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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การพัฒนาเขตคลองเตยตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การกาวขึ้นเปน “มหานครแหงเอเชีย” และการเปนศนูยกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจะมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และการพัฒนาเพื่อเปนมหานครนาอยู
อยางยั่งยืน นั้น 
           สํานักงานเขตคลองเตยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕9 โดยไดกําหนดยุทธศาสตรและ
กลยุทธการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (10 มาตรการเรงดวนและ 6 นโยบาย
หลัก) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕59   มี
ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน ๔1 ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรม/งาน สนับสนุน รวม 75 โครงการ/กิจกรรม/งาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.
๒๕๕9 (ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม.) ประกอบไปดวย 
 มาตรการเรงดวน ไดแก การติดตั้งไฟสองสวางในพ้ืนที่เสี่ยง อีก 20,000 ดวง กลยุทธหลักไดแก การ
ติดตั้งไฟฟาสองสวางในพ้ืนที่เสี่ยง และเพ่ิมบริการเก็บขนขยะไมใหตกคางในตรอก ซอก ซอย กลยุทธหลักไดแก 
และเพ่ิมบริการเก็บขนขยะไมใหตกคางในตรอก ซอก ซอย กลยุทธหลักไดแก เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการมูลฝอย  

นโยบายที่ 2 มหานครแหงความสุข กลยุทธหลักไดแก การพัฒนาโครงขายถนนเพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐานของ ศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน และลานกีฬา สงเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
อาหาร  

นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียว กลยุทธหลักไดแก คุมครองและอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมที่
ดีของเมือง เพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของชาวกรุงเทพฯ  

ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.
๒๕๕9 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป) ประกอบไปดวย 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มหานครปลอดภัย กลยุทธหลักไดแกเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิดตามหลักการ ๓Rs ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ิมความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ และ
ลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการดานความปลอดภัย สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของ ศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน และ
ลานกีฬา สงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอท่ีสําคัญในเขตเมืองในเครือขายภาครัฐ
เอกชนและประชาชน สงเสริมใหคนกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลดพฤติกรรมหรือสภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดโรคไมติดตอ และสงเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร เพิ่มพูนความรูเพ่ือลดพฤติกรรม
เสี่ยงตอโรคติดตอที่สําคัญในเขตเมือง พัฒนาระบบการจราจรใหมีความคลองตัวและปลอดภัยเพ่ือรองรับ
ภารกิจการเปนศูนยกลางภูมิภาค 
  
 



- ๒ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สีเขียวสะดวกสบาย กลยุทธหลักไดแก คุมครองและอนุรักษพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือ
สภาพแวดลอมที่ดีของเมือง การพัฒนาโครงขายถนนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพของพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมที่ดีและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของชาวกรุงเทพฯ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน กลยุทธหลักไดแก สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะหและการแกปญหาใหกับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development Program) แกบุคลากรของโรงเรียนสังกัด กทม.  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มหานครกะทัดรัด กลยุทธหลักไดแก พัฒนากฎหมายและมาตรการทาง 
ผังเมืองเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการบังคับใช ควบคมุความเปนระเบียบเรียบรอย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มหานครแหงประชาธิปไตย กลยุทธหลักไดแก การดําเนินกิจการสาธารณะ
ของสํานักงานเขต (50 เขต) ที่มีผลกระทบตอประชาชน ชุมชนที่อยูอาศัย ชุมชนทางเศรษฐกิจ นําเสนอสูที่
ประชุม “สภาประชาชนระดับเขต” สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาภาคมหา
นคร เพ่ือสรางเสริมความรูสึกเปนเจาของในการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและเรียนรู กลยุทธหลักไดแก เพ่ิมศักยภาพกองการ
ทองเท่ียว 
 และประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ กลยุทธหลักไดแก ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเก็บภาษีทองถ่ิน เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนหรือ
หนวยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) ดําเนินการใหบริการทุกรูปแบบอยางถูกตอง รวดเร็ว ทั่วถึง และ
เปนธรรม สงเสริมการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพการใหบริการดวยความอบอุนเปนมิตรแกคนทุกชาติ ทุกภาษา ทุก
วัฒนธรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข สนับสนุน
การใชคลังความรูที่เอ้ือตอการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร และลดปจจัยเสี่ยงในการทุจริตคอรรัปชั่นและ
การกระทําผิดวินัยของบุคลากร 
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บทท่ี  ๑  สภาพท่ัวไป การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
 

สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตคลองเตย 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
    เขตคลองเตยมีขนาดพ้ืนที่ ๑๒.๓๑๖ ตารางกิโลเมตร แบงพ้ืนที่การปกครอง ออกเปน ๓ แขวง คือ 
แขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง โดยมีอาณาเขตทองที่ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับเขตวัฒนา ตั้งแตแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทรีดานตะวันออกติดถนน
สุขุมวิทดานเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนสุขุมวิท ดานเหนือผาน
ซอยสุขุมวิท ๒ (ซอยนานาใต) จนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท ๕๒ (ซอยศิริพร) ดานเหนือ 

ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท ๕๒ (ซอยศิริพร) ดานเหนือไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวของทางจนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดีตัดผานทางดาน
เฉลิมมหานครผานแนวทางรถไฟสายเกาสายปากน้ํา ผานชุมชนสวนออยจรดก่ึงกลาง
แมน้ําเจาพระยา 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตชุมชนสวนออยจรดก่ึงกลาง
แมน้ําเจาพระยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงแนวทางเขตทางรถไฟสายชองนนทรี
ดานตะวันออก 

ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตยานนาวา เขตสาทรและเขตปทุมวัน ตั้งแตแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทรี
ดานตะวันออกติดแมน้ําเจาพระยาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทรี
ดานตะวันออกบรรจบถนนสุขุมวิทดานเหนือ 

 เขตคลองเตยนับเปนเขตที่มีความเจริญเติบโตทางกายภาพและดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีขยายตัวอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากตั้งอยูในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการคมนาคมและระบบขนสงมวลชน
ทั้งรถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาใตดิน เรือโดยสาร และ รถโดยสาร  โดยมีถนนสุขุมวิท ซอยอโศกมนตรี ซอยทอง
หลอ ซอยเอกมัย และซอยปรีดีพนมยงค เปนถนนสายหลักเชื่อมโยงแหลงธุรกิจพาณิชยกรรมในพ้ืนท่ี และการ
ขนสงสูภาคตะวันออกของประเทศ  
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 เขตคลองเตยเปนเขตเศรษฐกิจเมือง เปนแหลงพาณิชยกรรมขนาดใหญตั้งอยูตามแนวถนนสายหลัก
และสายรอง ไดแก ถนนสุขุมวิท มีพ้ืนที่พาณิชยกรรมรองจากพื้นที่พักอาศัย เปนแหลงทองเท่ียวของ
กรุงเทพมหานคร มีรานคา รานอาหารนานาชาติ  สถานประกอบการ และแหลงใหบริการดานตางๆ จํานวน
มาก  
 
ลักษณะทางประชากรและสังคม 
 เขตคลองเตยมีประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จํานวน 106, 435 คน (ชาย 51,132 คน และหญิง 
55,303 คน) แยกเปน แขวงคลองเตย 70,687 คน (ชาย 34,468 คน และหญิง 36,219 คน) แขวงคลองตัน 11,537 คน 
(ชาย 5,359 คน และหญิง 6,178 คน) และแขวงพระโขนง 24,119 คน (ชาย 11,281 คน และหญิง 12,838 คน) จํานวน
บานพักอาศัย 65,003 หลังคาเรือน* เปนที่ตั้งของสถานทูตและสถานกงสุล จํานวน 6 แหง สภาพสังคมมี

* ขอมูล จากทะเบียนราษฎรเขตคลองเตย ณ  วนัที่ 31 ตลุาคม 2558 
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ลักษณะผสมผสานในดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต มี
ชุมชนดั้งเดิมในพ้ืนท่ีอาศัยอยูรวมกับผูยายถ่ินฐานเขามาใหมตามแนวความเจริญของถนนสายหลัก ประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมไทย และรวมกับภาครัฐจัดกิจกรรมตามเทศกาลและวันสําคัญตางๆ 
อยางตอเนื่อง      
 
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
            เขตคลองเตยมีสถานีตํารวจท่ีรับผิดชอบพื้นที่ จํานวน ๖ แหง ไดแก สถานีตํารวจนครบาลทาเรือ 
สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี สถานีตํารวจนครบาลทองหลอ สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน สถานีตํารวจนคร
บาลพระโขนง สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ และสถานีดับเพลิง ๑ แหง ไดแก สถานีดับเพลิงคลองเตย   
      
ดานการศึกษา 
 จํานวนสถานศึกษาทั้งในสังกัดและสถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนนานาชาติมีจํานวน
มาก สามารถรองรับจํานวนประชากรในวัยศึกษาไดครอบคลุมท่ัวพ้ืนที่ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔ แหง 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน ๔ แหง โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 22 แหง  
 
ดานสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาจํานวนประชากรตอหนวยงานใหบริการดานสาธารณสุข พบวาเขตคลองเตยมีจํานวน
หนวยงานที่ใหบริการดานสาธารณสุขอยูในระดับมากและเพียงพอกับความตองการของประชากรในเขต มี
โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน ๖ แหง และมีคลินิกเอกชนกระจายอยูทั่วพ้ืนที ่
  
ดานศาสนสถาน/อาคารที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษ 
 สํานักงานเขตคลองเตยมีสถานที่สําคัญ เชน วังรื่นฤดี ตําหนักปลายเนิน รวมทั้งมีความหลากหลายของ 
ศาสนสถาน เนื่องจากประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ตามลําดับ มีวัด จํานวน ๓ แหง มัสยิด ๑ แหง 
 
ดานบริการสังคมอื่นๆ 
 เขตคลองเตยไดจัดกิจกรรมลานกีฬาและศูนยเยาวชนไวบริการประชาชน รวมทั้งประสานความชวยเหลือ
ดานบริการสังคมอื่นแกกลุมผูดอยโอกาสกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
การวิเคราะหประเมินสถานการณ 

กรุงเทพมหานครมี ท่ีตั้งเปนศูนยกลางของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(อาเซียน) และในขณะเดียวกันกรุงเทพฯ ยังเปนเมืองท่ีตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมต่ํา มีความเสี่ยงตอการเกิดป ัญหา
น้ําทวมและเปนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ประมาณ 10 ลานคน เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และมีปญหาการจราจรติดขัด รวมท้ังมีปญหามลพิษตางๆ เชน มลพิษทางอากาศ น้ําเสีย เสียงดังเกินมาตรฐาน 
ขาดพื้นที่สีเขียว สถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน ฯลฯ  
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสูการเปนประชาคมอาเซียนที่สมบูรณในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

สถานการณดังกลาวขางตนเปนปจจัยหลักซึ่งบุคลากรของสํานักงานเขตคลองเตยตองใหความสําคัญใน
การศึกษาวิเคราะหทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการที่มุงสนองความ
ตองการของประชาชนในสังคมยุคใหมที่ตองการบริการท่ีดีเลิศ มีคุณภาพ สามารถเขาถึงบริการไดโดยสะดวก
และรวดเร็ว   

ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารและพัฒนาเขตคลองเตยมีทิศทางและการดําเนินงานที่ชัดเจน จึงไดมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเขตคลองเตยประจําป พ.ศ.๒๕๕9 ข้ึนโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดจําแนก
ภารกิจที่เปนงานประจําที่ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ปรากฏตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งฯ และภารกิจ 
งานเชิงยุทธศาสตรท่ีจําเปนตองดําเนินการ และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดลําดับ
ความสําคัญตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (10 มาตรการเรงดวนและ 6 นโยบายหลัก) และตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป เพ่ือใหสวนราชการตางๆ มีกรอบทิศทางในการพัฒนาเขตคลองเตยใน
ภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีความเปนเอกภาพ คุมคาและสมประโยชน สนองตอบความตองการและ
ประโยชนของประชาชนไดโดยตรง โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕9 โดยแยกเปนสัดสวน 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มหานครปลอดภัย ประกอบดวย คาใชจายในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมการบริหารจัดการดานมลพิษ อาชญากรรม ยาเสพติดคิด การกอการราย อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ 
สิ่งกอสรางปลอดภัย ปลอดโรคคนเมือง และอาหารปลอดภัย  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประกอบดวย คาใชจายในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริหารจัดการพื้นท่ีสาธารณะ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวกระจายทุกพ้ืนที่ ระบบขนสง
มวลชน การจราจรคลองตัวและมีหลายทางเลือก  

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๓ มหานครสําหรับทุกคน ประกอบดวย คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ/ กิจกรรม การบริหารจัดการเพื่อสรางโอกาสดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ   ผู
พิการและผูดอยโอกาส เศรษฐกิจ การศกึษา และสังคมพหุวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ มหานครกะทัดรัด ประกอบดวย การดําเนินโครงการ/กิจกรรม การ
บริหารจัดการเมืองใหมีการเติมโตอยางเปนระเบียบ การใชที่ดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเมือง
เครือขายที่เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มหานครแหงประชาธิปไตย ประกอบดวย การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมดานกิจการสาธารณะของสํานักงานเขต  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู ประกอบดวย การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการลงทุน และการเปนศนูยกลางการทองเท่ียวระดับโลก  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการ ประกอบดวย คาใชจายในการดําเนินโครงการ/  กิจ
กรรมการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การบริหารแผนและการ
ประเมินผล  
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บทท่ี ๒ การขับเคลื่อนสูเปาหมาย 
สํานักงานเขตคลองเตยเนนการพัฒนาทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

ในพื้นที่อยางสมดุล เพื่อใหเขตคลองเตยเปนเขตนาอยู รวมท้ังเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครและประเทศ สามารถแขงขันกับนานาประเทศในระดับภูมภิาคได  

วิสัยทัศน 

วิสัยทัศนสํานักงานเขตคลองเตย 
“มุงม่ันใหบริการ พัฒนาความเปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตกาวสูอาเซียนในป ๒๕๕๘” 
 

วิสัยทัศนกรุงเทพมหานครป 2559  
“กรุงเทพมหานครเปนศนูยกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมุงสูมหานครนาอยูอยางยั่งยืน” 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของความนาอยูอยางยั่งยืน 

  ๒. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความพอเพียงพ่ึงพิงซึ่งกันและกันโดยมุงสรางสังคมสันติ
สุข 
  ๓. พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพ้ืนฐานของความรูเพ่ือการดํารงชีวิตทีด่ีในปจจุบันและอนาคต 
  ๔. สรางความเชื่อมั่นดานการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. พัฒนาการใหบริการเพ่ือประชาชน 
 

วัตถุประสงค 
๑. พัฒนาเขตคลองเตยใหมีสภาพแวดลอมที่สมบูรณในระบบนิเวศซึ่งเนนการอยูอาศัยรวมกันของ

สิ่งมีชีวิตในเมืองและธรรมชาติ  
๒. สรางสังคมสุขภาวะโดยมุงการเสริมสรางใหเขตคลองเตยเปนสังคมที่มีความปลอดภัย ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีพเพื่ออนาคต มีสวนรวมในการพัฒนาเขต มีจิตสาธารณะและสรางสุขของตนดวยความ
สันติ 

๓. เพ่ือใหเขตคลองเตยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร 
๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของเขตคลองเตยสูความเปนเลิศ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

เปนที่ยอมรับ 
๕. เพ่ือพัฒนาเขตคลองเตยใหเปนหนวยงานการบริหารราชการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารจัดการ 
๖. เพ่ือสนับสนุนนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปและ

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕๕9 ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  ๗. เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ ตัวชี้วัด และเปาหมายการพัฒนาให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน 
   ๘. เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับงบประมาณที่
ไดรับ 
 



- ๘ - 
 
เปาหมายหลัก 

๑. เขตคลองเตยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การบริการและการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
๒. เขตคลองเตยเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความ

สมดุลยของระบบนิเวศนที่ดี 
๓. เขตคลองเตยเปนแหลงผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรักความภาคภูมิใจในเอกลักษณและ

ศิลปวัฒนธรรมของตน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔. เขตคลองเตยเปนสถานที่แหงความปลอดภัย เอ้ืออาทร เปนเมืองแหงการเรียนรูประชาชนมีความสุข 
๕. ชาวคลองเตยมีวิถีชีวิตมั่นคง อยูบนพื้นฐานแหงความพอเพียง ทุกคนมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ 
๖. สํานักงานเขตคลองเตยเปนเขต“ธรรมาภิบาล”ตัวอยาง โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

ตัวชี้วัดหลัก 
 

มิติที่ ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 
1 1 – รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบกับป พ.ศ.2556 

-  มูลฝอยที่จดัเก็บไดลดลง เม่ือเปรียบกับป พ.ศ.2556 
2 - การสํารวจพื้นที่เสีย่งภัยหรือพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางเพ่ือแกไข

ปญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ 
- รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนที่กําหนด 

3 รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม 
4 รอยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพ

โภชนาการ  
5 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
6 พื้นที่สีเขียวท่ีเพิ่มข้ึน 
7 ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 

1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)  
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ย
ของประเทศ 

8 รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 

9 รอยละของการจัดเก็บภาษีตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว 
10 ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน กทม.ตามเกณฑ

ประเมินผลที่กําหนด 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
ตัวชี้วัดหลัก (ตอ) 
   
มิติที่ ลําดับที่ ตัวชี้วัด 
1 11 จัดรถบริการประชาชนในเสนทางที่มีความเสี่ยง 

12 - การจัดใหมีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพ้ืนที่สาธารณะ 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ 

13 - จํานวนครั้งของการตรวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 

14 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 
15 จํานวนลานกีฬาที่ไดรับการรับรองคณุภาพและมาตรฐานลานกีฬาเพ่ิมข้ึน 
16 - จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษ 
17 รอยละความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคาร

สํานักงานเขต 
18 สัดสวนของผูสูงอายุและคนพิการทีไ่ดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ 
19 รอยละความพึงพอใจของผูรับ บริการดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
20 - รอยละความสําเร็จในการใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่เขตวันตอวัน (ผลผลิต) 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการขนถายสิ่งปฏิกูล (ผลลัพธ) 
21 - จํานวนครั้งในการพัฒนาความสะอาด ศาสนสถานและสถานที่สําคัญในพ้ืนที่เขตคลองเตย 

(ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนาความสะอาด ศาสนสถานและสถานที่
สําคัญ (ผลลัพธ) 

22 - จํานวนครั้งที่อาสาจราจร/ เจาหนาที่เทศกิจไดปฏิบัติงานการอํานวยการจราจร และดูแล
ความปลอดภัย ของเด็กนักเรียนในการขามถนน (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานการอํานวย การจราจรฯ ของอาสา
จราจร/เจาหนาที่เทศกิจ  (ผลลัพธ)  

23 รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับถนน ตรอก ซอย หรือสะพานที่ชํารุดไดรับการปรับปรุง/
ซอมแซมใหสามารถใชงานไดภายใน 2 วัน (ผลผลิต) 

24 รอยละของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่เขารับการฝกอบรมผานเกณฑ
การทดสอบ(ผลลัพธ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
ตัวชี้วัดหลัก (ตอ) 
   
มิติที่  ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 
1 25 - รอยละความสําเร็จในการพิจารณาอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารไดภายใน

ระยะเวลา 4 วัน (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการพิจารณาอนุญาตฯ (ผลลัพธ) 

26 - รอยละของตัวอยางน้ํามันที่ไดรับการตรวจ วัดปริมาณสารโพลาร ผานเกณฑมาตรฐานไมเกิน
รอยละ 25 ของน้ําหนัก (ผลลัพธ) 

27 รอยละของขาราชการครูที่ไดรับการอบรมและพัฒนาอยางนอยคนละ ๒ หลักสูตรตอป 
(ผลผลิต) 

28 - รอยละของปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มี การนํ าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนไดรับการนําไปแกไข (ผลลัพธ) 

29 จํานวนครั้งในการเรงรัดติดตามการกอหนี้ของสํานักงานเขต (ผลผลิต) 
30 ความสําเร็จของการจัดเก็บภาษีปายรายใหม (ผลผลิต) 
31 - รอยละความสําเร็จในการใหบริการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทยภายใน

ระยะเวลา 30 นาที (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทย (ผลลัพธ) 

32 - รอยละความสําเร็จในการใหบริการรับแจงยายเขาในทะเบียนบานแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 15 นาที (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการการแจงยายเขาในทะเบียนบาน (ผลลัพธ) 

2 33 ตัวชี้วัดมิติที่ 2.1 รอยละของความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป 

34 ตัวช้ีวัดมิติที่ 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 
 2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง 
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2558 
ทันเวลาและถูกตอง 

35 ตัวช้ีวัดมิติที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

3 36 ตัวชี้วัดมิติที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ 
37 ตัวช้ีวัดมิติที่ 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีท่ีสุด  

(Best Service)   
38 ตัวช้ีวัดมิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
39 ตัวช้ีวัดมิติที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4  40 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
 
 



- ๑๑ - 
 

บทท่ี ๓ ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มหานครปลอดภัย  
  
๑.๑ สถานการณและการประเมิน 
 ในปงบประมาณท่ีผานมา เขตคลองเตยไดดําเนินการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายและ
จัดทํา แผนติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนที่เสี่ยงฯ ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม ตรวจสอบอาคาร
เสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ฯลฯ ดังนั้น เขตคลองเตยควรใช
โอกาสนี้มุงสงเสริมและใหความสําคัญตอการพัฒนาความปลอดภัย เพ่ือใหปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม ยา
เสพติด และกอการราย ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งกอสรางปลอดภัย และปลอดโรคคนเมือง อาหาร
ปลอดภัย    
  
๑.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ  
๑. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 
๒. พัฒนาระบบจราจรใหมีความคลองตัว ปลอดภัย และมีระบบขนสงสาธารณะที่หลากหลาย 
3. พัฒนาการใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข 
วัตถุประสงค  
1. มุงสรางสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี    
2. เพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเปนระเบียบเรียบรอย 
เปาหมาย 
๑. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง และพ่ึงตนเองได 
2. ประชาชนชาวกรงุเทพมหานครมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มข้ึน 

 
ตัวชี้วัด        
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 

1 - รอยละของปริมาณ 
มูลฝอยท่ีคัดแยกที่แหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบกับป พ.ศ.2556 
- มูลฝอยท่ีจัดเก็บไดลดลง เมื่อเปรียบกับป พ.ศ.2556 

2 - การสํารวจพื้นที่เสีย่งภัยหรือพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางเพ่ือแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงฯ 
- รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
ตามแผนที่กําหนด 

3 รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม 
4 รอยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพ

โภชนาการ 



- ๑๒ - 
 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด 

5 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

6 จัดรถบริการประชาชนในเสนทางที่มีความเสี่ยง 
7 - การจัดใหมีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพ้ืนที่สาธารณะ 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพ้ืนที่สาธารณะ 
8 -  จํานวนครั้งของการ  ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม 

-  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 
9 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 

10 จํานวนลานกีฬาที่ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬาเพิ่มข้ึน 
11 -  จํานวนครั้งของการตรวจพ้ืนที่กวดขันพิเศษ 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษ 
12 – รอยละความสําเร็จในการใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขต   วันตอวัน (ผลผลิต) 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการขนถายสิ่งปฏิกูล (ผลลัพธ) 
13 - จํานวนครั้งในการพัฒนาความสะอาด ศาสนสถานและสถานที่สําคัญในพ้ืนที่เขตคลองเตย 

(ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนาความสะอาด ศาสนสถานและสถานที่สําคัญ 
(ผลลัพธ) 

14 - จํานวนครั้งที่อาสาจราจร/ เจาหนาที่เทศกิจไดปฏิบัติงานการอํานวยการจราจร และดูแลความ
ปลอดภัย ของเด็กนักเรียนในการขามถนน (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานการอํานวย การจราจรฯ ของอาสาจราจร/
เจาหนาที่เทศกิจ  (ผลลัพธ)  

15 รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับถนน ตรอก ซอย หรือสะพานที่ชํารุดไดรับการปรับปรุง/ซอมแซมให
สามารถใชงานไดภายใน 2 วัน (ผลผลิต) 

16 รอยละของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่เขารับการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ
(ผลลัพธ) 

17 - รอยละความสําเร็จในการพิจารณาอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารไดภายใน
ระยะเวลา 4 วัน (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการพิจารณาอนุญาตฯ (ผลลัพธ) 

18 - รอยละของตัวอยางน้ํามันที่ไดรับการตรวจ วัดปริมาณสารโพลาร ผานเกณฑมาตรฐานไมเกินรอย
ละ 25 ของน้ําหนัก (ผลลัพธ) 

๑.๓ แนวทางการพัฒนา 
๑.๓.1 การพัฒนาระบบการจราจรใหมีความคลองตัวและมีระบบขนสงสาธารณะที่หลากหลาย เพ่ือสงเสริม

ใหเกิดการเดินทางอยางสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมุงลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือใหเกิดการสัญจรอยาง
ปลอดภัยมากขึ้น ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

1) พัฒนาโครงขายถนนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการพ้ืนฐานที่
เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหวางถนนสายหลักกับถนนสายรอง และใหมี
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พ้ืนที่ถนนเพิ่มขึ้นใหเปนโครงขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงถายการเดินทางจากพื้นที่ยอยไปสูพื้นที่หลักและ
ในทางกลับกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมที่นําไปสูการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 1.3.2 พัฒนาภาวะสุขภาพ เพ่ือผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงสุขภาพที่ดี (Healthy 
Bangkok) ดวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การเขาถึงบริการ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การบริหาร
จัดการดานการแพทยและสาธารณสุข จึงไดกําหนดมาตรการ/กลยุทธการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) พัฒนาศักยภาพชุมชนในการสงเสริมสุขภาพ การรณรงคใหประชาชนปองกันโรคไขเลือดออก  
๒) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคอาหารปลอดภัย โดยการสงเสริมใหกรุงเทพมหานคร

เปนเมืองอาหารปลอดภัย ควบคมุการสุขาภิบาลอาหาร การตรวจหาสารมีพิษปนเปอนในอาหาร  
๓) เรงรัดการสงเสริมสุขภาพกายของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนทั้ งในและนอกสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยการลดปจจัยเสี่ยงดานยาเสพติดและภาวะโรคอวนในสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยการปองกันการเฝาระวังภาวะทุพโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในสถานศกึษาพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร  

1.๓.3 พัฒนาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อุบัติภัยและภัยทางสังคม ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี ้
 ๑) เฝาระวังและลดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม โดยการจัดเจาหนาที่สายตรวจออกตรวจตรา
พ้ืนที่ท่ีเปนจุดเสี่ยงภัย การปรับปรุงสภาพแวดลอมเพ่ือลดพื้นที่เสี่ยง การติดตั้งไฟฟาแสงสวางและการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนในการเฝาระวังเหตุและการปองกัน
ตนเอง 
 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดเตรียมความพรอมท้ังอาคาร
สถานท่ี อุปกรณ ยานพาหนะ เทคโนโลยี ระบบการสื่อสารและฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเขาถึงจุดเกิดเหตุและการบัญชาการและควบคุมสถานการณเพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน การ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทําแผนและซักซอมแผนรองรับสาธารณ
ภัย  การสรางกลไกการจัดการ/ระบบการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัย การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเสริมสราง 
ความปลอดภัยประเภทตาง ๆ รวมทั้งการควบคุมความปลอดภัยของอาคาร สิ่งกอสราง ปายโฆษณา การจัดเก็บ
และขนยายสารเคมี เปนตน ตลอดจนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  

๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการรณรงคและ
สงเสริมความรูในการปองกันสาธารณภัยแกทุกภาคสวน การสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรดาน   
ความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาสมรรถนะใหแกอาสาสมัครดานความปลอดภัย การเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือใน
การควบคมุความปลอดภัยในอาคารและสถานประกอบการตาง ๆ    
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
 
๒.๑ สถานการณและการประเมิน  
 ในปงบประมาณที่ผานมา เขตคลองเตยสามารถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยรณรงคใหประชาชนปลูก
ตนไมในบริเวณบานและเปลี่ยนพ้ืนที่วางเปลาเปนพ้ืนที่สีเขียว ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการเก็บขยะ
มูลฝอย โดยใหเจาหนาที่เพ่ิมการคัดกรองมูลฝอยรีไซเคิลสงเสริมการคัดแยกขยะในกลุมเปาหมาย และสงเสริมการ
นําขยะเนาเสียทําเปนปุยน้ําชีวภาพ การรณรงคสงเสริมทั้งผูผลิตและผูบริโภคใหมีพฤติกรรมที่กอใหเกิดมูลฝอย
ลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอย ของเสียอันตรายและกากไขมันที่แหลงกําเนิด ดวยการใหความรู
เพ่ือใหผูบริโภคเห็นประโยชนและความสําคัญของการคัดแยกมูลฝอยแบบตางๆ ท่ีแหลงกําเนิดขยะแทนการทิ้ง
รวมกันแลวคอยมาแยกที่ศูนยกําจัดขยะ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิต โดยการสรางมูลคาใหกับ
มูลฝอยดวยการแปรรูปใหสามารถนํากลับมาใชใหมในรูปแบบอื่น เชน การผลิตปุยหมักจากมูลฝอย และการ
ผลิตปุยอินทรียจากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลใหไดใหเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเปนพ้ืนที่พักผอนหยอนใจ 
รองรับกิจกรรมทางสงัคม และเปนแหลงกรองมลภาวะ 
  
๒.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ 
๑. ลดปริมาณมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลที่ตองกําจัด 
๒. เพ่ิมพื้นที่สีเขียว/สวนสาธารณะ 
๓. ลดมลพิษจากพฤติกรรมของประชาชน  
๔. สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค 
๑. พัฒนาสิ่งแวดลอมทั้งระบบใหมีคุณภาพที่ดีอยางยั่งยืน เอื้อตอการอยูอาศัยและการทองเที่ยวท่ีมี

ความปลอดภัย สวยงาม มีชีวิตชีวา และสะดวก  
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการเพ่ือลดปริมาณมูลฝอย และการสงเสริมการนํากลับมา

ใชประโยชน 
เปาหมาย 
๑. ประชาชนมสีวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
๒. ปริมาณมูลฝอยจากครัวเรือนและชุมชนลดลง 
๓. กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีความสะอาด รมรื่น และสวยงามมากขึ้น 

 
ตัวชี้วัด 

 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 

1 พื้นที่สีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
2 รอยละความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคารสํานักงานเขต 

(ผลผลิต) 
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๒.๓ แนวทางการพฒันา 

2.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ไขมันและสิ่งปฏิกูล โดยลดการใชและสงเสริมการนํา
กลับมาใชประโยชน เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ นําไปสูการประหยัดตนทุนการ
ผลิตและลดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี ้

๑) ควบคุมปริมาณมูลฝอยไมใหเพ่ิมข้ึนดวยการรณรงคสงเสริมทั้งผูผลิตและผูบริโภคใหมี
พฤติกรรมที่กอใหเกิดมูลฝอยลดลง  

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการคดัแยกมูลฝอย ของเสียอันตรายและกากไขมันที่แหลงกําเนิด ดวยการ
ใหความรูเพ่ือใหผูบริโภคเห็นประโยชนและความสําคัญของการคัดแยกมูลฝอยแบบตางๆ ที่แหลงกําเนิดขยะ
แทนการท้ิงรวมกันแลวคอยมาแยกที่ศูนยกําจัดขยะ 

๓) สนับสนุนการนําเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิต โดยการสรางมูลคาใหกับมูลฝอยดวยการแปรรูป
ใหสามารถนํากลับมาใชใหมในรูปแบบอื่น เชน การผลิตปุยหมักจากมูลฝอย และการผลิตปุยอินทรียจากกาก
ตะกอนสิ่งปฏิกูลใหไดใหเพ่ิมขึ้น 
 2.๓.๒ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเปนพ้ืนที่พักผอนหยอนใจ รองรับกิจกรรมทางสังคม และเปนแหลง
กรองมลภาวะ ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี ้
   ๑) ใชแผนแมบทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยมีเปาหมายท่ีใหมีพื้นที่สีเขียวเพ่ือ
สภาพแวดลอมที่ดีและมีพ้ืนที่สเีขียวในรูปแบบสวนสาธารณะเพ่ือการพักผอนของประชาชนและเปนปอดของเมือง 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 
 
3.๑ สถานการณและการประเมิน  

ในปงบประมาณที่ผานมา เขตคลองเตยไดดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน 
เพ่ือใหการดูแลเด็กในชุมชนไดมาตรฐาน จัดสวัสดิการที่เหมาะสมจําเปนตอกลุมผูดอยโอกาส โดยประสานขอ
คาครองชีพประจําวันแกผูสูงอายุและผูพิการ จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สรางทางเลือกใหมของการใชชีวิตในวันหยุด โดยจัดฝกสอนทักษะการเลนกีฬาและจัดแขงขันกีฬาตางๆ รวมทั้ง
สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีภูมิคุมกันรางกาย จิตใจ และมีสวนรวมในการปองกันโรค โดยจัด
กิจกรรมรณรงคปองกันโรคและเฝาระวังโรคติดตอรายแรงตางๆ และจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด สรางความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดอบรมเพ่ือนําหลักธรรมของศาสนามา
ขัดเกลานิสัยและชี้นําการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ซึ่งเขตคลองเตยจะตองเพ่ิมขีดความสามารถในการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศกึษาสําหรับทุกคน และสังคมพหุวัฒนธรรม   

 
3.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของประชาชน 

        ๒. สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 ๓. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
 4. พัฒนาการใหบริการดานการกีฬาและนันทนาการ 
 5. อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหสงเสริมประชาชนในกรุงเทพมหานครไดรับการศึกษาที ่มีมาตรฐานและมีโอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  
 ๓. เพ่ือใหกลุมทางสังคมมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 
 4. เพ่ือใหศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของกรุงเทพมหานครดํารงอยูสืบไป 
 เปาหมาย 
 ๑. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 ๒. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง และพ่ึงตนเองได 
 ๓. ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของกรุงเทพมหานครไดรับการฟนฟูและพัฒนาทั้งเชิงอนุรักษและ
สรางมูลคาในเชิงเศรษฐกิจ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 
1 ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 

1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)  



- ๑๗ - 
 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 
 2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของ

ประเทศ 
2 สัดสวนของผูสูงอายุและคนพิการที่ไดรับการจัดสรรเบ้ียยังชีพ 
3 รอยละความพึงพอใจของผูรับ บริการดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ผลลัพธ) 
4 รอยละของขาราชการครูท่ีไดรับการอบรมและพัฒนาอยางนอยคนละ ๒ หลักสูตรตอป (ผลผลิต) 

 
3.๓ แนวทางการพัฒนา 

3.๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหลงการเรียนรู โดยเนนผู เรี ยนเปนสําคัญและสราง
กรุงเทพมหานครใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพประชากรและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวย
มาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยเพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานที่
แข็งแรงมั่นคง เพียงพอตอการดํารงชีวิตที่ดีในวันขางหนา อยูรวมกับผูอื่นไดอยางดี มีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
สามารถประกอบการงานอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดและสามารถพัฒนาตนเองใหเจริญ กาวหนา 
ตลอดจนมีสวนรวมกับผูอื่นในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนใหมีมาตรฐานเดียวกันอยางทั่วถึง และการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเพียงพอ พัฒนา
ศักยภาพของคร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเก่ียวของ  
 3.๓.๒ สรางเสริมความเขมแข็งของครอบครัว สังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห เพ่ือสรางคนท่ีมี
คุณภาพบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดยผานครอบครัวซึ่งเปนหนวยทางสังคมที่เล็กที่สุดและชุมชนซึ่งมีความ
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีการจัดหาสวัสดิการใหอยางเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและขอจํากัดของ
แตละกลุมบุคคล ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี ้

๑) สงเสริมและพัฒนาผูนําชุมชน และประชาชนรวมท้ังภาคีดานการพัฒนาชุมชน โดยการสรางและ
พัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา การฝกฝนทักษะความเปนผูนําอยางยั่งยืน เพ่ือเรงขับเคลื่อนชุมชนใหเขมแข็งดวยตนเอง 

๒) สงเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห เด็ก เยาวชน สตร ี
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมการจัดบริการ ขจัดการ
ละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน ทุกรูปแบบ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ําในสังคมในการเขาถึงบริการของ
กรงุเทพมหานคร  

3.๓.๓ พัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ เพื่อใหประชาชนไดออกกําลังกายและมีทักษะทางกีฬาที่
เหมาะสมกับวัยซึ่งสงผลใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี ้

๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของสถานบริการดานการกีฬาและนันทนาการ โดยเพ่ิมสถานบริการ
ดานกีฬาและนันทนาการ เรงดําเนินการโครงการกอสรางที่เปนโครงการตอเนื่อง ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณดาน
กีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครใหไดมาตรฐาน 

 
   

 
 
 



- ๑๘ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ มหานครกะทัดรัด 
 
๔.๑ สถานการณและการประเมิน 

ในปงบประมาณท่ีผานมา เขตคลองเตยไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนน ทางเชื่อม ตรอก ซอย  
เสนทางลัด เพื่อลดความแออัด ในสวนของระบบควบคุมจราจร ควบคุม ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินให
เปนไปตามกฎหมายผังเมือง ประกอบกับกรุงเทพมหานครไดใหความสําคัญกับการจราจรขนสง การเชื่อมโยง
โครงขายถนน การพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินเพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น เขตคลองเตยควรใชโอกาสนี้มุงสงเสริมและใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือมุงสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและระดับภูมิภาค  

 
๔.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ  
ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ และกํากับการขยายตัวของการพัฒนา/ใชประโยชน

ที่ดินในกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและภาคมหานคร 
เปาหมาย 
การขยายตัวของเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเปนไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาภาคมหานคร 
 
 ตัวชี้วัด 
  

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 
1 รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนงของ

อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 
 
๔.๓ แนวทางการพัฒนา 

 4.๓.๑ พัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับผังเมืองรวม เพ่ือจัดทําแนวทางในการใชประโยชน
ที่ดินใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเปนศูนยกลางการขนสงและสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

1) สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครโดย
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานผังเมือง  

  
 

 
 
 



- ๑๙ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย 
 
๕.๑ สถานการณและการประเมิน 
 กรุงเทพมหานครมีสภาประชาชนกรุงเทพฯ และสภาประชาชนระดับเขต ใหเปนเวทีรับฟงความเห็น
ของประชาชน การนําเสนอขอมูลการจัดทํากิจการสาธารณะ และการจัดทํางบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
และสํานักงานเขต มุงลดบทบาทของสวนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเทาท่ีตองทํา เทาที่จําเปน 
และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานชุมชนทองถ่ินตามเจตนารมณของประชาชนมากข้ึน อีกทั้งให
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานเขตคลองเตยจึงใหความสําคัญในการจัดสภาประชาชนระดับเขต จัดทําระบบงบประมาณ
แบบมีสวนรวมระดับเขต และประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริต คอรรัปชั่นในหนวยงาน เจาหนาที่รัฐ 
เพ่ือใหมี ความเชื่อมั่นตอการทํางานของเจาหนาที่ สงผลใหเกิดความรวมมือของประชาชนและการบริหารงาน
ของหนวยงานเพ่ิมข้ึน 
 
๕.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ 
๑. การจัดสภาประชาชนระดับเขต 
๒. การจัดทําระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมระดับเขต 
๓. สรางความเชื่อมั่นของประชาชนตอความซื่อสัตยสุจริตของหนวยงานและขาราชการกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือใหมีการจัดสภาประชาชนระดับเขต 
๒. เพ่ือใหมีการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมระดับเขต 
๓. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นของประชาชนตอความซื่อสัตยสุจริตของหนวยงานและขาราชการกรุงเทพมหานคร 
เปาหมาย 
๑. มีการประชุมสภาประชาชนระดับเขต 
๒. มีการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมระดับเขต 
๓. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอความซื่อสัตยสุจริตของหนวยงานและขาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

 
 ตัวชี้วัด 

 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 

1 รอยละของปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มีการนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนไดรับการนําไปแกไข (ผลลัพธ) 
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๕.๓ แนวทางการพัฒนา 

 5.3.1 จัดตั้งสภาประชาชนระดับเขต ใหเปนเวทีรับฟงความเห็นของประชาชน การนําเสนอขอมูล การ
จัดทํากิจการสาธารณะ การจัดทําระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมระดับเขต จัดหนวยงานภายนอกตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของประชาชนตอความซื่อสัตยสุจริตของหนวยงานและขาราชการกรุงเทพมหานคร และทําการ
ประเมินผล สรุปรายงานแจงใหหนวยงาน ผูบังคบับัญชาทราบ ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี ้

1) จัดตั้งสภาประชาชนระดับเขต ดําเนินกิจการสาธารณะของสํานักงานเขตที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน ชุมชนที่อยูอาศัย ชุมชนทางเศรษฐกิจ แลวนําเสนอสูที่ประชุมสภาประชาชนระดับเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๒๑ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ 
 
7.๑ สถานการณและการประเมิน 

ในปงบประมาณท่ีผานมา เขตคลองเตยไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมประชาคม และองคกร
เครือขายตางๆ สรางกระบวนการบริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได ทั้งในดานการใชจายงบประมาณและ
วิธีการจัดการ โดยเพ่ิมชองทางในการสื่อสารกับประชาชนไดมากขึ้น และดําเนินกิจกรรมการสรางราชการใส
สะอาดเขตคลองเตย ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ สามารถสรางความพึงพอใจแกประชาชนผูรับบริการ ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บรายได โดยจัดเก็บภาษีทุกประเภทไดเกินกวาจํานวนที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว เพ่ิม
ประสิทธิภาพดานการคลัง โดยพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและการคลังของสํานักงานเขต และ
พัฒนาระบบการบริหารการใชจายเชิงประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในดานกระบวนการ และการประเมินผล
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ
ทันสมัย โดยนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชน ซึ่ง
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเอง และ
เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) เขตคลองเตย
จะตองพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบดานการบริหารมหานคร รวมทั้งพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร
เขตคลองเตยใหเปนศูนยขอมูลที่ไดมาตรฐาน โดยนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและครบ
วงจรมาใหบริการประชาชนและนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

 
7.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด 
 พันธกิจ  

๑. สรางกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาภาคมหานคร    
๒. พัฒนาระบบบริการประชาชน เพ่ือมุงสูความเปนองคกรชั้นเลิศดานบริการ 
๓. เสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ 
๔. เสริมศักยภาพกลไกการนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติ 
๕. สงเสริมบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ใหมีความพรอมทั้งดานศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความ

ภาคภูมิใจเพ่ือรวมพัฒนามหานครใหนาอยูอยางยั่งยืน 
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
วัตถุประสงค 
๑. ใหบริการพ้ืนฐานตางๆ ที่ไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
๒. ขยายและพัฒนาคุณภาพของบริการสูความเปนเลิศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
เปาหมาย 
๑. เขตคลองเตยเปนองคกรแหงการเรียนรู 
๒. เขตคลองเตยมผีลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการที่ดีเพ่ิมข้ึน  
๓. เขตคลองเตยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนกลไกขับเคลื่อนการบริหารและ

ปฏิบัติงานเพ่ือศักยภาพในการใหบริการประชาชน 



- ๒๒ - 
 

ตัวชี้วัด 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด 
1 จํานวนครั้งในการเรงรัดติดตามการกอหนี้ของสํานักงานเขต (ผลผลิต) 
2 ความสําเร็จของการจัดเก็บภาษีปายรายใหม (ผลผลิต) 
3 - รอยละความสําเร็จในการใหบริการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทยภายในระยะเวลา 

30 นาที (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทย (ผลลัพธ) 

4 - รอยละความสําเร็จในการใหบริการรับแจงยายเขาในทะเบียนบานแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
15 นาที (ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการการแจงยายเขาในทะเบียนบาน (ผลลัพธ 

5 ตัวชี้วัดมิติที่ 2.1 รอยละของความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป 

6 ตัวชี้วัดมิติที่ 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง 
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2558 
ทันเวลาและถูกตอง 

7 ตัวชี้วัดมิติที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน 

8 ตัวชี้วัดมิติที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ 
9 ตัวชี้วัดมิติที่ 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีท่ีสุด (Best Service)   

10 ตัวชี้วัดมิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
11 ตัวชี้วัดมิติที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
12 ตัวชี้วัดมิติที่ 4 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของ

กรุงเทพมหานคร 
7.๓ แนวทางการพฒันา 

7.๓.๑ สรางกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
พัฒนาภาคมหานคร เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร แผนงบประมาณ และแผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความสอดคลองกัน และเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม เปนศูนยกลางของการวิจัยและพัฒนาท่ีสนับสนุนการบริหารมหานครในเชิงสห
วิทยาการ และสงเสริมทุกภาคสวนในการพัฒนากรุงเทพมหานครเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืนและเปน
ศูนยกลางภูมิภาคใหประชาชนไดรับรูอยางตอเนื่อง ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

๑) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาภาคมหานคร เพื่อเสริมสราง
ความรูสึกเปนเจาของรวมในการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 

7.๓.๒ สงมอบบริการที่ดีที่สุดแกประชาชน ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร และขยายชองทางการบริการสูประชาชน เพื่อมุงสนองความตองการ
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ประชาชนในสังคมยุคใหม รวมทั้งมุงสูความเปนองคกรชั้นเลิศดานการบริการ (Best Service Organization) 
ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี ้
 ๑) ดําเนินการใหบริการทกุรูปแบบอยางถูกตอง รวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม        

๒) ขยายชองทางการบริการใหมีความหลากหลาย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

๓) ติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของกรุงเทพมหานคร 
 7.๓.๓ บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ดวยการบริหารการจัดเก็บ
รายได การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายไดและ
ลดรายจาย รวมทั้งกํากับใหการใชจายเปนไปอยางคุมคา การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการคลังโดยมีฐานะการคลังที่แข็งแกรง มีเครื่องมือทางการคลังทั้งการ
จัดเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

๑) จัดหาและจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานครอยางเปนธรรม ถูกตอง ครบถวน โปรงใส              
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับโครงสรางภาษี ยกรางและปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือเพ่ิมความคลองตัว 
ความเปนธรรม ความรัดกุม และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแตละประเภท  

๒) พัฒนาชองทางในการรับชําระภาษีเพิ่มเติมพรอมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการจัดหารายไดคาธรรมเนียมที่หลากหลาย 

๓) บริหารงบประมาณเชิงรุก ดวยการเรงรัดการกอหนี้ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด เพ่ือกระจายเม็ดเงินลงสูเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานคร พรอมทั้งบริหารจัดการ
งบประมาณและรายจายของกรุงเทพมหานครอยางโปรงใสตรวจสอบไดดวยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนเกณฑในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
 7.๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารและพัฒนามหา
นคร  เพ่ือสนับสนุนกรุงเทพมหานครใหมีการบริหารจัดการและบริการเปนเลิศ ดวยการเสริมสรางศักยภาพใน
การบริหารจัดการภายในองคกรในดานตางๆ ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนเพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครใหมีการบริหาร
จัดการและบริการเปนเลิศ ดวยมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ 
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บทที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา 
หลักการ 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕9 ของสํานักงานเขตคลองเตย หมายถึงสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับสาระของแผนฯ และการผลักดันเพื่อใหบุคลากรของหนวยงานนําพันธกิจที่ปรากฏ
ในแผนฯ นี้ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานภายนอก โดยมุงสู
เปาหมายของการพัฒนาในแตละระดับที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ของ
แผนฯ จะเกิดจากการปฏิบัติงานที่ประสานกันของทุกฝาย ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อยาง
ตอเนื่อง 

ดังนั้น การบริหารจัดการแผนฯ จึงจะตองมีการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูเ ก่ียวของ ประกอบกับผูบริหารเขตตองใหความสําคัญตอการใชจาย
งบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนฯ รวมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินโครงการ/แผนงาน อยางตอเนื่อง  

 
การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัต ิ
   ๑. การสรางความเขาใจแกบุคลากรของสํานักงานเขตทุกระดับ เพื่อนําพันธกิจในความรับผิดชอบที่
ปรากฏในแผนฯ กระจายไปสูการปฏิบัติตามสัดสวนของความเก่ียวของ รวมทั้งการติดตามและรายงานผล อาจ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมชี้แจง/จัดฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

๒. การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทําหนาที่กํากับ ควบคุม ดูแล และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในสวนที่รับผิดชอบวาไดมีการนําไปสูการปฏิบัติจริง 
และรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบเปนระยะ 

๓. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการนําแผนฯไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือผูบริหาร
หนวยงานตองใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์
และประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ตลอดจนใหผลตอบแทนในการปฏิบัติงานระดับบุคคล
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลและหนวยงานอยางเขมแข็ง 

๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานในการนําแผนฯ ไปปฏิบัติ อาจดําเนินการโดยการใหรางวัล
พิเศษแกบุคลากรท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายสูงสุดตามเงื่อนไขที่กําหนดเพื่อทาทายใหเกิดการ
แขงขันในการพัฒนางาน 

๕. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕9 ของสํานักงานเขตคลองเตย 
โดยรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ของแตละสวนราชการในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ หรือ
คณะทํางานที่แตงตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รวมทั้งใหรายงาน
ผลผานโปรแกรม Daily Plans เปนประจําทุกเดือน มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕8 ของสํานักงานเขตคลองเตย โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนรายป 
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ตารางที่ 1 ผังแสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธตามภารกิจของสํานักงานเขตคลองเตย 
หนวยงาน สํานักงานเขตคลองเตย 

วิสัยทัศนของสํานักงานเขตคลองเตย : มุงม่ันใหบริการ พัฒนาความเปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต กาวสูอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
 
๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตรและประจํา (มิติที่ ๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนของสํานักงานเขตคลองเตย : มุงม่ันใหบริการ พัฒนาความเปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต กาวสูอาเซียนในป ๒๕๕๘  
ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม. 

ติดตั้งไฟสองสวางในพื้นที่
เสี่ยง อีก 20,000 ดวง ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ในพ้ืนที่เสี่ยง 

ประเดน็ยุทธศาสตร กลยุทธ 

มหานครแหงความปลอดภัย 
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของ 
ศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน และ 
ลานกีฬา 

ประเดน็ยุทธศาสตร กลยุทธ 

สงเสริมการรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการอาหาร 

มาตรการเรงดวน 
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๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตรและประจํา (มิติที่ ๑) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหานครปลอดภัย 

เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดตาม
หลักการ ๓Rs 

ประเดน็ยุทธศาสตร กลยุทธ ประเดน็ยุทธศาสตร กลยุทธ กลยุทธ ประเดน็ยุทธศาสตร 

ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ  ๒๐ ป 
 

ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย 
เพิ่มความปลอดภยัในพื้นทีส่าธารณะ และลดจุดเสี่ยง
อาชญากรรม 

สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการดานความปลอดภัย 
 
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย ดวยการนัดเวลา
ทิ้ง  เวลาเก็บขนมูลฝอย เกบ็ขนมูลฝอยแยกประเภท 
และนําไปจัดการตามประเภทอื่นๆ รวมทั้งใหบริการสูบ
ถายสิ่งปฏิกูลและไขมันแยกเปนการเฉพาะ 
 
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของ ศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน 
และลานกีฬา 

สงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวังและปองกัน
โรคติดตอที่สําคัญในเขตเมืองในเครือขายภาครัฐเอกชน
และประชาชน 

มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย 

คุมครองและอนุรกัษพื้นที่สีเขียวเพือ่สภาพแวดลอมที่
ดีของเมือง 

วิสัยทัศนของสํานักงานเขตคลองเตย : มุงม่ันใหบริการ พัฒนาความเปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต กาวสูอาเซียนในป ๒๕๕๘  

สงเสริมใหคนกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมสขุภาพที่ดี เพือ่ลด
พฤติกรรมหรือสภาวะเส่ียงตอการเกิดโรคไมติดตอ 

สงเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร 
เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการมูลฝอยของ
หนวยงานที่เกีย่วของ 

สงเสริมการอนุรักษพลังงานการใชพลังงานทดแทน
และการพลังงานที่มี ประสิทธิภาพ 

ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย 

มหานคร 
สําหรับทุกคน 

สงเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะหและการแกปญหาใหกับนกัเรยีนโรงเรียนสงักัด 
กทม. 
จัดสรรเบ้ียยงัชีพ สําหรบัผูสูงอายุคนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

มหานครแหง
ประชาธิปไตย 

การดําเนินกิจการสาธารณะของสํานกังานเขต 
(50 เขต) ที่มีผลกระทบตอประชาชน ชมุชนที่
อยูอาศยั ชุมชนทางเศรษฐกิจ นาํเสนอสูที่
ประชุม “สภาประชาชนระดับเขต” 

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค
สวนในการพัฒนาภาคมหานคร เพื่อสราง
เสรมิความรูสึกเปนเจาของในการพัฒนาเมือง
อยางยั่งยืน 

 

ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีสวนรวมของอาสา
จราจร/เทศกิจ 

การบริหาร
จัดการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบรหิารจัดการเก็บ
ภาษีทองถิ่น 
เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือ
หนวยงานภาครฐั (e-Service/m-Service) 

ดําเนินการใหบริการทกุรูปแบบอยางถูกตอง 
รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 

สงเสริมการรักษาวินัยทางการเงนิการคลังของ 
กทม. 

เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของพื้นทีสี่เขียวเพื่อ
รักษาสภาพแวดลอมที่ดีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของชาวกรุงเทพฯ 

สนับสนุนเงนิทุนใหกูยืมเพื่อนําไปประกอบอาชีพ  สงเสริม
วินัยการออมเงิน เพื่อบรรเทาภาระคาครองชีพ และลด
รายจาย รวมทั้งสามารถบริหารหนี้สินสวนบุคคลของ
ประชาชน ขาราชการ และลกูจางกรุงเทพมหานคร 

ปรับปรุงผิวจราจรที่เกิดความเสียหายใหอยูในสภาพใช
งานไดอยางปลอดภัย ฯ 

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ลดจํานวนอุบัตภิัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภทอาคาร 

มหานครปลอดภัย 
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๑.๒ ภารกิจประจํา (มิติที่ ๒-๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการ 
 

สงเสริมการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ กทม. 

วิสัยทัศนของสํานักงานเขตคลองเตย : มุงม่ันใหบริการ พัฒนาความเปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต กาวสูอาเซียนในป ๒๕๕๘  
ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ  ๒๐ ป 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
บริการประชาชนหรือหนวยงานภาครัฐ (e-Service/ 
m-Service) 

พัฒนาคุณภาพการใหบริการดวยความอบอุนเปนมิตร
แกคนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม 
พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอ 
การสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข 
สนับสนุนการใชคลังความรูท่ีเอ้ือตอการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร 

ลดปจจัยเสี่ยงในการทุจริตคอรรัปชั่นและการกระทํา
ผิดวินัยของบุคลากร 



คํานํา 
 

  สํานักงานเขตคลองเตยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕9 เพ่ือเปนแนวทาง ใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขต ซึ่งแผนปฏิบัติราชการนี้
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2559 ในสวนของการตอบสนองนโยบายผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร (10 มาตรการเรงดวนและ 6 นโยบายหลัก) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ป การกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕9 คณะผูจัดทําแผนฯ ไดทําการจัดทําแผนฯ 
ใหเปนไปตามรูปแบบ ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธตามที่กรุงเทพมหานครกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕9  
 

       
 

     (นางอัจฉราวด ี ชัยสุวิรัตน) 
     ผูอํานวยการเขตคลองเตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศนหัวหนาหนวยงาน 

 
สํานักงานเขตคลองเตยบริหารงานเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานครเพื่อมุงสูการเปน 

“มหานครแหงเอเชีย” และเปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการ
เปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน เพื่อใหประชาชนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการมีความเปนอยูที่ดีและ
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับการสรางบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีเลิศ ใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการตางๆ ไดอยางเหมาะสมและเทาเทียม สํานักงานเขตคลองเตยจะตองเปนกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์  

เขตคลองเตยมีความพรอมทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตอยูในระดับ
มาตรฐาน ประกอบกับพ้ืนท่ีเขตการปกครองตั้งอยูในชัยภูมิที่เหมาะสม สะดวกในการคมนาคมขนสง เชื่อมโยง
กับแหลงธุรกิจและพาณิชยกรรมท้ังในกรุงเทพมหานคร ตางจังหวัด และระดับภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาเขต
คลองเตยในป ๒๕๕9 จึงเนนการพัฒนาทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่
อยางสมดุล เพ่ือให เขตคลองเตยเปนเขตนาอยู รวมทั้งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครและประเทศ สามารถแขงขันกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคได  
 
 

     (นางอัจฉราวด ี ชัยสุวิรัตน) 
     ผูอํานวยการเขตคลองเตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



สารบัญ 
                  หนา 
   สวนที่ ๑  
         - ปก 
         - คํานํา  
         - สารบัญ 
  สวนที่ ๒ บทสรุปสําหรับผูบริหาร        ๑ 
  สวนที่ ๓ สาระของแผน 
        - บทที่ ๑ สภาพทั่วไป การวิเคราะหประเมินสถานการณ    ๓ 
        - บทที่ ๒ การขับเคลื่อนสูเปาหมาย      7 
        - บทที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา          ๑2 
        - บทที่ ๔ การบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย         ๒6 
   สวนที่ ๔ การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ     
       - ตารางที ่๑ แสดงความสัมพันธของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ  ๒7        
        - ตารางที ่๒ แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕8 30 
       - ตารางที่ ๓ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตาม    107 

  แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหนวยงาน             
    - ตารางที่ ๔ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการ ๑14 
         ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหนวยงาน                
 - ตารางที่ ๕ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๒-๔   117 

- ตารางท่ี ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ  119  
        ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหนวยงาน       
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 ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2559 
ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ (ตอบสนองแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป) 
ตัวชี้วัดบูรณาการ 
    ๑. มหานครปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ปลอดมลพิษ 1.1.2.1 เพ่ิม
ประสิทธิ ภาพ
ของการคัดแยก
มูลฝอยที่
แหลงกําเนิด
ตามหลัก 3R 
 
 

1.   
– รอยละของปริมาณ 
มูลฝอยที่คัดแยกที่
แหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบกับป พ.ศ.2556 
 
เปาหมาย   
รอยละ 16   
 

รอยละ 15 นิยาม  
1. มูลฝอยคัดแยกที่แหลงกําเนิด หมายถึง มูลฝอย
อินทรีย วัสดุรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส  ไขมัน  
    1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) สิ่งท่ี
ยอยสลายงาย เชน เศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม 
วัชพืช ใบไม  กิ่งไม ฯลฯ  
    1.2 วัสดุรีไซเคิล (Recyclable waste) เชน 
แกว ขวด กระดาษ กลองเครื่องดื่มแบบ UHT 
กระปองเครื่องดื่ม ฯลฯ 
    1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) 
เปนมูลฝอย ที่มีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุ
อันตรายชนิดตางๆ เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ 
สเปรยกระปอง ยาหมดอายุ เครื่องสําอางหมดอายุ 
ฯลฯ 
   1.4 มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส ( E-Waste) 
หมายถึง ซากเครื่องใชหรืออุปกรณ ซึ่งใช

๑.  โครงการแปรรูปเศษ
ใบไมกิ่งไมเพ่ือนํากลับมาใช
ประโยชนตอสวนรวม 
(ไมใชงบประมาณ) 
๒. โครงการลดและคัดแยก
ขยะรีไซเคิลโดยพนักงาน
ประจํารถเก็บขนมูลฝอย 
เขตคลองเตย 
(ไมใชงบประมาณ) 
3. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน   
(199,500 บาท) 
4.  โครงการสถานศึกษารวมใจ
คัดแยกขยะอันตรายเพื่อรักษา
สิ่งแวดลอม (ไมใชงบประมาณ) 
5. โครงการสงเสริมการ 
แปรรูปขยะเศษอาหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

กระแสไฟฟาหรือสนามแมเหล็กในการทํางานที่
ไมไดตามมาตรฐาน  
(off-spec) หรือหมดอายุการใชงาน หรือลาสมัย  
เชน คอมพิวเตอร  โทรศัพทเคลื่อนที่
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ  
2. แหลงกําเนิด หมายถึง ที่พักอาศัย บานเรือน 
สถานศึกษา อาคาร สถานประกอบการ 
หางสรรพสินคา โรงแรม ฯลฯ  
วิธีการคํานวณ 
ปริมาณมูลฝอยที่คดัแยกทีแ่หลงกําเนิดป พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น = 
ปริมาณมูลฝอยที่คดัแยกทีแ่หลงกําเนิดปพ.ศ.2559-ปฐานx100 
ปริมาณมูลฝอยที่คดัแยกทีแ่หลงกําเนิดปพ.ศ.2556 (เฉลี่ยตัน/วัน)  

หมายเหตุ ปฐาน คือ ป พ.ศ. 2556 
1.เปาหมายรายเขต : สํานักสิ่งแวดลอมกําหนดตาม
ศักยภาพของสํานักงานเขต 
 2.วิธีการคํานวณ 
 ปริมาณมูลฝอยที่คดัแยกที่แหลงกําเนิดรายเขต 
 ปพ.ศ.2559 เพ่ิมขึ้น = ปริมาณมูลฝอยที่คดัแยกฯ 
ของสํานักงานเขตปพ.ศ.2559 - ปฐาน คูณ 100 
หารปริมาณมูลฝอยที่คดัแยกที่แหลงกําเนิดรายเขต 
ปพ.ศ.2556 (เฉลี่ยตันตอวัน) 
3.วิธีการรายงานผลการดําเนินงาน  
    3.1 สํานักสิ่งแวดลอมและสํานักงานเขต จัดทํา
รายงานผลการนํามูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิด

เพ่ือนํามาใชประโยชน 
(ไมใชงบประมาณ) 
6. โครงการรณรงค
จัดเก็บขยอิเล็กทรอนิกส 
– เครื่องใชไฟฟาจาก
อาคารชุดพักอาศัย เขต
คลองเตย 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

และนํากลับมาใชประโยชน ตามแบบที่สํานัก
สิ่งแวดลอมกําหนด เสนอ ผอ.สํานัก/ผอ.เขต ทราบ 
และจัดเก็บไวเปนหลักฐานเพ่ือรอรับการตรวจ
ประเมินจาก สสล.หรือ สยป. 
    3.2 ใหรายงานผลการดําเนินการงานดังกลาว
ผานระบบอินเตอรเน็ต (ใน Google drive)ภายใน
เวลาที่กําหนด 
4.เกณฑการใหคะแนน ( 5 คะแนน)  
    4.1 สํานักสิ่งแวดลอมคํานวณตามสัดสวน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
    4.2 สํานักงานเขต คํานวณจากเปาหมายที่
กําหนดรายเขต 
- รอยละ 100 ของคาเปาหมายเขตขึ้นไปได 5 คะแนน 
- รอยละ 90 - 99 ของคาเปาหมายเขต ได  4 คะแนน   
- รอยละ 80 - 89 ของคาเปาหมายเขต ได  3 คะแนน   
- รอยละ 70 - 79 ของคาเปาหมายเขต ได  2 คะแนน   
- รอยละ 60 - 69 ของคาเปาหมายเขต ได  1 คะแนน 
- รอยละ 59 ของคาเปาหมายเขตลงมา ได 0.9 คะแนน  

   -  มูลฝอยที่จัดเก็บได
ลดลง เม่ือเปรียบกับป 
พ.ศ.2556 
 
เปาหมาย   
รอยละ 4   

รอยละ 3 นิยาม  
ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงหมายถึง ปริมาณ
มูลฝอยที่จัดเก็บไดเฉลี่ยตอวันลดลงตามเปาหมาย
ที่กําหนด   
วิธีการคํานวณ 
รอยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง =  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

 ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดป 2556 (9,900 ตัน/วัน 
ลบปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดป 2559  คูณ  4 หารดวย 100  
หมายเหตุ 
ป 2559 รอยละ 4 ลดลง 396 เหลือ 9,504 ตัน/วัน 
ป 2560 รอยละ 5 ลดลง 495 เหลือ 9,405 ตัน/วัน 
เกณฑการใหคะแนน ( 5 คะแนน)  
- รอยละ 100 ของคาเปาหมายเขตขึ้นไป ได 5 คะแนน 
- รอยละ 90 - 99 ของคาเปาหมายเขต ได   4 คะแนน   
- รอยละ 80 - 89 ของคาเปาหมายเขต ได   3 คะแนน   
- รอยละ 70 - 79 ของคาเปาหมายเขต ได   2 คะแนน   
- รอยละ 60 - 69 ของคาเปาหมายเขต ได   1 คะแนน   
- รอยละ 59 ของคาเปาหมายเขตลงมา ได 0.9 คะแนน  

1.2  ปลอด
อาชญากรรม        
ยาเสพติด 

1.2.1.2 เพ่ิม
ความปลอดภัย 
ในพื้นที่สาธารณะ 
และลดจุดเสี่ยง
อาชญากรรม 
 

2.   - การสํารวจพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย
และจัดทําแผนติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่
เสี่ยงฯ 
เปาหมาย  
แผนการติดตั้ง/ซอมแซม
ไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยหรือเสีย่งอันตราย
ที่มีขอมูลครบถวนและ
จัดสงภายในเวลาที่กําหนด 

1 แผน คํานิยาม   
-  พ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสีย่งอันตรายหมายถึง ถนน ตรอก ซอย 
หรือพื้นที/่อาคารรกราง วางเปลา ที่เสี่ยงหรือลอแหลมตอ
การเกิดอาชญากรรมการกระทําผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ 
/ การกระทําใดๆ  ที่เปนอันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของ
ประชาชน ทั้งนี้ สํานักงานเขตจะตองสํารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยฯ 
ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปญหาและจัดทําแผน
ดําเนินการติดตั้งหรือซอมแซมไฟฟาแสงสวาง  
 
 
 
 

1. การสํารวจและจัดทํา
แผนปฏิบัติการติดตั้ง/ 
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
เพ่ือลดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใน
พ้ืนที่เขตคลองเตยประจําป 
๒๕๕9 (ไมใชงบประมาณ) 
2. กิจกรรมการติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตราย 
(ไมใชงบประมาณ) 

(ฝายโยธา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

 - รอยละของ
ความสําเร็จในการ
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
แสงสวาง ในพื้นที่เสี่ยง
ภัยหรือเสี่ยงอันตราย
ตามแผนทีกํ่าหนด 
 
เปาหมาย  
รอยละ 80 
 

-  ความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา 
แสงสวางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม 
แผนที่กําหนด หมายถึง ความสําเร็จในการติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง หรือที่ไดแจงใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของดําเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนที่กําหนด 
วิธีคาํนวณ  ความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซม
ไฟฟาแสงสวางฯ เทากับจํานวนดวงไฟที่มีการ
ติดตั้ง/ซอมแซมหรือที่ไดแจงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการฯ ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนที่กําหนด คูณดวย 100 หาร
ดวยจํานวนดวงไฟทั้งหมดท่ีอยูในแผนท่ีตอง
ดําเนินการติดตั้ง/ซอมแซมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยฯ  

จํานวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง 
/ซอมแซม/แจงหนวยงานดําเนินการ    x100                        
จํานวนดวงไฟทั้งหมดท่ีอยูในแผน 
ที่ตองดําเนินการฯ 
เกณฑการใหคะแนน ประเมินจาก 3 
องคประกอบไดแก 
1.  สํารวจและจัดทําแผนชัดเจน(ระบุสถานที/่สภาพ
ปญหา/จํานวนดวงไฟ) ตามแบบรายงาน 3 คะแนน 
2.  รายงานครบถวนสมบูรณ พรอมปญหา/อุปสรรค 
(ถามี) ไมเกินวันที่ 7 ของเดือน 2 คะแนน  
3.  ผลการดําเนินงานที่ชัดเจน (จํานวนดวงไฟที่
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

ติดตั้ง/ซอมแซมไดหรือแจงหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการ สามารถระบุรอยละของความสําเร็จ)    
5 คะแนน    
       ทั้งนี้ แบบรายงานที่ใชมี 2 แบบ คือ แบบ
รายงานการติดตั้งและแบบรายงานการซอมแซม 
ใหเริ่มรายงาน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึง
กันยายน 2559 การรายงานตองครบถวน 
สมบูรณ สม่ําเสมอทุกเดือน (สํานักงานเขตที่
ดําเนินการไปกอนแลวสามารถรายงานยอนหลังได
ตามเดือนที่ระบุในแบบรายงาน แตตองไมนํา
ผลงานของปที่แลวมารายงาน) 
เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาแสงสวางฯ ตามขอ 3  
-รอยละ 80 ข้ึนไป 5 คะแนน 
-รอยละ 75-79    4 คะแนน 
-รอยละ 70-74    3 คะแนน 
-ต่ํากวารอยละ70  2 คะแนน 
เกณฑการหักคะแนน  
1. การจัดสงแผน (วันที่สํานักการโยธา ไดรับเรื่อง)  
    1.1. เลยกําหนดการจัดสง (วันท่ี 7 มกราคม 
2559)   หัก  0.5  คะแนน 
    1.2 จัดสงแผนภายหลังวันที่ 7 กุมภาพันธ 
2559 หัก  1 คะแนน 
    1.3 จัดสงแผนภายหลังวันที่ 7 มีนาคม 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

หัก  1.5. คะแนน  
2. การรายงานการติดตั้งซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
ลาชา  ไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด  หัก 1 คะแนน 
3. การรายงานที่ไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  
(เชน ไมระบุผลงานการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสง
สวางและรอยละของความสําเร็จ) หัก 1 คะแนน 

 1.6.2.1 
สงเสริมการมี
สวนรวมในการ
เฝาระวังและ
ปองกัน
โรคตดิตอที่
สําคัญในเขต
เมืองใน
เครือขายภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชน  
 

3. รอยละของชุมชนที่
มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออกครบ  
4 กิจกรรม 
 
เปาหมาย 
รอยละ 80       
 

รอยละ 100 นิยาม 
   - กิจกรรมปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ครบ  
4 กิจกรรม หมายถึง ชุมชนที่จดทะเบียนที่ไดดําเนิน
กิจกรรมปองกัน ควบคมุโรคไขเลือกออก (4 กิจกรรม) 
ไดแก 
กิจกรรมที่ 1.  มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายเปนประจําทุกเดือน 
กิจกรรมที่ 2.  มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน 
เชน การจัดนิทรรศการ เผยแพรผานหอกระจายขาว   
เอกสาร เวทีชาวบาน การประชุมในชุมชน การรณรงค
ประชาสัมพันธโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
กิจกรรมท่ี 3.  มีการปรับสภาพสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงแพรโรค    
กิจกรรมท่ี 4.  ชุมชนที่มีผูปวยไดรับการควบคุม
โรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังไดรับการแจงขาว 
โดยใชมาตรการเรงดวนสําหรับควบคุมการระบาด 
คือ 
 

๑. กิจกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก 
(ไมใชงบประมาณ) 
 

(ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

      (4.1) ประกาศแจงเตือนประชาชนใหทราบวา
มีโรคไขเลือดออกระบาดในชุมชนนั้น พรอมท้ังให
สุขศึกษาแกประชาชนใหรูจักวิธีการปองกันตนเอง
และครอบครัวไมใหยุงลายกัด 
      (4.2) ขอใหประชาชนใหความรวมมือกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุงลายท่ีอาจมีหลงเหลืออยูในชุมชน
ใหหมดไป 
      (4.3) การกําจัดลูกน้ํายุงลายในบานผูปวย
และบริเวณรอบบานควรดําเนินการอยางนอย 
100 เมตร 
      (4.4) ประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลายในพ้ืนที่ 
เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ํา (คา HI < 10 )      
      (4.5) การพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ให
ครอบคลุมพ้ืนที่รอบบานผูปวยในรัศมีอยางนอย 
100 เมตร อยางนอย 2 ครั้ง โดยแตละครั้งหาง
กัน 7 วัน หากเกิดมีผูปวยกระจายในชุมชน ควร
พนทุกหลังคาเรือนในชุมชน หากมีชุมชนที่อยู
ขางเคยีงก็ควรพนสารเคมีเพิ่มเติมใหชุมชน
ใกลเคยีงดวย 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมที่ 4 จะถูกนํามานับเมื่อมี
ผูปวยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไมมีผูปวย 
ใหถือวาดําเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และ
ครบถวนตามเปาหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

     - ชุมชน ไดแก ชุมชนที่จัดตั้งข้ึนตามระเบยีบ
ของกรุงเทพมหานครรายเขต (ชุมชนจดทะเบียน 
ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 255๘) 
คาเปาหมาย  รอยละ 80 (ตุลาคม - กันยายน) 
(ตุลาคม - มกราคม  เปาหมายรอยละ 35) 
(ตลุาคม - มกราคม  เปาหมายรอยละ 60) 
(ตลุาคม - มกราคม  เปาหมายรอยละ 80) 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนชุมชนที่จดทะเบียนท่ีมีกิจกรรมการปองกัน 
โรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม  x 100 
จํานวนชุมชนที่จดทะเบียนท้ังหมดในพื้นที่เขต 

 1.6.3.1 
สงเสริมใหคน
กรุงเทพฯ   
มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี เพื่อ
ลดพฤติกรรม
หรือสภาวะ
เสี่ยงตอการเกิด
โรคไมติดตอ 

4. รอยละของโรงเรียน
ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
ดําเนินมาตรการ
ปองกันโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการ  
 
เปาหมาย   
รอยละ ๘๐ 
 

รอยละ 100 นิยาม  
มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ
ในโรงเรียน มีดังนี้ 
1. ลด/งด จําหนายน้ําอัดลมและใหผูคาลด
น้ําตาลในเครื่องดื่มที่ขายในโรงเรียนเหลือไมเกิน
รอยละ 5 
2. จัดหาน้ําสะอาดใหดื่มฟรี 
3. ลด/งด จําหนายขนมกรุบกรอบ 
4. จัดกิจกรรมทางกายเพ่ิมเติมแกเด็กอยางนอยวัน
ละ 12 นาที                  
5. จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 
6. จัดอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการโดย
มีผักทุกมือ้และมีผลไมสัปดาหละ 3 วัน 

1.โครงการฝกอบรมนาย
หมูลูกเสือสามัญ สามัญรุน
ใหญ และหัวหนาหนวยยุว
กาชาด  
(93,000 บาท) 
2.โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
(๕๕,๗๐๐ บาท)  
3.โครงการพิธีทบทวนคาํ
ปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 
(42,500 บาท) 
4.โครงการพิธีปฏิญาณและ
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

7. หามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่ไมมี
ประโยชนในโรงเรียน ดูแลอาหารรอบโรงเรียน
ไมใหเปนอันตรายตอสุขภาพ 
8. เฝาระวังและประเมินภาวะโภชนาการอยาง
สม่ําเสมอ โดยการชัง่น้ําหนัก วัดสวนสูง ปละ 2 
ครัง้ 
9. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ 
      -  เด็ก สุขภาพตามเกณฑที่กําหนด  คือนักเรียน มี
น้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑสมสวน (Median) ที่ไมอวน/
ทวม/เริ่มอวน/คอนขางผอม/ผอม** ตามเกณฑอางอิงการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2543 ตามคูมือมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันโรคอวน 
     -   โรงเรียนในกรุงเทพมหานครหมายถึง
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 435 
แหง  
     -   โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (นํา
รอง) ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร จํานวน 25 แหง 
      -  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
เอกชน จํานวน 20 แหง 
คาเปาหมาย รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครและโรงเรียนนอกสังกัด

สวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร  
(47,300 บาท) 
5.โครงการจางเหมายาม
ดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัยทรัพยสิน
ใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
(1,913,700 บาท) 

(ฝายการศึกษา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

กรุงเทพมหานคร มีการดําเนินมาตรการปองกัน
โรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ 
วิธีการคํานวณ 
1.  จํานวนโรงเรียนในพื้นที่กทม.ที่ดําเนินมาตรการ
ปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ คูณ 100 
แลวหารดวย 483  
2.  จํานวนเด็กในโรงเรียนพ้ืนที่กทม.ไดรับการเฝา
ระวังภาวะโภชนาการมีสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด 
คูณ 100 หารดวยจํานวนเด็กในโรงเรียนพ้ืนท่ี
กทม.ท่ีเขารวมการดําเนินมาตรการฯ 

 1.6.8.2 
สงเสริมการ
รับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ
อาหาร 

5. รอยละความสําเร็จ
ในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร  
ระดับดี 
 
เปาหมาย   
รอยละ 60 
 

 นิยาม 
1.  สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนาย
อาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอรมารเก็ต 
และมินิมารท ในพ้ืนที่ 50 เขตที่ไดรับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจง ตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสขุ  
2.  เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดบัดี หมายถึง เกณฑที่ใชตรวจ
ประเมินสถานประกอบการอาหารเพ่ือขอรับปายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก ดานอาคาร
สถานท่ี ดานอาหาร และดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร 
ดังนี้  
 

1. โครงการกรุงเทพฯ  
เมืองอาหารปลอดภัย    
(152,700 บาท) 
2. โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
(86,400 บาท)  
 
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

     (1)  สถานประกอบการอาหารผานเกณฑ
สุขลักษณะ 
     (2)  อาหารและวัตถุดิบผานเกณฑดานความ
ปลอดภัยโดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน (Test kit)  
ตรวจไมพบสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ
สารฟอกขาว   กรดซาลิซิลิค  สารฟอรมาลีน  และ  โคลิ
ฟอรมแบคทีเรยี     ไมพบการปนเปอนมากกวารอยละ 
90 
    (3)  บุคลากรผูสัมผัสอาหารไดรับการอบรมหรือการ
เรียนรูดวยตนเองดานการสุขาภิบาลอาหาร ไดรับการ
อบรมหรือการเรียนรูดวยตนเองดานการสุขาภิบาล
อาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนด และ
ผานการทดสอบความรู โดยไดรับหนังสือรับรองและ
บัตรประจําตัวผูสัมผัสอาหาร 
3.  รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารฯ หมายถึง รอยละความสําเร็จ
ในการสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการ
อาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดย
สถานประกอบการจําหนายอาหารประเภทแผง
ลอยไดรับปายรับรองฯ  ไมนอยกวารอยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ   
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการคํานวณ   
1. จํานวนสถานประกอบการอาหารประเภทแผง
ลอยที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณดวย 100 หารดวย
จํานวนสถานประกอบการอาหารประเภทแผงลอย
ทั้งหมดในพ้ืนที่เขต 
2. จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี คูณดวย 100 หารดวยจํานวนสถาน
ประกอบการ อาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต 
สูตรคํานวณ 
1) สูตรการคํานวณ ขอ 1 
จํานวนสถานประกอบการอาหารประเภทแผง
ลอยที่ผานเกณฑ 
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี   x100 

จํานวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพ้ืนท่ีเขต 
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2. มหานครสีเขียว สะดวก สบาย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

2.2 มีพ้ืนที่
สาธารณะ พื้นที่สี
เขียวกระจายท่ัวทุก
พ้ืนที่ 

2.2.1.1  
คุมครองและ
อนุรักษพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือ
สภาพแวดลอม
ที่ดีของเมือง 
 
2.2.1.2  เพ่ิม
ปริมาณและ
ประสิทธิภาพ
ของพื้นที่สีเขียว
เพ่ือรักษา
สภาพแวดลอม
ที่ดีและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของชาว
กรุงเทพฯ 

6. พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน 
 
เปาหมาย  
รอยละ ๑๐๐  
(ตามที่กําหนด)      
     
 
 

 นิยาม 
- พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กําหนดไว
ใน “ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” 
ประกอบดวย 10 ประเภทแยกเปน 2 ประเภท
หลัก คือ 

1. พ้ืนที่สีเขียวที่เปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม 
ใหสํานักงานเขตดําเนินการตามเปาหมายที่ตกลง
กับสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอมใน
แตละป 

2. พ้ืนที่สีเขียวที่ไมไดอยูในรูปแบบ
สวนสาธารณะซึ่งตองดําเนินการสํารวจรวบรวม
เพ่ิมเติมไมนอยกวา 12 แหง/ป  

 กรณีขอ 2 กรณีหากสํานักงานเขตไดรับ
การยกเวนเนื่องจากไมมีพื้นที่ตามที่กําหนดเหลือ
แลวใหใชการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตรวม 4 ครั้ง/ป (ธ.ค.,มี.ค.,
ม.ิย.,ก.ย.) ตามแบบฟอรมที่สํานักงานสวนกําหนด
แทน 
- รายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวแตละประเภท 
1.พ้ืนที่สีเขียวที่เปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม 

1. โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว 
(975,000 บาท) 
 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ความหมาย คือพ้ืนที่ใด ๆ ในแตละพ้ืนที่เขตที่
ไมเคยถูกพัฒนาเปนสวนหยอม/สวนสาธารณะ 
(กําหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสํานักงาน
สวนสาธารณะ สสล.) มากอนซึ่ง สนข./สสณ. สสล.
พัฒนาเปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม ทั้งนี้อาจเปน
พ้ืนที่วางเปลา/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/
ใตทางดวน/แนวกําแพงอยางตอเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/
สวนบนอาคารสูง ดาดฟาอาคาร (Green Roof) 
ฯลฯ 
สวนบนอาคารสูง/ดาดฟา นิยามตามที่ระบุไวใน
ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
1.2 การพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนสวนสาธารณะ/
สวนหยอมตองพัฒนาใหมีพันธุไมปกคลุมขนาด
ตั้งแต มากกวาหรือเทากับ 2 ต.ร.ม. ขึ้นไป โดย
เนนการปลูกไมถาวร อาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1.2.1 ปลูกพันธุไมยืนตน ไมพุม  
  1.2.2 จัดทําเปนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหยอม 
  1.2.3 จัดทําสวนหยอมในลักษณะสวนบนอาคาร
สูง (Green Roof) (นโยบายผว.กทม.) 
  1.2.4 จัดทําเปนสวนตามแนวพื้นดินหรือพ้ืนที่ 
สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง  
จัดทําเปนสวนแนวตั้ง นิยามตามที่ระบุไวใน
ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิม



- 43 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

พ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
  1.2.5 จัดทําเปนสวนปา หมายถึง  
การปลูกตนไมในลักษณะเปนพ้ืนที่ โดยมีทั้งไม
ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหวางตนเทากับ 4X4 
เมตร ใหคิดเฉลี่ย 100 ตนเปนพื้นที่ 1 ไร 
  1.2.6 การปลูกไมยืนตนในลักษณะเนื่องเปนแนว
ยาว เชนปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเทา 
เปนตน คิดพ้ืนที่โดยนําความกวางของทรงพุมคูณ
ความยาวของระยะทางท่ีปลูก 
 
 
 
1.3 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสามารถดําเนินการ 
ไดหลายลักษณะ กลาวคือ 

1.3.1 สํานักงานเขตเองดําเนินการในรูปแบบที่
ใชและไมใชงบประมาณ 
1.3.2 สนับสนุนหนวยราชการอ่ืนๆ/บริษัท หาง

ราน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ใหเปน
ผูดําเนินการในพ้ืนที่ของตนเอง 
1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหนวยงานอื่น บริษัท หาง

ราน เอกชน วัด หมูบานจัดสรร ฯลฯ ไดมีการ
ดําเนินการจัดทําเปนพื้นที่สวนตามนิยามของ
สวนสาธารณะ 7 ประเภทไวแลว 
1.4 สํานักงานเขตจัดทําทะเบียนพื้นที่สวนฯ 

กวา้ง 
ยาว 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

แบงเปน 3 ประเภท คือ  
1.4.1 สวนซึ่งสํานักงานเขตดําเนินการเอง  
1.4.2 สวนซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน  
1.4.3 อ่ืน ๆ เชน หมูบานจัดสรร วัด บริษัท/

หางราน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 
2.พ้ืนที่สีเขียวที่ไมไดอยูในรูปแบบสวนสาธารณะ 
2.1 ความหมายคือ พ้ืนที่สีเขียวตามคําจํากัดความ
ในแผนแมบทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 9 
ประเภท ซึ่งประกอบดวย 
     2.1.1 สนามกีฬากลางแจง หมายถึงสนามกีฬา
กลางแจงที่มีขนาดพ้ืนที่มากกวา 500 ตร.ม.ขึ้นไป  
    2.1.2 สนามกอลฟ หมายถึง สนามกอลฟ 
ทุกแหง 
    2.1.3 แหลงน้ํา หมายถึง สระน้ํา หนองน้ํา  
บึง ซึ่งมีน้ําทวมขังนานกวา 6 เดือนตอป ที่มีขนาด
พ้ืนที่มากกวา 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแหง 
   2.1.4 ที่ลุม หมายถึงที่ลุมน้ําทวมขังมีพืชขึ้นปก
คลุม เชน กกที่มีขนาดมากกวา 500 ตร.ม.ขึ้นไป    
ทุกแหง 
   2.1.5 ที่วาง หมายถึงที่วางหรือที่โลงที่มี 
ขนาดมากกวา 1 ไร พ้ืนท่ีโลงหรือพ้ืนที่รกรางหรือ
ไมไดใชประโยชนหรือไมเขาขายพื้นที่ประเภทใดและ
มีขนาดพ้ืนที่มากกวา 500 ตร.ม. 
    2.1.6 พื้นที่ไมยืนตน หมายถึงพ้ืนที่มีกลุมไมยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

ตนขึ้นอยูเปนสวนใหญ ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต 1 ไรขึ้น
ไป รวมทั้งสวนผลไม 
   2.1.7 พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึงพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม เชน นาขาว นาหญา  
   2.1.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หมายถึงพ้ืนท่ีบอ
เลี้ยงสัตวน้ํา 
   2.1.9 พื้นที่อ่ืนๆ หมายถึงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการ
และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน ริมคลอง 
พ้ืนที่ใตหรือขางทางดวนหรือทางพิเศษ เปนตน 
 
วิธีการคํานวณ 
1. กําหนดใหพื้นที่สีเขียวที่เปนสวนสาธารณะ/
สวนหยอม และพ้ืนที่สีเขียวที่ไมไดอยูในรูปแบบ
สวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100 % 
รวม 200%  
2. เฉลี่ยผลลัพธตามขอ 1 ใหเหลือรอยละ 100 
3. นําผลท่ีไดจากขอ 2 พิจารณาในสวนความ
สมบูรณของขอมูลใน 3 สวนคือ  
   1) รายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวแตละแหง  
   2) ที่ตั้ง  
   3) ภาพถาย 
4. หลังจากตัดคะแนนในสวนความสมบูรณจะเปน
คะแนนที่ไดของแตละสํานักงานเขต 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1. แหลงขอมูล 
1.1 ใชขอมูลพื้นท่ีสีเขียวของแตละเขตที่ปรากฏ
ใน “ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เทานั้น 
1.2 สํานักงานเขตรับผิดชอบสวน 3 ประเภท
ประกอบดวย   

1) สวนสาธารณะ/สวนหยอมที่ สนข. 
รับผิดชอบดําเนินการ 

2) สวนสาธารณะ/สวนหยอมที่อยูในการดูแล
รับผิดชอบของหนวยราชการอ่ืน (ระบุหนวยงาน
เจาของพื้นที.่..)  ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่เขต 

3) สวนสาธารณะ/สวนหยอมอ่ืน ๆ ที่อยู
นอกเหนือจากขอ 1) และ 2) เชน ที่อยูในความ
รับผิดชอบของเอกชน วัด หมูบานจัดสรร ฯลฯ 
(ระบุเจาของพื้นที.่.) ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่เขต 
1.3 ความสมบูรณของขอมูลใชขอมูลพื้นที่สีเขียว
ของสํานักงานเขตแตละแหงท้ังหมดเริ่มตั้งกอตั้ง
สํานักงานเขตถึงปตรวจประเมิน  
โดยพิจารณาจากความถูกตอง สมบูรณ ครบถวน 
เปนปจจุบันของขอมูลใน 3 สวน คือ  
     1) รายละเอียด     
     2) ที่ตั้ง   
     3) ภาพถายของพ้ืนที่แตละแหง  
1.4 ขอมูลท่ีจะนํามาใชประกอบการประเมินผล
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

การปฏิบัติราชการของหนวยงาน ใชขอมูล ณ 30 
กันยายนของปที่ตรวจประเมิน 
1.5 เกณฑการใหคะแนน 

  พื้นที่สีเขียวที่เปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม 
ตามเปาหมายกําหนดคิดเปนรอยละ 100 

  พื้นที่สีเขียวที่ไมไดอยูในรูปแบบสวนสาธารณะ 
ตามเปาหมายที่กําหนดคิดเปนรอยละ 100  o กรณีสํานักงานเขตไดรับการยกเวนเนื่องจากไม
มีพ้ืนที่ตามที่กําหนดเหลือแลวใหใชการรายงานผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตรวม 
4 ครั้ง/ป (ธ.ค.,มี.ค.,ม.ิย.,ก.ย.)  
คิดคะแนนครั้งละ 25 %  
1.6 การตัดคะแนนในสวนความสมบูรณของ
ฐานขอมูลฯ ของสํานักงานเขต ดําเนินการใน 3 
สวนสําคัญคอื 
1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานขอมูลฯ 
2) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแหง 
3) ภาพถายสวนฯ ในโปรแกรมฯ  
ทั้งนีห้ักขอละ 5 % ของคะแนนที่ไดรับ 
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3. มหานครสําหรับทุกคน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

3.3 การศึกษา
สําหรับทุกคน 

3.3.3.5 
สงเสริมการจัด
กิจกรรมท่ี
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ 
วิเคราะหและ
การแกปญหา
ใหกับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
กทม. 

7. ผลสําเร็จในการจัด
การศกึษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขต 
1) ผลการประเมิน
โรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐาน (SMART 
School)  
 
เปาหมาย   
คาเฉลี่ยของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขต 
ตั้งแตระดับ 3.00   
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00 นิยาม 
 ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 
หมายถึง คาเฉลี่ยจากผลการประเมินของทุก
โรงเรียนในสํานักงานเขต โดยคณะกรรมการที่
สํานักการศึกษาดําเนินการตรวจประเมิน 
ตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART 
School) 
 ผลการประเมินรายโรงเรียนคิดเปนคะแนนได
ดังนี้ 
 5 คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ ดีเย่ียม 
 4 คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ ดีมาก 
 3 คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ ดี 
 2 คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ พอใช 
 1 คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ 
ปรับปรุง 
วิธีการคํานวณ 
        โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยจากผลการ
ประเมินของทุกโรงเรียนในสํานักงานเขต โดยมีวิธี
คํานวณดังนี้ 

ผลรวมคะแนนของทุกโรงเรียนในสํานักงานเขต 
จํานวนโรงเรียนทั้งหมดในสํานักงานเขต 

1. การปรับปรุงโรงเรียน
ชุมชนหมูบานพัฒนา 
(2,800,000 บาท) 
2. การปรับปรุงโรงเรียนวัด
สะพาน (1,278,000 บาท) 
3. การปรับปรุงโรงเรียนวัด
คลองเตย (417,000 บาท) 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน  
(90,000 บาท) 
5. โครงการสนับสนุนการ
สอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
(284,400 บาท) 
6. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร 
(110,000 บาท) 
7. โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครอง
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

2) ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตเทียบกับ
เกณฑเฉลี่ยของ
ประเทศ 
 
เปาหมาย   
คะแนนรวมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดี
ของสํานักงานเขต
ตั้งแต 8.00 คะแนน 
ขึ้นไป 
 

นิยาม 
 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขต หมายถึง เกณฑระดับผลสําเร็จ
ในการจัดการศกึษาของสํานัก-งานเขตที่พิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ และคะแนนพัฒนาการ  ในการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรูดังตาราง 

กลุมสาระฯ คะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิ 

คะแนน 
พัฒนาการ 

คะแนน 
รวม 

ภาษาไทย 2 0.5 2.5 
คณิตศาสตร 2 0.5 2.5 
วิทยาศาสตร 2 0.5 2.5 
สังคมศึกษาฯ 2 0.5 2.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 2.5 
ศิลปะ 2 0.5 2.5 
การงานอาชีพฯ 2 0.5 2.5 
ภาษาตางประเทศ 2 0.5 2.5 
รวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

16 4 20 

 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัด
สํานักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร  
(8,500 บาท) 
8.โครงการจัด
ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
(24,000 บาท) 
9.โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(2,557,500 บาท) 
10.โครงการประชุมครู 
(3,900 บาท) 
11. โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษา
ผลิตสื่อการเรียนรู  
(52,400 บาท) 
12.โครงการสอนภาษาจีน 
(1,105,200 บาท) 
13.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร 
(55,000 บาท) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

 5 คะแนน เมื่อไดคะแนนรวมตั้งแต 10 
คะแนนขึ้นไป 
 4 คะแนน เมื่อไดคะแนนรวม  8 – 9.99 
คะแนน 
 3 คะแนน เมื่อไดคะแนนรวม 6 – 7.99 
คะแนน 
 2 คะแนน เมื่อไดคะแนนรวม 4 - 5.99 
คะแนน 
 1 คะแนน เมื่อไดคะแนนรวมนอยกวา 4  
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ หมายถึง คะแนนที่คํานวณ
จากรอยละของจํานวนนักเรียนในสํานักงานเขตที่
ไดคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ยระดับชาติ
ของผลการทดสอบ (O-NET) ในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู 
 ขีดจํากัดลาง หมายถึง คะแนนต่ําสุดของการ
ประมาณคาเฉลี่ยประชากรแตละชั้นแตละกลุม
สาระการเรียนรูคํานวณไดจากสูตร 
 
 
  

     X  คาเฉลี่ยระดับชาติของคะแนนสอบในแต
ละกลุมสาระการเรียนรูในปการศึกษาท่ีพิจารณา 
 ..DS  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

14.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
(66,700 บาท) 
15.โครงการโรงเรียนสีขาว
(หลักสูตรโตไปไมโกง) 
(40,000 บาท) 

 
(ฝายการศึกษา) 

 
n
DSX ..58.2   
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

 n  จํานวนผูเขาสอบทั้งประเทศในป
การศกึษาที่พิจารณา 
 คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนที่คํานวณ
จากสัดสวนระหวางจํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนสูง
กวาขีดจํากัดลางกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ
ทั้งหมดสูงขึ้นโดยเทียบกับสัดสวนในปที่ผานมาใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
วิธีการคํานวณ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 
1.  คํานวณคารอยละของจํานวนนักเรียนใน
สํานักงานเขตที่มีผลการทดสอบในแตละกลุมสาระ
การเรียนรูมากกวาขีดจํากัดลาง จากสูตร 

                    N
n 100  

  n  จํานวนนักเรียนที่มีผลการสอบสูงกวา
ขีดจํากัดลาง 
 N  จํานวนนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด 
2.  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 
เทากับ 2 คะแนน 
คะแนนพัฒนาการ 
 1. สํานักงานเขตมีสัดสวนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ ป.6 แตละกลุมสาระการ
เรียนรูสูงข้ึนเม่ือเทียบกับสัดสวนในปที่ผานมา หรือ
มีผูที่ไดคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลางตั้งแตรอยละ 



- 52 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

80 ขึ้นไป  ของนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด ให 0.5 
คะแนน 
 2. สํานักงานเขตมีสัดสวนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ ป.6 แตละกลุมสาระการ
เรียนรูคงท่ีหรือเทากับสัดสวนในปที่ผานมาให 
0.25 คะแนน 
 3. สํานักงานเขตมีสัดสวนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ ป.6 แตละกลุมสาระการเรียนรู
ลดลงเม่ือเทียบกับสัดสวนในปที่ผานมาให 0 
คะแนน 
   ตัวอยาง  ในการสอบ O-NET มีนักเรียนชั้น ป.6 
ในสํานักงานเขตเขาสอบทั้งสิ้น 800 คน นักเรียนที่
ไดคะแนนภาษาไทยสูงกวาขีดจํากัดลางจํานวน 
600 คนขณะที่ในปการศึกษากอนมีนักเรียนที่ได
คะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง  400 คน  จาก
นักเรียนท่ีเขาสอบทั้งหมด 600 คน 
รอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนฯ สูงกวาขีดจํากัด
ลาง   75800

100600 
 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยของสํานักงานเขต  
100

275
=  1.5   คะแนน 

สัดสวนของผลสัมฤทธิ์ ในปการศึกษานี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

800
600

  =   0.75 

สัดสวนของผลสัมฤทธิ์ในปการศกึษากอน 

600
400

=   0.67 

แสดงวาสัดสวนผลสัมฤทธิ์ในปนี้สูงกวาปกอน 
ดังนั้นสํานักงานเขตจึงไดคะแนนพัฒนาการ 0.5 
คะแนน 
 รวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิและคะแนน
พัฒนาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
เทากับ  1.5 +  0.5  =  2  คะแนน 
หมายเหตุ 
1.  ใชวิธีการคํานวณดังนี้กับอีก 7 กลุมสาระการ
เรียนรู คือ สังคมฯ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุข
ศึกษาและพลศึกษา ภาษาตางประเทศ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ 
2.  คาขีดจํากัดลางสํานักการศกึษาเปนผูคํานวณ  
สามารถสอบถามไดที่สํานักงานยุทธศาสตร
การศกึษา สํานักการศึกษา   
การคํานวณคะแนนจริง 
การคาํนวณคะแนนจริงใหนําคะแนนจาก 2 
ตัวชี้วัดยอยมารวมกัน แลวหารดวย 2 
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4. มหานครกะทัดรัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

4.1 เมืองกรุงเทพ
เติบโตอยางมี
ระเบียบมีการใช
ประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.6.1 
พัฒนากฎหมาย
และมาตรการ
ทางผังเมือง
เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพใน
การบังคบัใช 
 

8. รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหนงพื้นที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคาร และตําแหนง
ของอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน  
 
เปาหมาย  
รอยละ ๑๐๐ 
 

รอยละ 100 นิยาม   
ตําแหนงที่อนุญาตใหมีการปลูกสรางอาคาร 
หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคํารองขออนุญาตกอสราง
อาคารตามแบบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไวในคํารองขอ และ
ไดรับการอนุญาตใหมีการกอสรางตามคํารองขอ 
 
การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาตใหมีการ
กอสราง หมายถึง การลงจุดแสดงตําแหนงที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของตามระบบการรายงานผลการอนุญาต
กอสรางอาคารของสํานัก 
ผังเมือง    
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  
หมายถึง ตําแหนงผูย่ืนคาํรองขอเลขรหัสประจํา
บาน และไดรับการกําหนดเลขหมายประจําบาน/
เลขรหัสประจําบานตามคํารอง 
การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารท่ีมีการออกเลข
รหัสประจําบาน  หมายถึง จุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานท่ีบานตาม
ระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบาน

๑. การตรวจสอบการลงจุด
แสดงตําแหนงท่ีมีการ
อนุญาตใหมีการกอสรางป 
2559 

(ฝายโยธา) 
 
๒. กิจกรรมลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน 

(ฝายทะเบียน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

ของสํานักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) 
ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงาน
ผลการลงจุดแสดงตาํแหนงการอนุญาตกอสราง
อาคาร และตําแหนงการแสดงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน (ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมือง
และสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล) 
วิธีการคํานวณ  
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการอนุญาตกอสราง
อาคารกับจุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบานคูณดวยรอยหารดวยผลรวมของ
จํานวนการอนุญาตกอสรางอาคารกับจํานวน
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานท้ังหมด 

 

7. การบริหารจัดการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

7.4  การคลังและ
งบประมาณ 

7.4.1.2 
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการเก็บภาษี
ทองถิ่น 
 

9. รอยละของการ
จัดเก็บภาษีตาม
เปาหมายที่
กรุงเทพมหานคร 
ประมาณการไว 
 
 

รอยละ 100 นิยาม  
-  ยอดจัดเก็บหมายความวายอดที่สงใบแจงการ
ประเมินใหผูรับประเมินแลว 
-  การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองท่ีและภาษีปายที่สํานักงาน
เขตจัดเก็บไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เปรียบเทยีบกับเปาหมายการจัดเก็บภาษีที่

1. โครงการประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความเขาใจให
ประชาชนรบัทราบเกี่ยวกับการ
ยื่นแบบและการชําระภาษีทั้ง 3 
ประเภท  
(ไมใชงบประมาณ) 

(ฝายรายได) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
 

กรุงเทพมหานครประมาณการไวในปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
 

วิธีการคํานวณ 
= ผลรวมของการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท    x 100 
   ผลรวมของเปาหมายการจัดเก็บภาษี  
 3 ประเภทที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-รอยละ 10 
ตอ 1) ยอดจัดเก็บภายในเดือนมิถุนายน 
   - ไดรอยละ 10  ของเปาหมาย เทากับ 0 คะแนน 
   - ไดรอยละ 20  ของเปาหมาย เทากับ 1 คะแนน 
   - ไดรอยละ 30  ของเปาหมาย เทากับ 2 คะแนน 
   - ไดรอยละ 40  ของเปาหมาย เทากับ 3 คะแนน 
   - ไดรอยละ 50  ของเปาหมาย เทากับ 4 คะแนน        
2) ยอดจัดเก็บภายในเดือนกันยายน 
  - ไดรอยละ 45  ของเปาหมาย เทากับ 0 คะแนน 
  - ไดรอยละ 55  ของเปาหมาย เทากับ 1 คะแนน 
  - ไดรอยละ 65  ของเปาหมาย เทากับ 2 คะแนน 
  - ไดรอยละ 75  ของเปาหมาย เทากับ 3 คะแนน 
  - ไดรอยละ 85  ของเปาหมาย เทากับ 4 คะแนน 
  - ไดรอยละ 95  ของเปาหมาย เทากับ 5 คะแนน 
  - ไดตั้งแตรอยละ 100 ของเปาหมาย เทากับ  
6 คะแนน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

7.5  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.5.1.1 เพ่ิม
ระบบ
สารสนเทศ
และ/หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศ
เพ่ือบริการ
ประชาชนหรือ
หนวยงาน
ภาครัฐ  
(e-Service/ 
m-Service) 

10. ผลคะแนนการ
ประเมินผลการ
ปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตของหนวยงาน 
กทม.ตามเกณฑ
ประเมินผลที่กําหนด 
 
เปาหมาย  
90 คะแนน 

100 คะแนน คํานิยาม 
1.  หนวยงาน หมายถึง หนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระดับสํานัก สํานักงาน สํานักงาน
เขต และสวนราชการในสังกัดสํานัก ปลัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 77 หนวยงาน 
2.  เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตของกรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซตที่หนวยงาน
จัดทําขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร 
3.  ขอมูลบนเว็บไซต หมายถึง ขอมูลขาวสารของ
หนวยงานตามขอ 1 ที่เผยแพรและใหบริการบน
เว็บไซต ประกอบดวย 

3.1 ปฏิทินกิจกรรม 
3.2 ขอมูลเก่ียวกับองคกร 
3.3 ขาวสาร 
3.4 การใหบริการ 
3.5 ติดตอเรา 

เกณฑการใหคะแนน 
มีแนวทางการใหคะแนน โดยกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการแตละหัวขอ ดังนี้ 
1.  ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ป) โดยหนวยงาน
ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 57–สิงหาคม 58  
ซึ่งจะตองลงกิจกรรมตาง  ๆที่วางแผนไวลวงหนาเปน
รายเดือนในปฏิทินกิจกรรม อยางนอย 1 เดือนและ
ดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  
2.  เกี่ยวกับองคกร (20 คะแนน) ประกอบดวย 

1. กิจกรรมปรับปรุงขอมูล
บนเว็บไซตสํานักงานเขต
คลองเตย (ไมใช
งบประมาณ) 
 

(ฝายปกครอง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

2.1 ภารกิจหนาที่ของหนวยงาน 
2.2. โครงสราง/ผูบริหาร 
2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
2.4 สถิติ/ผลงานของหนวยงาน สวนราชการ 
2.5 ขอมูลทางกายภาพ  

โดยแบงการใหคะแนน ดังนี้ 
1) การนําเขาขอมูลใหครบถวนทุกรายการ    
    (5 คะแนน) มีกําหนดเวลาดําเนินการ ดังนี้ 
    - ลงขอมูลครบถวน ภายใน ธ.ค. 2558  
      ไดรับ 5 คะแนน 
   - ลงขอมูลครบถวน ภายใน ม.ค. 2559  
     ไดรับ 4 คะแนน 
   - ลงขอมูลครบถวน ภายใน ก.พ. 2559  
     ไดรับ 3 คะแนน 
   - ลงขอมูลครบถวน ภายใน มี.ค. 2559  
     ไดรับ 2 คะแนน 
หากพนจากที่กําหนด จะไมไดรับคะแนนในสวนนี้ 
2) การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  
    (ขอ 2.2 และขอ 2.4) (15 คะแนน) ดังนี้ 
    -  ครั้งที่ 1 แลวเสร็จภายใน 25 มี.ค. 59 
    -  ครั้งที่ 2 แลวเสร็จภายใน 25 ม.ิย. 59 
    -  ครั้งที่ 3 แลวเสร็จภายใน 25 ก.ย. 59 
3.  ขาวสาร (48 คะแนน) โดยตองลงวันที่ท่ีนํา
ขอมูลออกเผยแพรทายหัวขอขาวสารทุกรายการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

หากไมลงวันที่จะไมนําเรื่องนั้นๆมารวมเพ่ือคิดเปน
ผลคะแนน ประกอบดวย 

3.1 ขาวประชาสัมพันธ เปนการเผยแพรขาว
กิจกรรมท่ีหนวยงานนําลงในปฏิทินกิจกรรมของ
เดือนที่ผานมา 

3.2 ภาพกิจกรรมเปนการนําภาพถายการจัด
กิจกรรมมาเผยแพร 

3.3 ประกาศ เปนประกาศตางๆ ท่ีประสงคจะ
เผยแพร เชน ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หนวยงาน 
ประกาศอ่ืนๆ เชน การรับสมัครงาน เปนตน 

3.4 ประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อ-จัดจาง เชน
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
โดยแบงการใหคะแนน ดังนี้ 
-  ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน  ได 1 คะแนน 
-  ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน  ได 2 คะแนน 
-  ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน  ได 3 คะแนน 
-  ปรับปรุง 5  ครั้ง/เดือน ได 4 คะแนน 
4.  การใหบริการ (18 คะแนน ) ประกอบดวย 
    4.1 การใหบริการของหนวยงาน (10 คะแนน) 
เปนการแจงรายละเอียดเก่ียวกับการใหบริการ 
ของหนวยงาน เชน เอกสารประกอบ ขั้นตอน 
ระยะเวลาในการดําเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้ง 
ของสวนราชการที่ติดตอ หมายเลขโทรศพัท  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

และเวลาที่ใหบริการ   โดยมีกําหนดเวลา
ดําเนินการ ดังนี้ 
    -  ลงขอมูลแลวเสร็จ ภายใน ก.พ. 59 ไดรับ 10 คะแนน 
   -  ลงขอมูลแลวเสรจ็ ภายใน ม.ีค. 59 ไดรับ  6 คะแนน 
   -  ลงขอมูลแลวเสรจ็ ภายใน เม.ย. 59 ไดรับ  2 คะแนน 
หากพนจากที่กําหนด จะไมไดรับคะแนนในสวนนี้ 
      4.2  แบบฟอรมการใหบริการที่สามารถ 
Download ได (8 คะแนน) แบงเปน 
     1) แบบฟอรมการใหบริการ  ซึ่งดําเนินการ
เพ่ิมเติมจากปที่ผานมา 1 แบบฟอรม เสร็จภายใน
เดือน ก.พ. 59  ไดรับ 4 คะแนน 
    2) แบบฟอรมการใหบริการ ซึ่งดาํเนินการ
เพ่ิมเติมจากเดือน ก.พ. 59 อีก 1 แบบฟอรม  
เสร็จภายในเดือน พ.ค. 59 ไดรับ 4 คะแนน 
5. ติดตอเรา (4 คะแนน) ตองแสดงขอมูลท่ีอยู 
พรอมรหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศพัทของ
หนวยงานและสวนราชการในสังกัด และที่อยูของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และ 
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหนวยงาน โดย
ดําเนินการแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2558  
 

วิธีการคํานวณ 
ผลคะแนนการดําเนินการปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตของหนวยงาน ตามเกณฑประเมินที่กําหนด 
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนบัสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  (ตอบสนองแผนพฒันา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป) 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะของหนวยงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.2 ปลอด
อาชญากรรม        
ยาเสพติด 

1.2.1.2 เพ่ิม
ความปลอดภัย
ในพื้นที่
สาธารณะ และ
ลดจุดเสี่ยง
อาชญากรรม 
 

1. จัดรถบริการ
ประชาชนในเสนทาง 
ที่มีความเสี่ยง 
 
เปาหมาย 
อยางนอย 1 เสนทาง 

2 เสนทาง นิยาม 
1. เสนทางที่มีความเสี่ยงหมายถึง เสนทางที่พัก
อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่เขตคลองเตย ซึ่งอยูใน
ซอยเปลี่ยว หรือไมมีรถรับจางรับสง  
2.สํานักงานเขตคลองเตย จัดรถบริการสง
ประชาชนท่ีกลับจากทํางาน หรือกลับที่พักอาศัยใน
เวลากลางคนื ตั้งแตเวลา 21.00 – 24.00 น. 
จํานวน 2 เสนทาง ไดแก  
   2.1 ซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 และ  
   2.2 ซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 

1.  โครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
(ไมใชงบประมาณ) 
 

(ฝายเทศกิจ) 
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ป) 
ตัวชี้วัดตามภารกิจของหนวยงาน 

๑. มหานครปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ปลอดมลพิษ ควบคุมความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 

1.   
- การจัดใหมีจุดกวดขัน
ทิ้งสิ่งใดๆ ในพ้ืนที่
สาธารณะ 
 
เปาหมาย  
อยางนอย  1  จุด 
 
 - ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการมี
จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ
ในพ้ืนที่สาธารณะ 
 
เปาหมาย  
รอยละ 80 

 คํานิยาม  
1.  จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง  สถานที่ที่   
สํานักงานเขตกําหนดใหเปนจุดทิ้งจับ-ปรับ ซึ่งตอง
มีเจาหนาที่เทศกิจประจําอยูที่จุดพรอม  อุปกรณ
ประชาสัมพันธ  (ตามหนังสือที่ กท 1403/3091 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2552 เรื่อง มาตรการทิ้งจับ-ปรับ) 
2. ประชาชน หมายถึง ผูที่อาศัยหรือสัญจรบริเวณ
จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ 
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอการมีจุดทิ้งจับ -ปรับ ซึ่งเปนไปไดทั้ง
ทางบวกและทางลบ  โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 
ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจ
มาก 4 คะแนนพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 
คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 

  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 

1.  โครงการรณรงคไมท้ิง  
ไมจับ ไมปรับ  
(ไมใชงบประมาณ) 
 

(ฝายเทศกิจ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนน
แตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณ
จํานวนขอคูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

1.2  ปลอด
อาชญากรรม        
ยาเสพติด 

1.2.1.2 เพ่ิม
ความปลอดภัย
ในพื้นที่
สาธารณะ และ
ลดจุดเสี่ยง 
อาชญากรรม 
 

2.   
-  จํานวนครั้งของการ  
ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอ
การเกิดอาชญากรรม 
 

เปาหมาย 
อยางนอย  
2 ครั้ง/วัน/จุด 
 

-  ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการ
เกิดอาชญากรรม 
เปาหมาย 
รอยละ  80 

 นิยาม 
1.  พื้นท่ีเสี่ยง  หมายถึง  สะพานลอยคนเดิมขาม
ปายรถโดยสารประจําทาง สวนหยอมสาธารณะตึก
ราง บานราง ที่รกราง ใตสะพาน หรือบริเวณอ่ืนใด
ที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมและสํานักงาน
เขตกําหนดใหเปนจุดที่ตองจัดเจาหนาที่เทศกิจ
ออกตรวจ 
2.  ประชาชน  หมายถึง  ผูที่อาศัยหรือสัญจรใน
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยง 
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  
โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจ
มากที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนนพึง
พอใจปานกลาง 3 คะแนน 

พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 
คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 

1.  โครงการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
(ไมใชงบประมาณ) 

(ฝายเทศกิจ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนน
แตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณ
จํานวนขอคูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

1.4  ปลอดภัยพิบัติ เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
พ้ืนที่สาธารณะ 
และลดจุดเสี่ยง
อาชญากรรม 
 

3. ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการ
เกิดอาชญากรรม 
 
 
เปาหมาย  
อยางนอย 2 ครั้ง/ป 

ดําเนินการ 
ได 3 ครั้ง 

นิยาม 
   การซักซอมตามแผนฯ หมายถึง 
   1. ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนฯ   
ภายในสํานักงานเขตเองอยางนอย 1 ครั้ง  (ภายใน
ปงบประมาณ) 
   2.  ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนฯ 
รวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในพ้ืนที่อยางนอย 1 ครั้ง  (ภายในปงบประมาณ)   
โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานเขตเขารวมดวย 

1.  โครงการซอมระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟใน
อาคารสํานักงานเขต
คลองเตย (ไมใช
งบประมาณ) 
๒. โครงการซอมระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟกับ
หนวยงานภายนอก (ไมใช
งบประมาณ) 

(ฝายปกครอง) 
 
 
 
 

1.6  ปลอดโรค    
คนเมือง อาหาร
ปลอดภัย 

1.6.7.2  
ปรับปรุง
โครงสราง
พ้ืนฐานของ   
ศูนยกีฬาศูนย

4. จํานวนลานกีฬาที่
ไดรับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน
ลานกีฬาเพิ่มขึ้น 
 

4 ลาน คํานิยาม 
ลานกีฬากรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานที่ที่
กรุงเทพมหานครกําหนดใหใชเปนสถานท่ีเลนกีฬา
และออกกําลังกายของประชาชนและไดข้ึน
ทะเบียนเปนลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร 

1. โครงการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา  
(1,219,200 บาท) 
2. โครงการการแขงขัน
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

เยาวชน และ
ลานกีฬา 

เปาหมาย  
4 ลาน  
 

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
กองการกีฬา  หมายถึง การผานการตรวจประเมิน
ตามเกณฑการประเมินของกองการกีฬาที่กําหนด  
(ตามรายละเอียดที่แนบทาย) จากคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้ง 
วิธีคํานวณ 
ระดับสํานักงานเขต  จํานวนลานกีฬาของ
สํานักงานเขตที่ผานการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการ คูณ 100 หารดวยจํานวนลานกีฬา
ของแตละสํานักงานเขต 
เกณฑการประเมิน 
1. ดานกายภาพ 
    1.1 พ้ืนสนามอยูในสภาพพรอมใหบริการ 
         - พื้นผิวสนามเปนคอนกรีต, หญา,  
ดินอัด หรือยางมะตอย ตองเรียบ ไมเปนหลุม
ขรุขระ และน้ําทวมขัง 
         - มีเสนสนามสําหรับการเลนกีฬาแตละชนิด 
         - การจัดพ้ืนที่เพ่ือเลนกีฬาตางๆ เปน
สัดสวนชัดเจน 
    1.2 มีวัสดุอุปกรณสําหรับเลนกีฬาแตละ
ประเภท 
         - มีอุปกรณกีฬาสําหรับการเลนกีฬา 
         - มีที่สําหรับเก็บอุปกรณกีฬาหลังการใช
งาน 

กีฬาตานภัยยาเสพติด 
(279,100 บาท) 
 

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

         - อุปกรณกีฬาใชงานไดไมชํารุด 
    1.3 มีสภาพแวดลอมที่ดี สะอาด รมรื่น 
          - บริเวณลานกีฬา สะอาด ไมมีเศษขยะ 
หรือ หญาขึ้นรก 
         - ไมมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งเปนอุปสรรคกับการ
เลนกีฬา 
         - บริเวณลานกีฬา รมรื่น เหมาะแกการออก
กําลังกาย 
    1.4 มีปายประกาศชื่อลานกีฬา ระบุเวลา และ
กติกาการใชลานอยางชัดเจน 
          - ปายชื่อลานกีฬาแข็งแรง มั่นคงถาวร 
          - ระบุเวลา และกติกาการใชงาน 
    1.5 บริเวณลานกีฬาแสงสวางเพียงพอ    
    1.6 มีความปลอดภัยในการใชบริการ  
          - มีรั้วหรือตาขายกั้นเพื่อความปลอดภัยใน
การเลนกีฬา สําหรับลานกีฬาที่มีพ้ืนที่ติดกับอาคาร 
หรือพ้ืนที่สวนบุคคล 
          - พื้นผิวสนาม ทอระบายน้ํา รั้ว อุปกรณ
ตางๆ ไมชํารุด 
2. ดานการบริหารจัดการ 
    2.1 การมีสวนรวมของประชาชน 
ในกิจกรรมตางๆ ของลานกีฬา 
         - ประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน การจัดการแขงขันและการจัดงานในวัน
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

สําคัญ 
   2.2 มีกรรมการรับผิดชอบ และมีการจัดประชุม
เปนประจํา 
   2.3 มีระเบียบการใชและจัดทําระเบียบสมาชิก 
   2.4 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมตางๆ ของลานกีฬา 
         - การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง
การจัดกิจกรรมตางๆ ของลานกีฬา 
         - การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง
ผลการดําเนินงานที่ผานมาของลานกีฬา 
   2.5 มีการเสนอขอปรับปรุงลานกีฬาเมื่อชํารุด 
 

3. ดานการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ 
    3.1 มีการจัดกิจกรรมกีฬาเหมาะสมกับความ
พอใจของประชาชนชน 
    3.2 มีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันสําคัญตางๆ 
    3.3 มีการจัดกิจกรรมการแขงขันเปนประจําและ
ตอเนื่อง 
    3.4 รางวัลที่ไดรับจากการแขงขันกีฬา/การ
ประกวดกิจกรรมตางๆ ของลานกีฬา 
         - รางวัลจากการเขารวมกิจกรรมของลาน
กีฬา 
         - รางวัลจากการเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

    3.5 การรวมกิจกรรมในโครงการลานกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร 
         - มีการเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ ของ
สํานักงานเขต 
         - มีการเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ ของ
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว 
         - มีการเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ ของ
กรุงเทพมหานคร 
4. ดานความรวมมือ/สนับสนุนตางๆในการ
พัฒนาลานกีฬา 
   4.1 มีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาลานกีฬาในดานตางๆ  
         - มีการประสานงานขอความรวมมือหรือขอ
ความอนุเคราะหกับหนวยงานภาครัฐอื่น  ๆเพ่ือพัฒนา
ลานกีฬาดานตาง  ๆ 
         - มีการประสานงานขอความรวมมือหรือขอ
ความอนุเคราะหกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาลานกีฬา
ดานตางๆ 
    4.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา 
         - ประชาชนเสนอแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาลานกีฬา ทางดานกิจกรรมและกายภาพ    
         - ประชาชนรวมแรงรวมใจกันปรับปรุง
พัฒนาลานกีฬาทางดานกายภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

    4.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา 
ตามความคิดเห็นและความตองการของสมาชิก
ผูใชบริการและคนในชุมชน 
    4.4 มีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือจัด
กิจกรรมในลานกีฬา 
         - มีการประสานกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
เพ่ือจัดกิจกรรมในลานกีฬา 
         - มีการประสานกับหนวยงานภาคเอกชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมในลานกีฬา 
    4.5 มีการดําเนินการดานลานกีฬาตามบันทึกที่
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว ประสานขอ
ความรวมมือ 
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2. มหานครสีเขียว สะดวก สบาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

2.3  ระบบขนสง
มวลชนทั่วถึง สะดวก
ประหยัด การจราจร
คลองตัว และมี
ทางเลือก 

*ควบคุมความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย   

5. -  จํานวนครั้งของ 
การตรวจพื้นที่กวดขัน
พิเศษ 
เปาหมาย 
อยางนอย 2 ครั้ง/วัน/
จุด 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีใชทาง
เทาบริเวณจุดกวดขัน
พิเศษ 
เปาหมาย 
รอยละ 80 

 นิยาม 
1.  จุดกวดขันพิเศษ  หมายถึง  พื้นที่หามฝาฝนตั้ง
วางจําหนวยสินคาโดยเด็ดขาดในบริเวณ ดังนี ้ผิว
จราจร  ปายรถโดยสาร  สะพานลอยหรือทางขึ้นลง
รถไฟฟา  ทางข้ึนลงทางมาลาย  โดยรอบตูโทรศัพท
สาธารณะ หากมีมากกวา 1 บริเวณ เชน มีท้ังผิว
จราจรและปายรถโดยสารอยูดวยกันใหนับเปน 1 จุด 
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนท่ีใชทางเทาบริเวณพ้ืนบริเวณจุดกวดขัน
พิเศษตอความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนที่  ซึ่ง
เปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดยแบงระดับคะแนน
เปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจ
มาก 4 คะแนนพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนนพึงพอใจ
นอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 

  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนน
แตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณ
จํานวนขอคูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

1. โครงการกวดขันผูคา 
หาบเร – แผงลอยในจุด
กวดขันพิเศษ 
(ไมใชงบประมาณ) 
 

(ฝายเทศกิจ) 
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2. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

2.4 การอนุรักษ
พลังงานการใช
พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 
สถานการณการใช
พลังงานของ
หนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

2.4.1 สงเสริม
การอนุรักษ
พลังงานการใช
พลังงาน
ทดแทนและ
การพลังงานที่มี              
ประสิทธิภาพ 

6. รอยละความสําเร็จ
ในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการประหยัด
พลังงานไฟฟาใน
อาคารสํานักงานเขต 
(ผลผลิต) 
 

เปาหมาย 
พลังงานไฟฟาลดลง 
รอยละ 5 

- คํานิยาม 
- ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา หมายถึง การใชพลังงาน
ไฟฟาในอาคารสํานักงานเขตลดลงเม่ือเทียบกับ 
ปงบประมาณ 2558 
 

วิธีการคํานวณ 
 - จํานวนหนวยการใชพลังงานไฟฟาในอาคารสํานักงาน
เขต ปงบประมาณ 2559 คูณ 100 หารดวยการใช
พลังงานไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

1. กิจกรรมการสงเสริม 
การใชพลังงานในอาคาร
สํานักงานเขตอยางมี
ประสิทธิภาพ (ไมใช
งบประมาณ) 
 

(ฝายปกครอง) 
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3. มหานครสําหรับทุกคน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

๓.๑ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและ
สวัสดิการใหกับ
ผูสูงอายุ  
ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

๓.๑.๒.๑ จัดสรร
เบี้ยยังชีพ 
สําหรับผูสูงอายุ
คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

7. สัดสวนของผูสูงอายุ
และคนพิการท่ีไดรับ
การจัดสรรเบ้ียยังชีพ 
 
เปาหมาย 
รอยละ 100 

- นิยาม 
ผูสูงอายุและคนพิการท่ีไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพหมายถึง 
ผูสูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ 
ณ สํานักงานเขตคลองเตย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและ
ไดรับการขึ้นทะเบียนจัดสรรเบี้ยยังชีพเรียบรอยแลว  
วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูไดรับเบี้ยยังชีพ คูณ 100 หารดวยจํานวนผู
ไดรับการขึ้นทะเบียน 

1. การรับลงทะเบียนและ
จายเบ้ียยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุและผูพิการในพ้ืนที่
เขตคลองเตย  
(ไมใชงบประมาณ) 
 

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

๓.๒ เมืองแหง
โอกาสทางเศรษฐกิจ 

สนับสนุนเงินทุน
ใหกูยืมเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพ  
สงเสริมวินัยการ
ออมเงิน เพ่ือ
บรรเทาภาระคา
ครองชีพ และลด
รายจาย รวมทั้ง
สามารถบริหาร
หนี้สินสวน
บุคคลของ
ประชาชน 
ขาราชการ และ
ลูกจาง
กรุงเทพมหานคร 

8. รอยละความ 

พึงพอใจของผูรับ 
บริการดานการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
(ผลลัพธ) 
 

เปาหมาย 
รอยละ 80 

- นิยาม 
1. ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน  นักเรียน 
นักศึกษา  ขาราชการและลูกจางสํานักงานเขต
คลองเตย ที่เขารวมกิจกรรมใหคําปรึกษาปญหา
ดานการเงิน และหนี้สินตางๆ ของศูนยสงเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน  
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ผูรับบริการใหคําปรึกษาปญหาดานการเงนิ และ
หนี้สินตางๆ ของเจาหนาที่ศูนยสงเสริมการบริหาร
เงินออมครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน ที่มีตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดย
แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนนพึงพอใจ
ปานกลาง 3 คะแนน  พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึง
พอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 

  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนน
แตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณ
จํานวนขอคูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

1. การดําเนินงานศนูย
สงเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแกไขปญหา
หนี้สิน (45,000 บาท)  
 

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 
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ค.  ภารกิจประจําที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕๕9  (ตอบสนองแผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป) 
๑. มหานครปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ  
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ปลอดมลพิษ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเก็บขนมูล
ฝอย ดวยการ
นัดเวลาทิ้ง  
เวลาเก็บขนมูล
ฝอย เก็บขนมูล
ฝอยแยก
ประเภท และ
นําไปจัดการ
ตามประเภท
อ่ืนๆ รวมทัง้
ใหบริการสูบ
ถายสิ่งปฏิกูล
และไขมันแยก
เปนการเฉพาะ 
 

9. –รอยละความสําเร็จ
ในการใหบริการขนถาย
สิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขต   
วันตอวัน (ผลผลิต) 
 
เปาหมาย 
รอยละ 90 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมารับ
บริการขนถายสิ่งปฏิกูล 
(ผลลัพธ) 
 
เปาหมาย 
รอยละ 80 
 

 นิยาม  
1. การใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตวันตอ
วัน หมายถึง การใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูลเมื่อ
ไดรับการแจงจากประชาชน ภายใน 1 วันทําการ 
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ผูรับบริการขนถายสิ่งปฎิกูล ที่มตีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง       ซึ่ง
เปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดยแบงระดับคะแนนเปน 
5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 
คะแนนพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจนอย 2 
คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 
วิธีการคํานวณ 
1. จํานวนครั้งของการใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูล คูณดวย 
100 หารดวยจํานวนครั้งของการรบัแจงการขอรับบริการ
ขนถายสิ่งปฏิกูลทั้งหมด 
2.ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 
   - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ (จํานวน
ผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนนแตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอ
คูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

1.  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูล 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒.๖ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ดานการบริหาร
จัดการมูลฝอย
ของหนวยงานที่
เก่ียวของ 

10.  
- จํานวนครั้งในการ
พัฒนาความสะอาด 
ศาสนสถานและสถานที่
สําคัญในพ้ืนที่เขต
คลองเตย (ผลผลิต) 
เปาหมาย 
แหงละ 2 ครั้ง/เดือน 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอ
การพัฒนาความสะอาด 
ศาสนสถานและ
สถานที่สําคัญ 
(ผลลัพธ) 
เปาหมาย 
รอยละ 80 
 
 

- คํานิยาม 
1.การพัฒนาความสะอาด หมายถึง การจัดคนงาน
พรอมวัสดุอุปกรณและยานพาหนะออกไปเก็บกวาด 
กําจัดวัชพืช กําจัดสิ่งสกปรก รกรุงรัง เก็บเศษวัสดุ โดย
มีการกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจําเดือน หรือเมื่อ
มีการขอความอนุเคราะหหรือรองขอจากประชาชน 
ชุมชน และหนวยงานตาง  ๆในพื้นที่เขต  
     - ศาสนสถาน ไดแก วัดในพื้นที่เขต จํานวน 3 แหง 
    - สถานที่สําคัญ ไดแก อุทยานเบญจสิริ และตลาดคลองเตย  
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ
ของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาความสะอาด ศาสน
สถานและสถานที่สําคัญ ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและ
ทางลบ  โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ  
พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 
คะแนนพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน  พึงพอใจ
นอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวยคะแนน
เต็มทั้งหมด 

  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ (จาํนวน
ผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนนแตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณ
จํานวนขอคูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

1. กิจกรรมการพัฒนา
ความสะอาดศาสนสถาน
และสถานท่ีสําคัญในพื้นที่
เขตคลองเตย 
 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 1.3.2.1 (1) 
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยการมี
สวนรวมของ
อาสาจราจร/
เทศกิจ 

11.  
- จํานวนครั้งที่อาสา
จราจร/ เจาหนาที่
เทศกิจไดปฏิบัตงิาน
การอํานวยการจราจร 
และดูแลความปลอดภัย 
ของเด็กนักเรียนในการ
ขามถนน (ผลผลิต)  
   
เปาหมาย 
เฉลี่ยไมนอยกวา  
๒๐๐ ครั้ง/คน/ป 
 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานการอํานวย 
การจราจรฯ ของอาสา
จราจร/เจาหนาที่
เทศกิจ  (ผลลัพธ)  
 
เปาหมาย 
รอยละ 80 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 อาสา
จราจร/เจาหนาที่
เทศกิจได
ปฏิบัติงานการ
อํานวยการจราจร 
และดูแลความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียนในการ
ขามถนนเฉลี่ย  
250 ครั้ง/คน/ป 
 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
1.อาสาจราจร/เจาหนาที่เทศกิจที่ไปชวย
อํานวยการจราจรรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ และ
ดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการขาม
ถนนบริเวณจุดที่กําหนดในพื้นที่เขตคลองเตย  
2.ประชาชน หมายถึง นักเรียน ครู อาจารยประจํา
สถานศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายที่มี
การปฏิบัติงานการอํานวยการจราจรฯ ของอาสา
จราจร/เจาหนาที่เทศกิจ 
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ
ของประชาชนตอการปฏิบัติงานการอํานวย การ
จราจรฯ ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดย
แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนนพึงพอใจ
ปานกลาง 3 คะแนน  พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึง
พอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 

  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนน
แตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณ
จํานวนขอคูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

๑. โครงการเจาหนาที่
เทศกิจอาสาพานองขาม
ถนน 
 
ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ 
 



- 77 - 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 1.3.2.4 
ปรับปรุงผิว
จราจรที่เกิด
ความเสียหายให
อยูในสภาพใช
งานไดอยาง
ปลอดภัย พรอม
ทั้งประสานกับ
หนวยงานที่ดูแล
ความเรียบรอย
เพ่ือลดปญหา 
การใชงาน
สิ่งกอสราง
พ้ืนฐานผิด
วัตถุประสงคซึ่ง
กอใหเกิดความ
เสียหายและ
อุบัติเหตุ 

12. รอยละของเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับถนน 
ตรอก ซอย หรือสะพาน
ทีช่ํารุดไดรับการ
ปรับปรุง/ซอมแซมให
สามารถใชงานได
ภายใน 2 วัน (ผลผลิต) 
 
เปาหมาย 
รอยละ 50 
 

- นิยาม/คําอธิบาย 
- เรื่องรองเรียน หมายถึง การรองเรียนเก่ียวกับ 
ถนน ตรอก ซอย หรือสะพานชํารุด ผานชองทาง
ตางๆ เชน สายดวน 1555 โทรศัพท และโซเชียล
มีเดีย เปนตน  
- ภายในเวลา 2 วัน นับจากวันที่สํานักงานเขต 
รับเรื่อง  
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนเรื่องรองเรียนที่เก่ียวกับถนน  
ตรอก ซอยหรือสะพานที่ชํารุดไดรับ 
การปรับปรุง/ซอมแซมใหสามารถ 
ใชงานไดภายใน 2 วัน                      x 100 
จํานวนเรื่องรองเรียนที่เก่ียวกับถนน  
ตรอก ซอยหรือสะพานทั้งหมด 

1. โครงการใหบริการ
เรงดวน (BEST) 
 
ผูรับผิดชอบ ฝายโยธา 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.4 ปลอดภัยพิบัติ สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

13. รอยละของ
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 
ที่เขารับการฝกอบรม
ผานเกณฑการทดสอบ
(ผลลัพธ) 
 
เปาหมาย 
รอยละ 90 
 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  
ผูเขารับการอบรม
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย 
พลเรือน  
(อปพร.)  
มีความรูเพ่ิมข้ึน  
รอยละ 92 

คําอธิบาย/นิยาม    
- การฝกอบรม หมายถึง การฝกอบรมในหลักสูตร
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) หลักสูตรทบทวน  
- ผานเกณฑการทดสอบ หมายถึง ผูผานการอบรม
มีความรูความเขาใจโดยสามารถทํา 
แบบทดสอบหลังการฝกอบรมไดไมต่ํากวา 
รอยละ 85 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูผานการอบรมที่มีผลคะแนน 

การทดสอบความรูหลังการอบรม 

ในระดับรอยละ 85 ขึ้นไป                 × 100          

จํานวนผูผานการอบรมที่ไดรับการ 

ทดสอบความรูหลังการอบรมทั้งหมด 

๑. โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 
2. การสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 
พลเรือน 
 
ผูรับผิดชอบ  
 ฝายปกครอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.5 สิ่งกอสราง
ปลอดภัย 

๑.๕.๑ ลด
จํานวนอุบัติภัย
อันเกิดจาก
สิ่งกอสราง
ประเภทอาคาร 

14.  
- รอยละความสําเร็จใน
การพิจารณาอนุญาต
การกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอนอาคารได
ภายในระยะเวลา 4 
วัน (ผลผลิต) 
เปาหมาย 
รอยละ 100 
 
 - ระดับความพึงพอใจ
ที่มตีอการใหบริการ
พิจารณาอนุญาตฯ 
(ผลลัพธ) 
เปาหมาย 
รอยละ 80 

ผลผลิต :  
รอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ : 

รอยละ 93 

นิยาม 
1. อาคาร หมายถีง อาคารสูงไมเกิน 4 ชั้น และ
ไมเกิน 15 เมตร (อาคารพักอาศัยมีพ้ืนที่ไมเกิน 
300 ตารางเมตร)  
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ
ของผูรับบริการขออนุญาตการกอสรางฯ ที่มีตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดย
แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนนพึงพอใจ
ปานกลาง 3 คะแนน  พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึง
พอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 

  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนน
แตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณ
จํานวนขอคูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานดวยระบบ 
Lean กระบวนงานการ
พิจารณาอนุญาตการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร สูงไมเกิน 4 ชั้น และ
ไมเกิน 15 เมตร (อาคารพัก
อาศัยมีพ้ืนที่ไมเกิน 300 
ตารางเมตร) 
(ไมใชงบประมาณ) 
 

(ฝายโยธา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

1.6 ปลอดโรค 
คนเมือง อาหาร
ปลอดภัย 

1.6.8.2 
สงเสริมการ
รับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ
อาหาร 

15. รอยละของ
ตัวอยางน้ํามันที่ไดรับ
การตรวจ วัดปริมาณ
สารโพลาร ผานเกณฑ
มาตรฐานไมเกินรอย
ละ 25 ของน้ําหนัก 
(ผลลัพธ) 
 

เปาหมาย 

รอยละ 80 

 

- นิยาม 
   สารโพลาร คือ สารประกอบมีข้ัวในน้ํามันทอด
อาหารซึ่งเกิดระหวางกระบวนการทอด ใชเปน
ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพของน้ํามัน 
   น้ํามันที่ใชทอดอาหาร ไดแก น้ํามันจากพืชและ
สัตว 
   น้ํามันที่ไดรับการตรวจวัดปริมาณสารโพลาร 
ผานเกณฑมาตรฐาน หมายถึง น้ํามันที่ใชทอดหรือ
ประกอบอาหารเพื่อจําหนาย มีสารโพลารไมเกิน
รอยละ 25 ของน้ําหนัก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ. 2547 เรื่อง 
กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันที่ใชทอดหรือ
ประกอบอาหารเพ่ือจําหนาย 
กลุมเปาหมาย 
   สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคลองเตย 
ที่มีการจําหนายอาหารประเภททอด ไดรับการ
ตรวจวัด แนะนําประชาสัมพันธไมใชน้ํามันทอดซ้ํา 
จํานวน 100 ตัวอยาง 
วิธีการคํานวณ 
   รอยละของตัวอยางน้ํามันที่ไดรับการตรวจวัด
ปริมาณสารโพลารที่ผานเกณฑมาตรฐาน x ๑๐๐ 
หารดวย 1๐๐ (จํานวนตัวอยาง) 

1. กิจกรรมตรวจวัดปริมาณ
สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา
และรณรงคไมใชน้ํามันทอด
ซ้ําในสถานประกอบการ 
 
ผูรับผิดชอบ 
ฝายสิ่งแวดลอมฯ 
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3. มหานครสําหรับทุกคน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

3.3 การศึกษา
สําหรับทุกคน 
 

3.3.3.1 
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาวิชาชีพ 
(Professional 
Development 
Program)  
แกบุคลากรของ
โรงเรียนสังกัด 
กทม. 

16. รอยละของ
ขาราชการครูที่ไดรับ
การอบรมและพัฒนา
อยางนอยคนละ ๒ 
หลักสูตรตอป (ผลผลิต) 
เปาหมาย 
รอยละ 80  
 
  

- คาํอธิบาย/นิยาม    
    ขาราชการคร ูหมายถึง ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่ง
ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
    การอบรมและพัฒนา หมายถึง   การฝกอบรม
ที่เก่ียวกับการพัฒนาศกัยภาพของขาราชการครู 
ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานหลักสูตร และดาน
เทคนิคการสอนของขาราชการครู 
 
 

1. โครงการสัมมนาศึกษา 
ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเก่ียวของ  
(713,600.- บาท) 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต (23,800.- บาท) 
 
ผูรับผิดชอบ   
ฝายการศึกษา 
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5. มหานครประชาธิปไตย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

5.2 เมือง 
ธรรมาภิบาล 

สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนทุก
ภาคสวนในการ
พัฒนาภาคมหา
นคร เพื่อสราง
เสริมความรูสึก
เปนเจาของใน
การพัฒนาเมือง
อยางย่ังยืน 

17. รอยละของปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนทีม่ีการ
นําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการชุมชน
ไดรับการนําไปแกไข 
(ผลลัพธ) 
เปาหมาย  
รอยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการจัดการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชนและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ
ประจําเดือนต.ค. 
56 – ก.ย. 57 
 
 

นิยาม 
   - คณะกรรมการชุมชน หมายถึง บุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการชุมชน
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ.2555 
  - ปญหาความเดือนรอนของประชาชนที่นําเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน หมายถึง 
ปญหา/ขอรองเรียนที่คณะกรรมการชุมชนไดแจง
ผานแบบฟอรมแจงปญหาชุมชนในแตละครั้งของ
การประชุมประจําเดือน 
 - การแกไข หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหปญหา
ที่คณะกรรมการชุมชนที่ไดแจงในการประชุม
ประจําเดือนไดกลับคืนดีคงสภาพอยางเดิม หรือ
ดัดแปลงใหดีขึ้น โดยแบงเปน 2 ประเภทคือ  
ประเภทที่ 1 ปญหาความเดือดรอนที่อยูในอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตคลองเตย 
ประเภทที่ 2 ปญหาความเดือดรอนที่นอกเหนือ
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขต
คลองเตย  
ทั้งนี้ ผลลัพธตามตัวชี้วัดขางตน นํามาพิจารณา
เฉพาะการแกไขในประเภทที่ 1 เทานั้น  

1. กิจกรรมการประชุม 
คณะกรรมการชุมชนและ
หนวยงานที่เก่ียวของ  
(ไมใชงบประมาณ) 
2. การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 
(3,540,000.- บาท) 
3. โครงการจางเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 
(556,800.- บาท) 
4. โครงการสภาเยาวชน
เขตคลองเตย (100,400.- 
บาท) 
 
ผูรับผิดชอบ 
ฝายพัฒนาชุมชนฯ 
 
 



- 83 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

วธิีการคํานวณ 
รอยละของปญหาที่นําเสนอในการประชุมไดรับ
การแกไข เทากับ 
 
จํานวนปญหาที่ไดรับ 

การแกไขในแตละเดือน × 100 

จํานวนปญหาที่นําเสนอ 
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7. การบริหารจัดการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

7.4 การคลังและ 
งบประมาณ 

๗.๔.๑.๑ 
สงเสริมการ
รักษาวินัยทาง
การเงินการคลัง
ของ กทม. 

18. จํานวนครั้ง        
ในการเรงรัดติดตามการ
กอหนี้ของสํานักงาน
เขต (ผลผลิต) 
เปาหมาย 
2 ครั้ง/เดือน 
 
 

4 ครั้ง /เดือน  นิยาม 
    ดําเนินการเรงรัดติดตามการกอหนี้ โดยติดตาม
ในการประชุมผูบริหารสํานักงานเขต 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนครั้งในการเรงรัดติดตามการกอหนี้ใน
ปงบประมาณ 2559 

1. กิจกรรมการประชุม/
เรงรัดการกอหนีแ้ละ
เบิกจายงบประมาณ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายการคลัง 

7.4.1.2 
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การ 
บริหารจัดเก็บ
ภาษีทองถิ่น  

19. ความสําเร็จของ
การจัดเก็บภาษีปาย
รายใหม (ผลผลิต) 
 
เปาหมาย 
100 ราย 

- คําอธิบาย/นิยาม    
    จัดเก็บภาษีปายรายใหมไดจํานวน 100 รายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
วิธีคํานวณ 
จํานวนผูเสียภาษีปายรายใหมที่จัดเก็บไดจริง   × 100 
จํานวนผูเสียภาษีรายใหมที่ประมาณการไว  
100 ราย 
 

๑. โครงการเรงรัดจัดเก็บ
ภาษีปายรายใหม 
 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายรายได 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/ 
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวชี้วัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

7.5 ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

7.5.1 พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สําหรับ
ใหบริการ
ประชาชน 

20.  
- รอยละความสําเร็จใน
การใหบริการจด
ทะเบียนสมรสของบุคคล
สัญชาติไทยภายใน
ระยะเวลา 30 นาที 
(ผลผลิต) 
เปาหมาย 
รอยละ 100 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ที่มตีอการใหบริการจด
ทะเบียนสมรสของ
บุคคลสัญชาติไทย 
(ผลลัพธ) 
เปาหมาย 
รอยละ 80 

- คํานิยาม 
1. ผูรับบริการ มีเอกสารครบถวนและดําเนินการตาม
ระเบียบที่กําหนด 
วิธีการคาํนวณ 
              A × 100 
                    B 
   A = จํานวนผูรับบริการบริการจดทะเบียนสมรสของ
บุคคลสัญชาติไทย ไดภายในระยะเวลา 30 นาท ี
   B = จํานวนผูรับบริการจดทะเบยีนสมรสทั้งหมด 
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ผูรับบริการจดทะเบียนสมรสของบคุคลสัญชาติไทย ที่มีตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดยแบง
ระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คอื พึงพอใจมากที่สุด 5 
คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 3 
คะแนน พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 
คะแนน 
วิธีการคาํนวณ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคณู 100 
หารดวยคะแนนเต็มทั้งหมด 
  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ (จาํนวน
ผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนนแตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอ
คูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

1. การจดทะเบียนสมรส
ของบุคคลสัญชาติไทย 
 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายทะเบยีน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
 

ขอมูลฐาน/ 
ผลงานที่ผานมา 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวชี้วัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและ          
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

7.5 ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.5.1 พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สําหรับ
ใหบริการ
ประชาชน 

21. 
 - รอยละความสําเร็จใน
การใหบริการรับแจงยาย
เขาในทะเบียนบานแลว
เสร็จภายในระยะเวลา 
15 นาที (ผลผลิต) 
เปาหมาย 
รอยละ 100 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ที่มตีอการใหบริการ
การแจงยายเขาใน
ทะเบียนบาน (ผลลัพธ) 
 
เปาหมาย 
รอยละ 80 

- คํานิยาม 
1.ประชาชนทีร่ับบริการรบัแจงยายเขาในทะเบียนบานแลว
เสร็จภายในระยะเวลา 15 นาที ผูรบับริการ มีเอกสาร
ครบถวนและดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด 
วิธีการคํานวณ  A × 100 
                         B 
A = จํานวนผูรับบริการรับแจงยายเขาในทะเบียน
บานแลวเสร็จภายในระยะเวลา 15 นาที  
B = จํานวนจํานวนผูรับบริการรับแจงยายเขาในทะเบียน
บานทั้งหมด 
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ผูรับบริการแจงยายเขาในทะเบียนบาน ที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดยแบงระดับ
คะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนนพึง
พอใจมาก 4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึง
พอใจนอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 
วิธีการคํานวณ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดท่ีไดคูณ 
100 หารดวยคะแนนเต็มท้ังหมด 
  - ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ (จํานวน
ผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณคาคะแนนแตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอ
คูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

1. การใหบริการรับแจง
ยายเขาในทะเบียนบาน 
 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายทะเบียน 
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ง. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร/ประจํา) ที่หนวยงานดําเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการเขาสูอาเซยีน 
 

แนวทาง/กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
รวม 

(ลานบาท) 

หนวยงาน
เจาภาพ

บูรณาการ 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

หมายเหตุ 

   56 57 58 59 60 61     
1. การเขาสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
5. สนับสนุนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนทั้งในกระบวนการ
กําหนดนโยบายและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

สามารถจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไดครบตาม
องคประกอบที่กําหนด คือ มี
กระบวนการจัดทําแผนฯ มี
ความสอดคลองของแผนฯ  
และมีความครบถวนของแผนฯ 

การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕59 

 / / /   - สยป. ฝายปกครอง - 
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จ. ภารกิจสนับสนุนมิติที่ 2- 4  ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
๗  การบริหารจัดการ 
7.4 การคลังและงบประมาณ 
 
เปาประสงค ๗.๔.๑
กรุงเทพมหานครสามารถรักษา
วินัยทางการเงินการคลังท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 

๗.๔.๑.๑ สงเสริมการรักษา
วินัยทางการเงินการคลังของ 
กทม. 

1. ตัวชีว้ัดมิติท่ี 2.1 รอยละ 
ของความสําเร็จในการใชจาย
งบประมาณ 
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการ
กอหนี้ผูกพัน 
 
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
 
2.1.3 รอยละของเงินกันไว 
เหลื่อมป 

นิยาม ตามที่สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครกําหนด 
 
เปาหมาย 5 คะแนน 
  
 
เปาหมาย 7 คะแนน 
 
 
ปาหมาย 2 คะแนน 
 

๑.กิจกรรมการติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป 
ผูรับผิดชอบ  ฝายการคลัง 
 

7.4 การคลังและงบประมาณ 
 
เปาประสงค ๗.๔.๑
กรุงเทพมหานครสามารถรักษา
วินัยทางการเงินการคลังท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 

๗.๔.๑.๑ สงเสริมการรักษา
วินัยทางการเงินการคลังของ 
กทม. 

2. ตัวชี้วัดมิติที่ 2.2 คะแนนของ
ความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 
 
 2.2.1 คะแนนของความสําเร็จ
ของการจัดทํางบการเงนิทันเวลา
และถูกตอง 
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําป 2558 
ทันเวลาและถูกตอง  

นิยาม ตามที่กองบัญชี  
สํานักการคลังกําหนด 
 
เปาหมาย 5 คะแนน 
 
 
เปาหมาย 5 คะแนน 
 

๑. กิจกรรมการติดตามเรงรัดการบันทึก
รายการบัญชีและจัดทํางบการเงิน
ถูกตองของสํานักงานเขตคลองเตย 
๒. กิจกรรมการเรงรัดควบคุมและบันทึก
บัญชีทรัพยสินในใบรายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบ  ฝายการคลัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
บริหารจัดการระบบงาน 
(ป.๕.๔) 

 3. ตัวชี้วัดมิติที่ 2.3 ระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

นิยาม ตามที่สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
กําหนด 
เปาหมาย ≥ 96 คะแนน 

๑. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
 
ผูรับผิดชอบ  ฝายการคลัง 

7.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาประสงค  ๗.๕.๑ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ใหบริการประชาชน 

๗.๕.๑.๑ เพิ่มระบบสารสนเทศ
และ/หรือระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อบริการประชาชนหรือ
หนวยงานภาครัฐ (e-
Service/m-Service) 

4. ตัวชี้วัดมิติที่ 3.1 ระดับ
ความสําเร็จในการแกไขเรื่อง
รองเรียนจากประชาชน/
ผูรับบริการ 

นิยาม ตามที่กองกลาง 
สํานักปลัดกรุงเทพมหานครกําหนด 
เปาหมาย 5 คะแนน 

1. กิจกรรมดําเนินการแกไขปญหา
รองเรียนจากประชาชนดวยความ
รวดเร็ว 
ผูรับผดิชอบ  ฝายปกครอง 

7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงค ๗.๓.๑ พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การใหบริการในแตละสายงานให
สอดคลองกับการเปนมหานคร
แหงเอเชีย 

๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดวยความอบอุนเปน
มิตรแกคนทุกชาติ ทุกภาษา 
ทุกวัฒนธรรม 

5. ตัวชี้วัดมิติที่ 3.2 รอยละ 
ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด 
(Best Service)   
 

นิยาม ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด 
เปาหมาย รอยละ 100  

1. โครงการใหบริการที่ดีที่สุด  
(Best Service) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงค ๗.๓.๑ พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การใหบริการในแตละสายงานให
สอดคลองกับการเปนมหานคร
แหงเอเชีย 

๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดวยความอบอุนเปน
มิตรแกคนทุกชาติ ทุกภาษา 
ทุกวัฒนธรรม 

6. ตัวชี้วัดมิติที่ 3.3 ระดับความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ  

นิยาม ตามที่คณะผูตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานครกําหนด 
เปาหมาย 5 คะแนน  

๑. การสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการจาก
สํานักงานเขตคลองเตย 
 
ผูรับผิดชอบ  ทุกฝาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๔สงเสริมการ
เปนองคกรสุขภาวะ และสราง
ความผาสุกของบุคลากร  

๗.๓.๔.๑ พัฒนา
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่
เอ้ือตอการสรางบรรยากาศ
การทํางานที่มีความสุข 

7. ตัวชี้วัดมิตทิี่ 3.4 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

นิยาม ตามที่คณะผูตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานครกําหนด 
เปาหมาย ≥ 90 คะแนน 

๑.การพัฒนาสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สํานักงานเขตคลองเตย 
 
ผูรับผิดชอบ  ทุกฝาย 

7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๒ ยกระดับ
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร 

๗.๓.๒.๒ ลดปจจัยเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรรัปชั่นและการ
กระทําผิดวินัยของบุคลากร 

8. ตัวชี้วัดมิติที่ 4 รอยละของผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ 
การสรางราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร 
  

นิยาม ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด 
 
 
เปาหมาย รอยละ 100  
 

๑. โครงการราชการใสสะอาดเขต
คลองเตย 
 
ผูรับผิดชอบ  ฝายปกครอง 
 



 

 

159 
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ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย  

 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

1 โครงการแปรรูปเศษใบไมก่ิงไมเพ่ือนํา
กลับมาใชประโยชนตอสวนรวม 

2 - - / กทม. ฝายรักษาความสะอาดฯ 

2 โครงการลดและคัดแยกขยะรีไซเคิล
โดยพนักงานประจํารถเก็บขนมูลฝอย 
เขตคลองเตย 

2 - - / กทม. ฝายรักษาความสะอาดฯ 

3 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน   

2 - - - - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

4 โครงการสถานศึกษารวมใจคัดแยก
ขยะอันตรายเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 

2  - - - - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

5 โครงการสงเสริมการ 
แปรรูปขยะเศษอาหารเพ่ือนํามาใช
ประโยชน 

2  - - - - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

6 โครงการรณรงคจัดเก็บขย
อิเล็กทรอนิกส – เครื่องใชไฟฟาจาก
อาคารชุดพักอาศัย เขตคลองเตย 

2 - -     -   ฝายรักษาความสะอาดฯ 
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ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย  

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความ
สอดคลอง 
ตามแผนฯ  

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

7 โครการสํารวจและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ติดตั้ง/ ซอมแซมไฟฟาแสงสวางเพ่ือลดพื้นที่
เสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยประจําป ๒๕๕9 

2 - - / - ฝายโยธา 

8 กิจกรรมการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย 

๑  - - / - ฝายโยธา 

9 กิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ๑  - - / - ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

10 โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญ
รุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 

2 93,000 - / - ฝายการศึกษา 

11 
 

โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 2 55,700 - / - ฝายการศึกษา 

12 โครงการพิธีทบทวนคาํปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

2 42,500 - / - ฝายการศึกษา 

13 โครงการพิธีปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร 

2 47,300 - / - ฝายการศึกษา 

14 โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัยทรัพยสินใหแกโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2 1,913,700 - / กทม. ฝายการศกึษา 

15 โครงการกรุงเทพฯ  
เมืองอาหารปลอดภัย    

2 152,700 - / กทม. ฝายสิ่งแวดลอมฯ 
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ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย  

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

16 โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 2 86,400 - / กทม. ฝายสิ่งแวดลอมฯ 
17 โครงการบํารุงรักษาปรับปรุง และเพ่ิม

พ้ืนที่ 
สีเขียว 

2 975,000 - / กทม. ฝายรักษาความสะอาดฯ 

18 การปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมูบาน
พัฒนา 

2 2,800,000 - / กทม. ฝายการศกึษา 

19 การปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน  2 1,278,000 - / กทม. ฝายการศกึษา 
20 การปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย 2 417,000 - / - ฝายการศึกษา 
21 โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย

โรงเรียน 
2 90,000 - / กทม. ฝายการศกึษา 

22 โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศกึษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

2 248,400 - / กทม. ฝายการศกึษา 
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ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย  

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

23 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

2 110,000 - - - ฝายการศึกษา 

24 โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2 8,500 - - - ฝายการศึกษา 

25 โครงการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2 24,000 - - - ฝายการศึกษา 

26 โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2 2,557,500 - - - ฝายการศึกษา 

27 โครงการประชุมครู 2 3,900 - / กทม. ฝายการศกึษา 
28 โครงการสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู 
2 52,400 - / กทม. ฝายการศกึษา 
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ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย  

 
 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

29 โครงการสอนภาษาจีน 2 1,105,200 - / กทม. ฝายการศกึษา 

30 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

2 
55,000 

- / 
กทม. ฝายการศึกษา 

31 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

2 66,700 - - - ฝายการศกึษา 

32 โครงการโรงเรียนสีขาว(หลักสูตรโตไป
ไมโกง) 

2 40,000 - - - ฝายการศกึษา 

33 การตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนง
ที่มีการอนุญาตใหมีการกอสรางป 
2559 

2 - - / กทม. ฝายโยธา 

34 กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน 

2 - - / กทม. ฝายทะเบียน 

35 โครงการประชาสัมพันธและเสริมสรางความ
เขาใจใหประชาชนรับทราบเก่ียวกับการยื่น
แบบและการชําระภาษีทั้ง 3 ประเภท 

2 - - / กทม. ฝายรายได 

36 กิจกรรมปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซต
สํานักงานเขตคลองเตย 

2 - - / - ฝายปกครอง 
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ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

37 โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ 

2 - - / - ฝายเทศกิจ 

38 โครงการรณรงคไมทิ้ง  
ไมจับ ไมปรับ  

2 - - / - ฝายเทศกิจ 

39 โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

2 - - / - ฝายเทศกิจ 

40 โครงการซอมระงับอัคคภีัยและอพยพ
หนีไฟในอาคารสํานักงานเขตคลองเตย 

2 - - / - ฝายปกครอง 

41 โครงการซอมระงับอัคคภีัยและอพยพ
หนีไฟกับหนวยงานภายนอก 

2 - - / - ฝายปกครอง 

42 โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา 

2 1,219,200 - / กทม. 
 

ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

43 
 

โครงการการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพ
ติด 

2 279,100 - / กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

44 โครงการกวดขันผูคา 
หาบเร – แผงลอยในจุดกวดขันพิเศษ 

2 - - / - ฝายเทศกิจ 

45 กิจกรรมการสงเสริม การใชพลังงานใน
อาคารสํานักงานเขตอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2 - - / - ฝายปกครอง 
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ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย  

 

หมายเหตุ *** เติมหมายเลข ๑ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป/ เติม

หมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอื่น ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.กทม.และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป 

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร .......47.......โครงการ/กิจกรรม 

- ใชงบประมาณ .......26..............โครงการ/กิจกรรม  เปนเงิน..... 13,765,300.......บาท 
- ไมใชงบประมาณ ...21..............โครงการ/กิจกรรม  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

46 การรับลงทะเบียนและจายเบี้ยยังชีพ
ใหกับผูสูงอายุและผูพิการในพ้ืนที่เขต
คลองเตย 

2 - - - - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

47 การดําเนินงานศูนยสงเสริมการบริหาร
เงินออมครอบครัวและแกไขปญหา
หนี้สิน 

2 45,000 - - กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

 รวมงบประมาณรวม 1 และ 2  13,765,300 - / กทม. สํานักงานเขตคลองเตย 
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ตารางที่ 4 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตคลองเตย 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 
สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูล 

๒ - - / - ฝายรักษา 
ความสะอาดฯ 

2 กิจกรรมการพัฒนาความสะอาดศา
สนสถานและสถานที่สําคัญในพื้นที่
เขตคลองเตย 

2 - - / - ฝายรักษา 
ความสะอาดฯ 

3 โครงการเจาหนาที่เทศกิจอาสาพา
นองขามถนน 

2 - - / - ฝายเทศกิจ 

4 โครงการใหบริการเรงดวน (BEST) 2 - - / - ฝายโยธา 
5 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน) 

2 41,500 - / กทม. ฝายปกครอง 

6 การสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

2 352,000 - / กทม. ฝายปกครอง 

7 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ดวยระบบ Lean กระบวนงานการ
พิจารณาอนุญาตการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร สูงไมเกิน 4 
ชั้น และไมเกิน 15 เมตร (อาคารพัก
อาศัยมีพ้ืนที่ไมเกิน 300 ตาราง
เมตร) 

2 - - / กทม. ฝายโยธา 
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ตารางที่ 4 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 255๘ สํานักงานเขตคลองเตย  
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 
สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

8 กิจกรรมตรวจวัดปริมาณสารโพลาร
ในน้ํามันทอดซ้ําและรณรงคไมใช
น้ํามันทอดซ้ําในสถานประกอบการ 

2 - - / - ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

9 โครงการสัมมนาศึกษา 
ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาและผูเก่ียวของ  

2 713,600 - / กทม. ฝายการศึกษา 

10 โครงการพัฒนาคณุภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 

๒ 23,800 - / - ฝายการศึกษา 

11 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ  

2 - - / - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

12 การสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

2 3,540,000 - / กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

13 โครงการจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม  

2 556,800 - / กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

14 โครงการสภาเยาวชนเขตคลองเตย 2 100,400 - / - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 
15 กิจกรรมการประชุม/เรงรัดการกอ

หนี้และเบิกจายงบประมาณ 
2 - - / - ฝายการคลัง 
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ตารางที่ 4 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 255๘ สํานักงานเขตคลองเตย  
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ  
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 
สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

16 โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีปาย
รายใหม 

2 - - / - ฝายรายได 
 

17 การจดทะเบียนสมรสของบุคคล
สัญชาติไทย 

2 - - / - ฝายทะเบียน 

18 การใหบริการรับแจงยายเขาใน
ทะเบียนบาน 

2 - - / - ฝายทะเบียน 

 รวมงบประมาณรวม 2 5,328,100 - / กทม. สํานักงานเขต
คลองเตย 

 

       หมายเหตุ *** เติมหมายเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณท่ีีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป/ เติม
หมายเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.กทม.
และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป  
รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจํา .......18...........โครงการ/กิจกรรม 
- ใชงบประมาณ ..........7...........โครงการ/กิจกรรม  เปนเงิน..... 5,328,100.........บาท 
- ไมใชงบประมาณ ...........11............โครงการ/กิจกรรม
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              ตารางท่ี ๕ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ ๒-๔  
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ 

ลงทุน ดําเนินการ 

๑ กิจกรรมการติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป 

2 - - / - ฝายการคลัง 

2 กิจกรรมการติดตามเรงรัดการ
บันทึกรายการบัญชีและจัดทํางบ
การเงินถูกตองของสํานักงานเขต
คลองเตย 

2 - - / - ฝายการคลงั 

3 กิจกรรมการเรงรัดควบคุมและ
บันทึกบัญชีทรัพยสินในใบ
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน 

2 - - / - ฝายการคลัง 

4 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

2 - - / - ฝายการคลัง 

5 กิจกรรมดําเนินการแกไขปญหา
รองเรียนจากประชาชนดวยความ
รวดเร็ว 

2 - - / - ฝายปกครอง 

6 โครงการใหบริการที่ดีที่สุด  
(Best Service) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2 - - / - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

7 การสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการจาก
สํานักงานเขตคลองเตย 

2 - - / - ทุกฝาย 
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ตารางที่ ๕ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ ๒-๔  
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ 

สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

8 การพัฒนาสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สํานักงานเขตคลองเตย 

2 - - / - ทุกฝาย 

9 โครงการราชการใสสะอาดเขตคลองเตย 2 - - / - ทุกฝาย 

 รวมงบประมาณรวม 2 - - / กทม. สํานักงานเขต
คลองเตย 

 

หมายเหตุ *** เติมหมายเลข ๑ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป/  
เติมหมายเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.
กทม.และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป  
รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจํา ........9..........โครงการ/กิจกรรม 
- ใชงบประมาณ ..........-............โครงการ/กิจกรรม  เปนเงิน......... -.........บาท 
- ไมใชงบประมาณ ......9........โครงการ/กิจกรรม   
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  - รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้น (ผลผลิต) 
    - รอยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 

เนื้องานของ
ขั้นตอน               
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

. 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดทําและขออนุมัตโิครงการ                          ๑๐ ๑๐             
๒. จัดทําแผนการดําเนินงาน     10 20             

3. ดําเนินการตามโครงการ 60 80             
4. จัดทําฎีกาเบิกจาย 20 100             
รวม  ๔  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน (ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  - รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้น (ผลผลิต) 
    - รอยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงการ 25 25             
๒.ขออนุมัติเงินประจํางวด 25 50             
๓.ขอความเห็นชอบ 25 75             
๔.ขออนุมัติและลงนามสัญญา 25 100             

รวม   4   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) (ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  - รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้น (ผลผลิต) 
    - รอยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง (ผลผลิต) 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงการ 5 5             
๒.ดําเนินโครงการกับชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน  15 20             
๓.ดําเนินโครงการกับสถานศึกษา 1 แหง 15 35             
๔.ดําเนินโครงการกับสถานประกอบการ 1 แหง 15 50             
๕.ดําเนินโครงการกับวัด และศาสนสถาน 15 65             
๖.ดําเนินโครงการกับอาคารสูง (อาคารสํานักงาน) 15 80             
7.ติดตามผลการดําเนนิโครงการ 20 100             

รวม   ๗   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ แผนการดําเนินการซอมแซม / เปลี่ยนดวงโคมไฟฟาแสงสวางตาม ถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตคลองเตย (ฝายโยธา) 
ตัวชี้วัดโครงการ  - การสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนที่เสี่ยงฯ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. สํารวจตรวจสอบตําแหนงที่ไดรับแจงหรือตรวจพบ
ไฟฟาแสงสวางดับชํารุด 

- - 
 

           

2. จัดทําหนังสือประสานการไฟฟาดําเนินการซอมแซม/
เปลี่ยนดวงโคมไฟฟาแสงสวาง 

- -   
 

         

3. ติดตามผลการซอมแซม/เปลี่ยนดวงโคม - 100             
รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
หมายเหตุ : เมื่อตรวจพบหรือไดรับแจงจากประชาชนกรณีไฟฟาดับชํารุด จะดําเนินการทําหนังสือประสานการไฟฟาเขตคลองเตยหรือการไฟฟาเขตประเวศดําเนินการซอมแซม/
เปลี่ยนดวงโคม แลวแตกรณี 
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ แผนการดําเนินการติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางตาม ถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัยในพ้ืนที่เขตคลองเตย (ฝายโยธา) 
ตัวชี้วัดโครงการ  - รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. สํารวจตรวจสอบตําแหนงที่ไดรับแจงหรือตรวจพบ
ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ 

- - 
 

           

2. จัดทําหนังสือประสานการไฟฟาดําเนินการติดตั้งดวง
โคมไฟฟา 

- -    
 

        

3. ติดตามผลการติดตั้ง - 100             
รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
หมายเหตุ :  
- เมื่อตรวจพบจุดที่ไฟฟาสองสวางไมเพียงพอจะดําเนินการทําหนังสือประสาน การไฟฟาเขตคลองเตยหรือการไฟฟาเขตประเวศดําเนินการประมาณราคาติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
- หลังจากไดรับแจงจากการไฟฟาฯ จะดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณการติดตั้งไฟฟาตอไป 
- กรณีพ้ืนที่ที่จะติดตั้งไฟฟาเปนที่ดินของหนวยงานอ่ืนเชน การทาเรือฯ สํานักงานทรัพยสิน ฯลฯ จะตองดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตใชพ้ืนที่จากหนวยงานเจาของพ้ืนที่กอน 
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแจงการไฟฟาดําเนินการประมาณราคาติดตั้งไฟฟาสองสวางตอไป 
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการซอมระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานเขตคลองเตย (ฝายปกครอง) 
ตัวชี้วัดโครงการ  การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดทําแผนการดําเนินงาน 10 10             
2. ดําเนินการซอมระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟใน
อาคารสํานักงานเขตคลองเตย 

70 80      
 

      

3. สรุปรายงานผล 20 100             
รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการซอมระงับอัคคภีัยและอพยพหนีไฟกับหนวยงานภายนอก (ฝายปกครอง) 
ตัวชี้วัดโครงการ  การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดทําแผนการดําเนินงานและเขารวมการซอม
ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟกับหนวยงาน
ภายนอก 

80 80  
           

3. สรุปรายงานผล 20 100             
รวม 2 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ กิจกรรมตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย (ฝายโยธา) 
ตัวชี้วัดโครงการ  รอยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด   

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

๑ ขออนุมัติโครงการ ๒๐ ๒๐             
๒ ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ๓๐ ๕๐             
๓ ดําเนินงานตามโครงการ ๓๐ ๘๐             
๔ ติดตามและรายงานผล ๒๐ ๑๐๐             

รวม ๔ ขั้นตอน  คิดเปน รอยละ ๑๐๐               
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก (ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 5 5             
2. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 45 50             
3. รายงานผลการดําเนินงาน 40 90             
4. สรุปผลการดําเนินงาน 5 95             
5. ประเมินผลการดําเนินงาน 5 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด (ฝายการศึกษา) 
ตัวชีว้ัดโครงการ  รอยละของโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดทําและขออนุมัติโครงการ                                        10 10             
2. ขออนุมัติเงนิประจํางวด                    10 20             
3. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการ 10 30             
4. ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ       10 40             
5. โรงเรียนจัดการฝกอบรม                  50 90             
6. สรุปรายงานผล    10 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับด ี(ผลผลิต) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดทําโครงการ 5 5             
2. ขออนุมัติโครงการ 5 10             
3. ตรวจสอบการปนเปอนของอาหาร 20 30             
4. อบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัย 15 45             
5. จัดจางอาสาสมัครอาหารปลอดภัย 15 60             
6. กิจกรรมเครอืขายสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 15 75             
7. จัดนิทรรศการดานสุขาภิบาลอาหาร 15 90             
8. จัดทําฎีกาและเบิกจายงบประมาณ 5 95             
9. ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงาน 5 100             

รวม 9 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ การรายงานจํานวนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมที่ดีของกทม. แหงใหมซึ่งหนวยงานสํารวจและนําเขา "โปรแกรมเพ่ือการจัดการขอมูลพ้ืนที่ 

สีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานคร" (ฝายรักษาความสะอาดฯ)  
ตัวชี้วัดโครงการ  - จํานวนครั้งของการรายงานพื้นที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมที่ดีของกทม. (ผลผลิต) 
 - จํานวนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมที่ดีของกทม. แหงใหม ซึ่งหนวยงานสํารวจและนําเขา “ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวของกรุงเทพมหานคร” (ผลผลิต)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. รายงานประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕8 25 25             
2. รายงานประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕9 25 50             
3. รายงานประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 25 75             
4. รายงานประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 25 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 115 - 
 

   

ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  พ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน (สวนสาธารณะ/สวนหยอม) (ผลผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.สํารวจขอมูลความเหมาะสมของพ้ืนที่ 10 10             
๒.ประมาณการจัดทําแบบและคํานวณราคา 15 25             
๓.ขออนุมัติโครงการ 10 35             
๔.ขออนุมัติเงินประจํางวด 15 50             
๕.ขอความเห็นชอบ 10 60             
๖.ขออนุมัติและลงนามสัญญา 10 70             
๗.ดําเนินการปลูกฯ 20 90             
๘.ดําเนินการปลูกฯ สําเร็จตามเปาหมาย 10 100             

รวม   ๘   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา) 
ตัวชี้วัดโครงการ  ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 

   1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School) (ผลผลิต) 
   2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ผลผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10             
๒.ขออนุมัติเงินประจํางวด                                             10 20             
๓.จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการทุก
โรงเรียน                                             

10 30             

๔.โรงเรยีนดําเนินการตามแนวทางการใชเงินจัดสรร
รายหัว 

50 80             

๕.โรงเรียนรายงานการใชจายงบประมาณ                              10 90             
๖.สรุปรายงานผล                           10 100             

รวม   6   ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการประชุมครู (ฝายการศกึษา) 
ตัวชี้วัดโครงการ  ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 

   1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School) (ผลผลิต) 
   2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ผลผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ประชุมผูบริหารโรงเรียนเพ่ือกําหนด
รายละเอียดโครงการ 

              

๒.ติดตอประสานงานวิทยากร สถานที่               
๓.ขออนุมัติโครงการ               
๔.ขออนุมัติเงินประจํางวด               
๕.ดําเนินการตามโครงการ               
๖.สรุปและประเมินผลโครงการ               

รวม  ๖  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ การตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนงที่มีการอนุญาตใหมีการกอสรางป 2559 (ฝายโยธา) 

กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน (ฝายทะเบียน) 
ตัวชี้วัดโครงการ  รอยละของการลงจุดแสดงตาํแหนงพื้นที่ท่ีอนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนงของอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบาน (ผลผลิต) 

  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.กําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการและแจงสํานัก 
ผังเมือง 

10 10             

๒.ประสานขอรับรหัสผานระบบรายงานผล  90 100             
๓.ลงจุดแสดงตาํแหนงในระบบรายงานผล 
- ฝายโยธาลงจุดแสดงตําแหนงท่ีอนุญาตใหมีการ
กอสราง (แบบ อ.1 หรือ กทม. 6) 
- ฝายทะเบียนลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน 

            

๔.หนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลและสงสาํนักผงัเมือง
เปนรายเดือน (สงไมเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 
- ฝายโยธา สงรายงานการอนุญาตกอสรางอาคาร
ทั้งหมด (ตามแบบ กสผ.1) 
- ฝายทะเบียน สงรายงานอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานทั้งหมด (ตามแบบ กสผ.2)  

            

รวม   4   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวรักการอาน (ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  - รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดเขารวมกิจกรรม (1) (ผลผลิต) 

   - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน (2) (ผลลัพธ) 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.จัดทําและขออนุมัติโครงการ                                                         10 10             
๒.ขออนุมัติเงนิประจํางวด               10 20             
๓.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                                        10 30             
๔.ประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ           10 40             
5.ดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 30 50             
6.สรุปผลการดําเนินการ               10 80             
7.เบิกจายงบประมาณ                  10 90             
8.ติดตามประเมินผล                   10 100             

รวม   8   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ การสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)  
ตัวชี้วัดโครงการ  - รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดเขารวมกิจกรรม (1) (ผลผลิต) 

   - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน (2) (ผลลัพธ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.จัดทําและขออนุมัติโครงการ            10 10             
๒.มอบหมายหนาที่                         10 20             
๓.วางแผนการดําเนินงาน                                             10 30             
๔.ดําเนินโครงการ                                                         60 90             
๕.ดําเนินการตามโครงการ 10 100             

รวม   5   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการศนูยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)  
ตัวชี้วัดโครงการ  - รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดเขารวมกิจกรรม (1) (ผลผลิต) 

   - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน (2) (ผลลัพธ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.จัดทําและขออนุมัติโครงการ            10 10             
๒.จัดทําแผนการดําเนินงาน               10 20             
๓.ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ          40 60             
๔.จัดทําฎีกาเบิกจาย                       40 100             

รวม   4   ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 122 - 
 

   

ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธและเสริมสรางความเขาใจใหประชาชนรับทราบเก่ียวกับการยื่นแบบและการชําระภาษีทั้ง 3 ประเภท (ฝายรายได) 
ตัวชี้วัดโครงการ  รอยละของการจัดเก็บภาษีตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ 100 100             
รวม   1   ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ กิจกรรมปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตสํานักงานเขตคลองเตย (ฝายปกครอง)  
ตัวชี้วัดโครงการ  ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานกทม. ตามเกณฑประเมินผลที่กําหนด (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.สํารวจและรวบรวมขอมูลใหม              10 10             
2.ปรับปรุงขอมูลลงในเว็บไซตเปนประจําทุกเดือน           90 100             

รวม   2   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการตรวจแนะนําสุขาภบิาลสระวายน้ําในพื้นที่เขตคลองเตย (ฝายสิ่งแวดลอมฯ)  
ตัวชี้วัดโครงการ  1. รอยละของสถานประกอบการสระวายน้ําไดรับการตรวจแนะนําสุขาภิบาลสระวายน้ําดานกายภาพ (ผลผลิต) 

   2. รอยละของสถานประกอบการสระวายน้ําที่ไดรับการตรวจแนะนําสุขาภิบาลสระวายน้ําดานกายภาพปฏิบัติไดถูกตองครบถวน ผลลัพธ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 5 5             
2. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 45 50             
3. รายงานผลการดําเนินงาน 40 90             
4. สรุปผลการดําเนินงาน 5 95             
5. ประเมินผลการดําเนินงาน 5 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการเจาหนาที่เทศกิจอาสาพานองขามถนน (ฝายเทศกิจ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  จํานวนครั้งที่อาสาจราจร/ เจาหนาท่ีเทศกิจไดปฏิบัติงานการอํานวยการจราจร และดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการขามถนน (ผลผลิต)    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาที่  10 10             
2. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหเจาหนาที่
เทศกิจ 

10 20             

3. เจาหนาที่เทศกิจออกปฏิบัติหนาที่เทศกิจอาสา
จราจร    

80 100             

4.รายงานการดําเนินการใหผูบังคบับัญชาทราบ             
รวม 4 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการใหบริการเรงดวน (BEST) (ฝายโยธา) 
ตัวชี้วัดโครงการ  รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับถนน ตรอก ซอย หรือสะพาน  ที่ชํารุดไดรับการปรับปรุง/ซอมแซมใหสามารถใชงานไดภายใน 3 วัน (ผลผลิต) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. รับเรื่องจากรองเรียนจากชองทางตางๆ  100 100             
2. ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมถนน ตรอก ซอย             
3. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝายปกครอง) 
ตัวชี้วัดโครงการ  รอยละของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่เขารับการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ(ผลลัพธ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

๑.ขออนุมัติโครงการ ๑๐ ๑๐             
๒.ขออนุมัติเงินประจํางวด ๑๐ ๑๐             
๓.ดําเนินการตามโครงการ ๗๐ ๗๐             
๔.สรุปและรายงานผลโครงการ ๑๐ ๑๐             

รวม   ๔   ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการปรับภูมิทัศนถนนดวยการประดับตกแตงกระถางไมประดับบริเวณโคมไฟถนน (ฝายรักษาความสะอาดฯ) 
ตัวชี้วัดโครงการ  1) การปรับภูมิทัศนถนนดวยการประดับตกแตงกระถางไมประดับบริเวณโคมไฟถนน (ผลผลิต) 

   2) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการปรับภูมิทัศนถนนดวยการประดับตกแตงกระถางไมประดับ (ผลลัพธ)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

1. จัดจําแผนการดําเนินงาน  10 10             
2. ดําเนินกิจกรรมการปรับภูมิทัศนฯ 90 100             
3. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 

            

รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต (ฝายการศึกษา) 
ตัวชี้วัดโครงการ  ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ประชุมผูบริหารโรงเรียนเพ่ือกําหนด
รายละเอียดโครงการ 

              

๒.ติดตอประสานงานวิทยากร สถานที่               
๓.ขออนุมัติโครงการ               
๔.ขออนุมัติเงินประจํางวด               
๕.ดําเนินการตามโครงการ               
๖.สรุปและประเมินผลโครงการ               

รวม   ๖  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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