
9 คลองราษฎรบูรณะ 4,200 ราษฎรบูรณะ, ทุงครุ 

10 คลองบางซ่ีอ 7,696 หวยขวาง,ดินแดง, ดุสิต, พญาไท 
11 คลองตัน 3,700 วัฒนา, สวนหลวง 
12 คลองบางระมาด 9,400 ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 
13 คลองดาวคะนอง 2,580 จอมทอง, ราษฎรบูรณะ 
14 คลองบางยี่ขัน 2,500 บางพลัด 
15 คลองบางปะแกว 2,830 จอมทอง, ราษฎรบูรณะ 
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ประเภทท่ี 3 คลองมีพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสมตอการปรับภูมิทัศนตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับท่ี รายช่ือคลอง ความยาว   พ้ืนท่ีเขต 

1 คลองลาดพราว 12,500 สายไหม, ดอนเมือง, หลักสี,่ บางเขน, จตุจักร, ลาดพราว, หวยขวาง, วังทองหลาง 
2 คลองสามวา 11,800 คลองสามวา 
3 คลองเปรมประชากร 22,843 ดุสิต,บางซ่ือ,จตุจักร,หลักสี่,ดอนเมือง 
4 คลองบางพรม 12,040 ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 
5 คลองบางเชือกหนัง 12,540 บางแค, ภาษีเจริญ 
6 คลองสนามชัย 19,790 จอมทอง, บางขุนเทียน 
7 คลองหัวกระบือ 2,130 บางขุนเทียน 
8 คลองสวนหลวง 2 626 บางคอแหลม 
9 คลองบางแวก 10,600 บางแค, ภาษีเจริญ 

10 คลองวัดสิงห 1,700 เขตบางบอน 
11 คลองบางมด 11,250 จอมทอง, บางขุนเทียน,ทุงครุ 
12 คลองขุนราชพินิจใจ 12,370 บางขุนเทียน 
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(เอกสารแนบ 2) 

องคประกอบการประเมนิผลภารกิจที่ 3 (สวนรอยละ 20) 
การปรับภูมิทัศนคลองของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ 1. ดานความย่ังยืน 2. ดานการพัฒนาตอยอดเชิงพ้ืนท่ี  

 

 

กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

คลองประเภทท่ี 
1 2 3 

องคประกอบท่ี 1 ดานความย่ังยืน ประกอบดวย    
 1.1 อุปกรณ สถานท่ีพักผอนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน/จุดเช็คอิน (Check in) ปายอำนวยความสะดวก (ชื่อแหลงน้ำ,ประวัติศาสตรพ้ืนท่ี ฯลฯ) 

ปายประดับตาง ๆ สะพานขามคลอง ไฟฟาสองสวาง สายสาธารณูปโภค กลอง CCTV ทาเทียบเรือ  
ทางจักรยานริมคลอง และราวกันตกริมคลอง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  

สนน., สนย., 
สจส., สนข. 

  - 

 1.2 สรางความเปนอัตลักษณใหโดดเดน     
 - พรรณไมไดรับการปลูกเพ่ิมเติม บำรุงดูแล รักษาท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางใหเกิดความรมรื่น และสวยงาม สสล., สนข.  - - 
 - สรางเอกลักษณของพ้ืนท่ีบริเวณสถานท่ีสาธารณะริมคลอง สะพานขามคลอง โดยการประดับตกแตง 

  หรือ พัฒนาตกแตงพ้ืนท่ีริมคลองในรูปแบบ Tactical Urbanism, Urban Renewal ฯลฯ 
สนข.  - - 

 1.3 บริหารจัดการขยะในบรเิวณคลอง ทางเดนิริมคลอง และชุมชนริมคลอง     
       - ไมมีขยะปรากฎใหเห็นในบริเวณคลอง และทางเดินริมคลอง  สนน., สนข.    

       - มีแผนการบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบในพ้ืนท่ีตามแนวคลอง เชน การกำหนดจุดท้ิงขยะ นัดท้ิง-นัดเก็บขยะชิน้ใหญ การเก็บขนขยะ เปนตน สสล., สนข.   - 
       - มีการจัดทำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองสาขาท่ีรับผิดชอบ  

        “ตัวอยาง โครงการตอยอดอดตี ปรับปจจุบัน สรางคุณคาคลองบางกอกใหญผานเสนทาง ลอ ราง เรือ Best Service ป 2563” 
สนข.    

 - มีการรณรงคประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย 
  และการเพ่ิมมูลคา การจัดการน้ำเสียและการเตรียมการจัดเก็บคาบริการบำบัดน้ำเสีย ใหกับประชาชนและสถานประกอบการ  
  เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญและใหเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาน้ำเสีย 

สนข.   - 

 1.4 มีเครือขายรวมพัฒนาคลองท่ีชัดเจน      
 - มีการสรางชองทางสังคมออนไลน สปส.สนป.    

 - มีกิจกรรมการดูแลคลองโดยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ  สนน.    
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กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

คลองประเภทท่ี 
1 2 3 

 1.5 ผลักดันมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบ      
 - ฐานขอมูลพรอมแผนท่ีบริเวณจุดปลอยน้ำเสียลงแหลงน้ำ สนน., สนข.    

 - ฐานขอมูลพรอมแผนท่ีบริเวณจุดท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีรุกล้ำแหลงน้ำ สนน., สนข.    

 - ตรวจและใชมาตรการตาง ๆ เพ่ือจัดระเบียบบริเวณทางเดินสาธารณะและทาเทียบเรือ สนท., สนข.   - 
องคประกอบท่ี 2 ดานการพัฒนาตอยอดเชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวย   
 2.1 เตรียมการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตามแนวคลอง     
       - มีรายละเอียดพรอมแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมเชิงพ้ืนท่ี (ยาน) ท่ีสำคัญตามแนวคลอง สวพ.  - - 
       - มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตคลอง โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรม ใหเหมาะสม 

และสอดคลองกับการใชชีวิตวถีิใหม (New Normal) เพ่ืออนุรักษมรดกวัฒนธรรมเชิงพ้ืนท่ี (ยาน)  
สวท.  - - 

 2.2 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวคลอง     
       - มีแผนการออกแบบตามหลักอารยสถาปตย (Universal Design) เพ่ือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวคลอง 

        โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพรอมรายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 
สนย.   - 

       - มีแผนพัฒนาเสนทางการสัญจรและจุดเชื่อมตอการเดินทางท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
        พรอมรายละเอียดรปูแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 

สจส.   - 

 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธออนไลนรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปรับภูมิทัศนคลองใหแกประชาชนรับรูและเขาชมขอมูล
และภาพถายกิจกรรมตาง ๆ  

สปส.สนป.  - - 
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ตาราง  ง  แสดงตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองคประกอบท่ี 4 และ 5 
 

องคประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  
และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐเพ่ือนำไปสูระบบราชการ 4.0 

 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

ความสำเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

นิยาม 
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม ๆ ในการจัดการองคกร การดำเนินงาน และการใหบริการ

อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพ่ิมพูน ตอยอด หรือประยุกตใชองคความรู และแนวปฏิบัติตาง ๆ  
ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน หมายถึง การปรับปรุง แกไข และหรือเพ่ิม
ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ 
รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม  หนวยงานพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี ้

- นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เปนการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม ๆ ใหทันสมัย 
เหมาะสมและทันตอสถานการณ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานคร 

- นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบบการใหบริการดวยการนำ
แนวคิด องคความรู ประสบการณ หรือเทคโนโลยีมาประยุกตใช เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ
ใหม ๆ ท่ีสอดคลองและทันตอความตองการของประชาชน/ผูรับบริการ 

- นว ัตกรรมการบร ิหาร/องคกร (Administrative or Organizational Innovation) การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนงานใหม (New Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของหนวยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสรางหนวยงานรูปแบบใหม ท่ีสงผลตอระบบการทำงานของ
องคกร 

โครงการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
บางขุนเทียน 
(ทุกฝาย) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

คาเปาหมาย 
ระดับ 5 (100 คะแนน) 
 
เกณฑการประเมิน:  
 พิจารณาจากรายละเอียดการประเมินเชิงประจักษ โดยกำหนดคาคะแนนและวิธีวัดผลเปน 3 สวน ดังนี ้
  

สวนท่ี 1 : การคนหาและคัดเลือกแนวคิด 
ข้ันตอนการดำเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. การคนหาแนวคิด 10 1. แบบเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
(แบบฟอรม 1) 
2. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ 
มีสวนรวมใหไดมาซ่ึงแนวคิดแตละแนวคิด เชน 
รายงานการประชุม หลักฐานการระดมความคิดเห็น 
หรือการสรางการมีสวนรวม ภาพถายการจัด
กิจกรรม เปนตน 

2. การคัดเลือกแนวคิด 10 1. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมฯ (แบบฟอรม 2) จำนวน 3 แนวคิด 
2. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นกระบวนการ 
หรือรูปแบบในการคัดเลือกแตละแนวคิด 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

 

 
 

สวนท่ี 2 : การกล่ันกรองนวัตกรรม 
ข้ันตอนการดำเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร พิจารณากลั่นกรอง
แนวคิด เพ่ือจัดทำโครงการพัฒนา
นวัตกรรมฯ 

30 1. แบบนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ 
(แบบฟอรม 3) จำนวน 3 แนวคิด 
2. แผนการดำเนินการของแตละแนวคิด 
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอรม 4) 

สวนท่ี 3 :  ผลการดำเนินการ   
ข้ันตอนการดำเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 
1. การพัฒนานวัตกรรม 

1.1 ผลผลิตนวัตกรรม 1 ชิ้น  
จำนวน 20 คแนน 

1.2 ผลลัพธ จำนวน 10 คะแนน 

30 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงผลผลิต 
และผลลัพธ 

2. ผลการนำนวัตกรรมไปใชประโยชน 
 2.1 มีการนำนวัตกรรมไปใชภายใน

ปงบประมาณ 

10 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีการนำ
นวัตกรรมไปใช 

2.2 การติดตามผลการนำนวัตกรรม
ไปใชประโยชน 

10 แบบรายงานการติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช
ประโยชน (แบบฟอรม 5) 

คะแนนรวม 100  
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการคำนวณ :  
   คะแนนรวม  =  สวนท่ี 1  +  สวนท่ี 2  +  สวนท่ี  3   
 
 นำผลคะแนนรวมท่ีไดมาเทียบหาระดับคะแนนท่ีไดรับของตัวชี้วัดการนำเสนอ ตามชวงการปรับเกณฑ
คะแนนท่ีกำหนด 
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องคประกอบท่ี 5  ศักยภาพในการดำเนนิงานของหนวยงาน 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

5.1 ความสำเร็จของ 
การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 

นิยาม 
1. ความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง   หนวยงานสามารถดำเนินการเบิกจาย

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจาย ไดแก งบดำเนินการ งบ
ลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน  และงบกลางทุกประเภทท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไมรวมงบประมาณรายจายประจำป ประเภท งบบุคลากร งบกลาง 
รายการเงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจาง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไวเบิกเหลื่อมปใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2. จำนวนงบประมาณรายจายประจำปท่ีเบิกจายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง ผลรวม
ของการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจาย 

3. งบประมาณรายจายประจำปหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจาย 

4. โครงการขนาดใหญ หมายถึง โครงการท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกวา 1 ป และมีวงเงินโครงการ 
200 ลานบาทข้ึนไป 
     โดยคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ปงบประมาณยอนหลงั ของกลุมหนวยงาน D (สำนักงานเขต) เทากับรอยละ 
9.36 ดังนั้น  คาเปาหมายกลาง (ระดับ 3) เทากับรอยละ 92 
 
คาเปาหมาย 

ระดับ 5 (รอยละ 100) 
 

กิจกรรมเรงรัดติดตาม 
การใชจายงบประมาณ
ประจำป พ.ศ. 2565 
(ฝายการคลัง) 
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วิธีการคำนวณ 

            จำนวนเงินงบประจำปท่ีเบกิจายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565    X    100 
            งบประมาณรายจายประจำปหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 
เม่ือไดรอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม นำมาเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 ขอมูลการเบิกจายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร หากระบบฯ ขัดของไม
สามารถเขาตรวจสอบขอมูลได ใหหนวยงานผูรับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการ
เบิกจายงบประมาณไวท่ีหนวยงานพรอมใหผูประเมินผลตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
ประเมินผล 

 
5.2 รอยละความสำเร็จ 
ในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลสำหรับบูรณาการ
ภารกิจของหนวยงาน  
(One Platform) 
 

คำอธิบาย 

 แบบฟอรมหรือแบบรายงานท่ีใชปฏิบัติงานของหนวยงาน  หมายถึง  แบบฟอรมหรือแบบรายงาน
ตามภารกิจของหนวยงานท่ีจะตองนำขอมูลสงระหวางหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงอาจเปนรายวัน รายอาทิตย รายเดือน 
หรือตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 ชุดขอมูล หมายความวา ขอมูลท่ีมีการรวบรวมไวจากหลายแหลง และนำขอมูลมาจัดเปนชุด 
ใหตรงตามลักษณะโครงสรางของขอมูลท่ีกำหนดไวหรือการใชประโยชนของขอมูล 

 ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันไดถูกเก็บรวบรวมไวดวยกัน ซ่ึงสนับสนุน
กิจกรรมหรือภารกิจของหนวยงาน โดยแตละฐานขอมูลจะประกอบไปดวยหลายๆ ชุดขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน 

บัญชีรายการขอมูล  หมายความวา เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูลท่ีจำแนก แยกแยะ 
โดยการจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมของหนวยงาน 

กิจกรรมการพัฒนา 
และจัดเก็บฐานขอมูลสำหรับ
บูรณาการภารกิจของ
หนวยงาน 
(ฝายปกครอง) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

 คำอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตา หมายถึง ขอมูลท่ีใชอธิบายขอมูล โดยระบุรายระเอียดแหลงขอมูล 
หรือคำอธิบายลายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ซ่ึงจัดทำใหผูใชขอมูลทราบวาขอมูลมาจากแหลงใด มีรูปแบบ
อยางไร เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล และใชประโยชนในการจัดทำบัญชีรายการขอมูล 

พจนานุกรมขอมูล หมายถึง ขอมูลท่ีใชอธิบายชุดขอมูลอยางละเอียดเปนรายตัวแปร โดยมีสวนท่ี
บังคับตองทำการอธิบายขอมูล จำนวน 3 รายการ ไดแก ชื่อตัวแปรขอมูล ชนิดของตัวแปรขอมูล และ
คำอธิบายตัวแปรขอมูล  

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล หมายถึง การพัฒนาและการสรางชุดขอมูลสำหรับ
บูรณาการภารกิจของหนวยงาน โดยทุกหนวยงานจะตองสำรวจขอมูลตามแบบฟอรมหรือแบบท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือมาจัดทำชุดขอมูลท่ีเปนภารกิจหลักมีเปาหมายในการลดหรือปรับเปลี่ยน
แบบฟอรมหรือแบบรายงานใหมาใชผานระบบสารสนเทศ ซ่ึงหนวยงานจะดำเนินการจัดทำคำอธิบายขอมูล
และพจนานุกรมขอมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังนำเขาขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูลใหมีคุณภาพเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาท่ีหนวยงานกำหนด 

คณะทำงานธรรมมาภิบาลขอมูลระดับหนวยงาน หมายถึง คณะทำงานท่ีทำหนาท่ีตัดสินใจเชิง
นโยบาย แกไขปญหา และบริหารจัดการดานขอมูลของหนวยงาน เพ่ือจัดทำยุทธศาสตรและดำเนินการกำกับ
ดูแลขอมูลใหมีคุณภาพ โดยนำแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานครไปดำเนินการ รวมถึงทบทวนและติดตามการดำเนินงานธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงาน 

ทีมบริกรขอมูลระดับหนวยงาน หมายถึง คณะทำงานท่ีทำหนาท่ีดำเนินการกำกับดูแล ติดตาม 
สนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลท่ีดีภายในหนวยงาน และรายงานผลการดำเนินการธรรมาภิบาลขอมูล 
รวมท้ังการใหขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจตอคณะทำงานธรรมาภิบาลขอมูลระดับหนวยงาน 

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจ
และสังคม 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

นวัตกรรมการใหบริการ หมายถึง การสรางบริการใหมหรือการปรับปรุงแนวทาง/รูปแบบการบริการ 
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของการใหบริการหรือการติดตอกับประชาชน 

นวัตกรรมการบริหารจัดการ หมายถึง การสรางสรรค พัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญใน
ระบบงานหรือกระบวนการทำงานเพ่ือตอบสนองการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

ผลงานนวัตกรรม หมายถึง การคิดสรางสรรคหรือการปรับปรุงหรือดัดแปลงใหเกิดผลิตภัณฑใหม 
บริการใหม กระบวนการดำเนินงานใหม หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม โดยใชความรู ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนา เพ่ือใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การใหบริการ และยกระดับศักยภาพการแขงขันขององคกร รวมถึง
กอใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการภายนอก อุตสาหกรรม/ธุรกิจท่ีเก่ียวของ ประชาชน หรือสังคมในวงกวาง 
  

เกณฑการใหคะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนน ความสำเร็จของการดำเนินการ กำหนดเวลา 

รอยละ 25 1. แตงตั ้งคณะทำงานธรรมาภิบาลขอมูลและทีมบริกรขอมูลระดับ
หนวยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร 

2. หนวยงานทำการสำรวจขอมูลตามแบบฟอรมหรือแบบรายงานที่ใช
ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของขอมูลที่ตองการ จัดเก็บใน
ชุดขอมูลใหครบถวนตามโครงสรางของขอมูลที่กำหนดไวหรือการใช
ประโยชนขอมูล พรอมกำหนดผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของของ
หนวยงาน 

ธันวาคม 
2564 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

เกณฑการให
คะแนน 

ความสำเร็จของการดำเนินการ กำหนดเวลา 

 3. หนวยงานจัดทำเอกสารชุดสำคัญของหนวยงาน และหนวยงานเสนอ
ชุดขอมูลท่ีจะดำเนินการไมนอยกวา 10 ชุดขอมูล โดยชุดขอมูลจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 
2575๗) และ/หรือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2561 – 2580) และสถาปตยกรรมองคกรกรุงเทพมหานคร 

 

รอยละ 10 เมื่อคณะทำงานธรรมาภิบาลขอมูลระดับหนวยงานนำเสนอเอกสารชุด
ขอมูลสำคัญของหนวยงานตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ของกรุงเทพมหานคร 

มกราคม 
2565 

รอยละ 20 เมื่อหนวยงานดำเนินการพัฒนาสรางชุดขอมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบาย
ขอมูลและพจนานุกรมขอมูล พรอมทั้งการทำความสะอาดขอมูล (Data 
cleansing) 

มีนาคม 
2565 

รอยละ 20 เมื่อหนวยงานดำเนินการนำเขาขอมูลในชุดขอมูล โดยเริ่มนำเขาขอมูล
ภายในเดือนเมษายน 2565 และปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตอง มี
ความครบถวน และมีความเปนปจจุบ ันอยางสม่ำเสมอตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนดในเอกสารชุดขอมูลสำคัญของหนวยงาน 

เมษายน 
2565 

รอยละ 25 เมื่อหนวยงานดำเนินการสรางนวัตกรรมการใหบริการหรือการบริหาร
จัดการจากชุดขอมูล จำนวน 10 ชุดขอมูลที ่หนวยงานเสนอตอ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอยางนอย 
1 ผลงานนวัตกรรม 

สิงหาคม 
2565 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด 
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วิธีการคำนวณ 

 

 คะแนนรวม =  ข้ันตอนท่ี 1 + ข้ันตอนท่ี 2 + ข้ันตอนท่ี 3 + ข้ันตอนท่ี 4 + ข้ันตอนท่ี 5 

 
    คะแนนสุทธิ     =   คะแนนรวม   x  10 

              100 

 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 สำนักยุทธศาสตรและประเมินผลใชขอมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในการประกอบการพิจารณาการประเมินผล โดยหนวยงานผูรับการประเมินตอง
รายงานขอมูลอยางชัดเจน พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบของโครงการ/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานสิ้นปงบประมาณ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1       ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการ 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนดำเนินการ 10 15             

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมชุดตรวจสอบหาสารเคมี 10 25             

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 20 45             

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 20 65             

ขั้นตอนที่ 6 การรายงานผลเสนอผู้บริหาร 15 80             

ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลเสนอสำนักอนามัย 10 90             

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการดำเนินโครงการ 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

ชื่อตัวชี้วัดที่  2      ระดับความสำเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนผิวถนน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   โครงการจัดความเป็นระเบียบบริเวณพ้ืนผิวถนนและทางเท้าเขตบางขุนเทียน  (ฝ่ายเทศกิจ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สำรวจและจัดทำข้อมูลพ้ืนที่ส่งสำนักเทศกิจ 15 15             
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

15 30             

3. จัดทำคำสั่งและปฏิทินมอบหมายการปฏิบัติงาน 15 45             
4. ดำเนินการตรวสอบ ตักเตือน กวดขัน และบังคับ
ใช้กฎหมายตามแผนที่กำหนด 

20 65             

5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 
เสนอผู้บริหารและสำนักเทศกิจ 

15 80             

6. สรุปรายงานผลเสนอผู้บรหิาร 20 100             
รวม  6  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมายในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน (ฝ่ายโยธา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ 
เนื้อหา 

รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1  เข้าร่วมประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาคลอง/รายละเอียด
โครงการกิจกรรม 

20 30             

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผน   30 60             

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจตามแผน
ส่งสำนักการระบายน้ำ 

30 90             

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผลการปรับภูมิทัศน์คลอง 10 100             

รวม 5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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