
 
 

 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตคลองเตย 



 
 

ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตคลองเตย จัดท าขึ้นโดยก าหนดยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 เป็นตัวก าหนด
ทิศทางการพัฒนา ประกอบไปด้วยภารกิจต่างๆ ของส านักงานเขตเกี่ยวกับงานการปกครอง การทะเบียน การ
จัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก
และประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัด
ให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษา
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการ
เล้ียงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย 
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือ
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร และหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

(นายสุชัย  อมรดารารัตน์) 
ผู้อ านวยการเขตคลองเตย 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตคลองเตย 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมา  

ต าบลคลองเตย ได้ช่ือตามคลองอันเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น สันนิษฐานจากช่ือเรียก ต้นเตย 
ท่ีขึ้นมาก บริเวณริมคลองนั้น สมัยก่อนเป็นท่ีเปล่ียว พื้นท่ีเป็นท้องนาและสวนผักอยู่โดยมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยม
ใช้เรือเป็นพาหนะขึ้นล่องไปมาค้าขายตามล าคลอง ภายหลังเสร็จสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมื่อการคมนาคมคับค่ัง 
ความเจริญตามมา จ าต้องขยายถนนและถมคลองเสีย ต าบลนี้จึงมีช่ือว่า คลองเตย แต่หาได้มีคลองไม่ (ตัดตอน
ความจากหนังสือ “บ้านปลายเนินคลองเตย”28 เมษายน 2537) 

เขตคลองเตยนี้  เดิมเป็นแขวงหนึ่งของเขตพระโขนงได้แยกเปิดท่ีท าการแขวงให้บริการประชาชน
แขวงคลองเตย เมื่อปี พ.ศ.2521 ต่อมาเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2532 ได้มีประกาศกรุง เทพมหานคร จัดต้ังเป็น
ส านักงานเขตพระโขนงสาขา 1 รับผิดชอบในพื้นท่ีเขตปกครองแขวงคลองเตย แขวงคลองตันและแขวงพระโขนง 
  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2532 กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้ส านักงานเขตพระโขนงสาขา 1 เป็น 
ส านักงานเขตคลองเตย มีท่ีท าการต้ังอยู่ อาคารเลขท่ี 599 สามแยกกล้วยน้ าไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
  วันท่ี 31 มีนาคม 2538 มีประกาศกรุงเทพมหานครให้เปล่ียนแปลงพื้นท่ีเขตคลองเตย เป็นเขต
คลองเตยและเขตคลองเตยสาขา 1 แบ่งพื้นท่ีเขตการปกครองออกเป็น 6 แขวง ใช้ถนนสุขุมวิทเป็นเส้นแบ่งเขต  
ให้พื้นท่ีท่ีอยู่แขวงทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ประกอบด้วยแขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือและแขวง 
พระโขนงเหนือ เป็นพื้นท่ีของส านักงานเขตคลองเตยสาขา 1  
  ส่วนเขตการปกครองด้านทิศใต้ ประกอบด้วยแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง 
เป็นพื้นท่ีเขตการปกครองของเขตคลองเตยจวบจนปัจจุบัน 
  ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2540 เปล่ียนแปลงพื้นท่ีเขต
คลองเตยและต้ังเขตคลองเตยสาขา 1 เป็นเขตวัฒนา ซึ่งมีผลต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2541 เป็นต้นมา 

เขตคลองเตยจัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนว 
วงแหวนอุตสาหกรรม 
 
อาณาเขตท้องที่ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตวัฒนา ต้ังแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออกติดถนนสุขุมวิท
ด้านเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนสุขุมวิท ด้านเหนือผ่านซอยสุขุมวิท 2 (ซอยนานาใต้) 
จนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ด้านเหนือ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ด้านเหนือ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวขอบทางจนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดีตัดผ่านทางด่วนเฉลิมมหานครผ่านแนวทาง
รถไฟเก่าสายปากน้ า ผ่านชุมชนสวนอ้อยจรดกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา 
   

ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังแต่หลังชุมชนสวนอ้อยจรดกึ่งกลาง
แม่น้ าเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงแนวทางเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก   
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตยานนาวา เขตสาทรและเขตปทุมวัน ต้ังแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรี
ด้านตะวันออกติดแม่น้ าเจ้าพระยาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออกบรรจบ  
ถนนสุขุมวิทด้านเหนือ 
 
แผนที่เขต 

 
 
พื้นที่การปกครอง 

แบ่งพื้นท่ีเขตการปกครองเป็น 3 แขวง คือ 
1.  แขวงคลองเตย   7.069  ตารางกิโลเมตร 
2.  แขวงคลองตัน 1.728  ตารางกิโลเมตร 
3.  แขวงพระโขนง 3.519  ตารางกิโลเมตร 

   รวมพื้นที่เขต 12.316  ตารางกิโลเมตร 
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จ านวนประชากรและจ านวนบ้าน  

 
แขวง/เขต 

จ านวนประชากร  
รวม 

 
จ านวนบ้าน(หลัง) ชาย หญิง 

แขวงคลองเตย 32,854 34,783 67,637 33,089 
แขวงคลองตัน 5,106 5,987 11,093 14,192 
แขวงพระโขนง 10,662 12,500 23,162 24,411 

รวม 101,892 71,692 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 

จ านวนมูลนิธิ จ านวน 157 แห่ง 
จ านวนสมาคม จ านวน 170 แห่ง 

          (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
 
ชุมชนในพื้นทีเ่ขตคลองเตยจ านวน 41 ชุมชน 

1. แขวงคลองเตย  จ านวน  27  ชุมชน 
 2. แขวงคลองตัน  จ านวน  3  ชุมชน 
 3. แขวงพระโขนง  จ านวน   11 ชุมชน 
 
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  จ านวน  4  โรงเรียน 
2.  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 โรงเรียน 
3. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จ านวน 23 โรงเรียน 
4. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ านวน 1 แห่ง 

 5. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย จ านวน 1 แห่ง 
 6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตยจ านวน 1 แห่ง 
 
สถานที่ส าคัญทางศาสนา  
 1. วัด จ านวน  3  วัด 
 2. มัสยิด จ านวน 1 แห่ง 
  
โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน 6 แห่ง 
โรงแรม จ านวน 41 แห่ง 
ตลาด จ านวน 1 แห่ง 
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สถานที่ส าคัญในพืน้ที ่        

ล าดับที่ ชื่อสถานที ่ สถานที่ต้ัง โทรศัพท์ 
1 วังรื่นฤดี ถนนสุขุมวิท  ซอย 38 0 2391 0279 
2 ต าหนักปลายเนิน ถนนพระราม 4 0 2249 4280 
3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษก 0 2229 3000 
4 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 444 ถนนเกษมราษฎร ์ 0 2249 7878 
5 กรมศุลกากร 1 ถนนสุนทรโกษา 0 2249 0431-40 
6 โรงงานยาสูบ 184 ถนนพระราม 4 0 2229 1000 

7 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
แห่งชาติ (ท้องฟ้าจ าลอง) 

928 ถนนสุขุมวิท (ติดกับสถานี
ขนส่งเอกมัย) 

0 2392 1773 
0 2391 0544 

8 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 

ถนนสุขุมวิท 0 2392 4020 - 9 

9 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 0 2229 2551 - 2 
10 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 0 2262 3300 
11 องค์การ UNESCO ถนนสุขุมวิท 0 2391 0577 
12 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออก      

(เอกมัย) 
ถนนสุขุมวิท 0 2391 6846 

13 การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย ถนนพระราม 4 0 2348 5247 
14 การประปานครหลวง สุขุมวิท  ถนนสุขุมวิท 0 2331 0028 
15 ไปรษณีย์กล้วยน้ าไท ซอยสุขุมวิท 42 0 2240 0262 
16 สถานีวิทยุจส.100 ถนนพระราม 4 1137 

 
สถานทูตในพื้นที่ จ านวน 5 แห่ง 

ล าดับที่ ชื่อสถานทูต สถานที่ต้ัง โทรศัพท์ 
1 สถานทูตฟิลิปปินส์ ถนนสุขุมวิท 30/1 ซอยฟิลิปปินส์ 0 2259 0139-40 

0 2258 5401 
2 สถานทูตสวีเดน อาคารแปซิฟิกเพลส ช้ัน 20 ถนนสุขุมวิท  

ระหว่างซอยสุขุมวิท 4 - 6 
0 2263 7200 

3 
 

สถานทูตสเปน 193/98-99 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ 
ช้ัน 23 ถนนรัชดาภิเษก 

0 2252 6112, 
0 2252 8368, 
0 2253 5132-4 

4 สถานทูตโรมาเนีย 3388/41 อาคารสิรินรัตน์ ช้ัน 12 ถ.
พระรามท่ี 4 

0 2240 2522 

5 สถานทูตชิลี อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ช้ัน 17  
ถนนรัชดาภิเษก 

0 2260 0045-48 
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สถานกงสุลในพื้นที่ จ านวน 6 แห่ง   

ล าดับที่ ชื่อสถานกงสุล สถานที่ต้ัง โทรศัพท์ 
1 สถานกงสุลสาธารณรัฐ

บัลแกเรีย 
3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์  
ช้ัน 4 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง  

0 2661 5669 

2 สถานกงสุลสาธารณรัฐ
เบนิน 

3354/46-47 อาคารมโนรมย์ ช้ัน 14 ถนน
พระราม 4  

0 2249 8633-42 

3 สถานกงสุลประเทศบูร์กิ
นาฟาโซ 

191/1 อาคารซีทีไอ ช้ัน 32  
ถนนรัชดาภิเษก  

0 2261 1000 

4 สถานกงสุลสหพันธ์
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 

191/86 อาคารซีทีไอ ช้ัน 10  
ถนนรัชดาภิเษก 

0 2583 3993 
0 2583 5995 

5 สถานกงสุลประเทศจา
ไมก้า 

102 อาคารล็อกซเรย์ ช้ัน 16  
ถนน ณ ระนอง  

0 2240 3285 
0 2348 8559 

6 สถานกงสุลสาธารณรัฐซู
รินาม 

59/13 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท   0 2259 7981 

 
สวนสาธารณะในพืน้ที่ 4 แห่ง 
สถานีต ารวจ จ านวน 6 แห่ง (ต้ังอยู่ในพื้นทีเ่ขตคลองเตย จ านวน 1 แห่ง อยู่นอกพื้นที่ จ านวน 5 แห่ง) 
สถานีดับเพลิง จ านวน 1 แห่ง 
สถานีรถไฟฟ้า (BTS / MRT) จ านวน 9 สถานี 
ลานกีฬาจ านวน 34 แห่ง 
บ้านหนังสือ จ านวน 2 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 15 แห่ง 
 
ถนน ตรอก ซอย ในความรับผิดชอบของส านักการโยธา จ านวน 17 แห่ง 

ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก  ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

1 ถนน ณระนอง ห้าแยก ณ 
ระนอง 

ทางรถไฟสาย
ท่าเรือ 

280.00 16.00 สาธารณะ 

ถนน ณระนอง ทางรถไฟสาย
ท่าเรือ 

คลังน้ ามันเชลล์ 410.00 13.00 สาธารณะ 

2 
 
 

 

ถนนเกษมราษฎร ์ ถนน 
พระรามท่ี 4 

ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

220.00 30.80 การท่าเรือฯ 

ถนนเกษมราษฎร ์ ถนนทางรถไฟ
เก่าสายปากน้ า 

ถนน 
อาจณรงค์ 

1,300.00 34.70 การท่าเรือฯ 
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ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก  ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

3 ถนนเช้ือเพลิง
ตะวันออก 

ถนนเช้ือเพลิง
ตะวันตก 

ถนนพระราม 3 850.00 5.00-8.50 การรถไฟฯ 

4 ถนนดวงพิทักษ ์ ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม4 2,200.00 8.00-9.50 การรถไฟฯ 
5 ถนนทางรถไฟเก่า

สายปากน้ า 
ถนนพระรามท่ี 

4 
ถนนเกษมราษฎร ์ 440.00 7.00 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

ถนนเกษม
ราษฎร์ 

ถนนกล้วยน้ าไท
ตัดใหม่ 

1,880.00 9.30 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

ถนนกล้วยน้ าไท
ตัดใหม่ 

สะพานข้าม 
คลองพระโขนง 

1,030.00 14.30 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

สะพานข้าม
คลองพระโขนง 

ซอยสุขุมวิท 50 490.00 11.00 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

ซอยสุขุมวิท 50 สุดเขตคลองเตย 370.00 14.80 สาธารณะ 

6 ถนนท่าเรือ ถนนอาจณรงค์ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

645.00 16.00-
18.00 

การท่าเรือฯ 

7 ถนนพระรามท่ี 3 ทางรถไฟสาย
ท่าเรือ 

ห้าแยก ณ ระนอง 600.00 60.00 สาธารณะ 

8 ถนนพระรามท่ี 4 ทางรถไฟสาย
ช่องนนทร ี

ถนนสุนทรโกษา 331.00 41.20 สาธารณะ 

ถนนพระรามท่ี 4 ถนนสุนทรโกษา ถนนรัชดาภิเษก 180.00 42.00 สาธารณะ 
ถนนพระรามท่ี 4 ถนนรัชดาภิเษก ถนนทางรถไฟเก่า

สายปากน้ า 
729.00 30.00 สาธารณะ 

ถนนพระรามท่ี 4 ถนนทางรถไฟ
เก่าสายปากน้ า 

ถนนเกษมราษฎร ์ 345.00 30.00 สาธารณะ 

ถนนพระรามท่ี 4 ถนนเกษม
ราษฎร์ 

แยกกล้วยน้ าไท 2,055.00 30.00 สาธารณะ 

ถนนพระรามท่ี 4 แยกกล้วยน้ าไท ถนนสุขุมวิท 
(แยกพระโขนง) 

935.00 30.00 สาธารณะ 

9 ถนนรัชดาภิเษก 
(คลองเตย) 

ถนนสุขุมวิท 
(แยกอโศก) 

ถนนพระรามท่ี 4 1,859.00 50.00 สาธารณะ 

ถนนรัชดาภิเษก 
(คลองเตย) 

ถนนพระรามท่ี 
4 

ห้าแยก ณ ระนอง 270.00 30.00 สาธารณะ 

10 
 

ถนนสุขุมวิท ทางรถไฟสาย
ช่องนนทร ี

ซอยสุขุมวิท 52 
(สุดเขตคลองเตย) 

7,200.00 31.00 สาธารณะ 
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ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก  ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

11 ถนนสุนทรโกษา ถนนพระรามท่ี 
4 

ห้าแยก ณ ระนอง 315.00 31.25 การท่าเรือฯ 

ถนนสุนทรโกษา ห้าแยก ณ 
ระนอง 

ถนนอาจณรงค์ 845.00 39.10 การท่าเรือฯ 

12 ถนนอาจณรงค์ ถนนเกษม
ราษฎร์ 

ใต้ทางด่วน 850.00 20.00-
33.00 

การท่าเรือฯ 

ถนนอาจณรงค์ ใต้ทางด่วน ถนนกล้วยน้ าไท
ตัดใหม่ 

900.00 20.00-
26.00 

การท่าเรือฯ 

ถนนอาจณรงค์ ถนนกล้วยน้ าไท
ตัดใหม่ 

สะพานข้ามคลอง
พระโขนง 

700.00 23.50 การท่าเรือฯ 

13 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามท่ี 4 1,600.00 12.00 สาธารณะ 
ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามท่ี 4 1,250.00 13.30 กทม.

ปรับปรุง 
14 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามท่ี 4 1,100.00 8.00 สาธารณะ 
15 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามท่ี 4 726.00 12.00 สาธารณะ 
16 ซอยสุขุมวิท 42 

(ซอยกล้วยน้ าไท) 
ถนนพระรามท่ี 

4 
ถนนทางรถไฟเก่า

สายปากน้ า 
376.00 12.60 สาธารณะ 

17 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

1,200.00 11.50 สาธารณะ 

 
ถนน ตรอก ซอย ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 73 แห่ง 

ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

1 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 640.00 10.10 สาธารณะ
บางส่วน 

2 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท สุดซอย (หน้า
โรงงานยาสูบ) 

870.00 10.00 กทม.
ปรับปรุง 

3 ซอยอุลิศแยก
สุขุมวิท 4 

ถนนสุขุมวิท สุดซอย 130.00 4.00 เอกชน 

4 แยกซอยอุลิศ ซอยอุลิศ สุดซอย 200.00 4.00 เอกชน 
5 ซอยสมาหาร แยกซอย

สุขุมวิท 4 
สุดซอย 432.00 4.00 สาธารณะ 

6 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 4 350.00 6.40 สาธารณะ 
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ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

7 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 606.00 8.40 สาธารณะ 
8 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 499.00 6.00 สาธารณะ

บางส่วน 
9 ซอยสุขุมวิท 12 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 497.00 6.50 กทม.

ปรับปรุง 
10 ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 394.00 6.00 สาธารณะ 
11 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก ซอยไผ่สิงห์โต 1,193.00 11.00 สาธารณะ

บางส่วน 
12 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 480.00 12.00 สาธารณะ 
13 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 604.00 10.40 สาธารณะ 
14 ซอยสายน้ าทิพย์ 

1 
ถนนสุขุมวิท 

22 
ซอยสุขุมวิท 20 110.00 4.00 สาธารณะ 

15 ซอยสายน้ าทิพย์ 
2 

ถนนสุขุมวิท 
22 

ซอยสุขุมวิท 20 360.00 8.00-12.00 สาธารณะ 

16 ซอยสายน้ าทิพย์ 
3 

ถนนสุขุมวิท 
22 

ซอยสาย 
น้ าทิพย์ 2 

43.00 5.60 สาธารณะ 

17 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 636.00 11.00 กทม.
ปรับปรุง
บางส่วน 

18 ซอยเมธีนิเวศน ์ ซอยสุขุมวิท 24 สุดซอย 730.00 7.00 สาธารณะ 
19 ซอยท่านหญิงพวง

รัตน์ประไพ 
ซอยสุขุมวิท 26 สุดซอย 1,114.00 6.90 สาธารณะ 

20 ซอยสุขุมวิท 28 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 287.00 13.00 สาธารณะ 

21 ซอยสุขุมวิท 30 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 290.00 8.00 สาธารณะ 

22 ซอยสุขุมวิท 32 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 97.00 3.80 สาธารณะ 

23 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 445.00 9.10 กทม.
ปรับปรุง 

24 ซอยสุขุมวิท 36 
(นภาศัพท์) 

ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามท่ี 4 1,100.00 8.50 สาธารณะ 

25 ซอยนภาศัพท์
แยก 1 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 668.00 7.90 กทม.
ปรับปรุง 
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ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

26 ซอยนภาศัพท์
แยก 2 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 753.00 6.00 สาธารณะ 

27 ซอยนภาศัพท์
แยก 3 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 324.00 5.20 สาธารณะ 

28 ซอยนภาศัพท์
แยก 4 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 346.00 7.00 สาธารณะ 

29 ซอยนภาศัพท์
แยก 5 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 350.00 5.00 สาธารณะ
บางส่วน 

30 ซอยไผ่สิงห์โต ถนนพระรามท่ี 
4 

ซอยม้าศึก 800.00 10.80 สาธารณะ
บางส่วน 

31 ซอยแสนสุฃ ถนนพระรามท่ี 
4 

ซอยนภาศัพท์
แยก 4 

580.00 6.00 กทม.
ปรับปรุง 

32 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 828.00 12.00 กทม.
ปรับปรุง 

33 ซอยสุขุมวิท 
42/1 

ถนนสุขุมวิท สุดซอย 184.00 7.00 เอกชน 

34 ซอยสุขุมวิท 44 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 105.00 5.00 เอกชน 

35 ซอยสุขุมวิท 
44/1 

ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามท่ี 4 438.00 9.50 สาธารณะ 

36 ซอยสมานฉันท์ ถนนสุขุมวิท 
42 

ซอยสุขุมวิท 40 409.00 5.20 สาธารณะ 

37 ซอยแสงจันทร์ ถนนสุขุมวิท 
42 

ซอยสุขุมวิท 40 400.00 8.90 สาธารณะ 

38 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 4 200.00 6.00 สาธารณะ 
39 ซอยภูมิจิตร ถนนพระราม 4 สุดซอย 190.00 5.50 สาธารณะ 
40 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 382.00 6.50 สาธารณะ 
41 ซอยสุขุมวิท 

48/1 
ถนนสุขุมวิท คลองอินทนินทร์ 50.00 6.00 กทม.

ปรับปรุง 
42 ซอยอารีรักษ ์ ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 217.00 5.00 สาธารณะ 
43 ซอยบุญถม ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 230.00 6.00 กทม.

ปรับปรุง 
44 ซอยแสงอุทัย ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 286.00 7.00 สาธารณะ 

 



11 
 

 
 

ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

45 
 

ซอยสามทหาร ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 315.00 6.00 กทม.
ปรับปรุง 

46 ซอยแสนสุข ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 155.00 6.00 สาธารณะ
บางส่วน 

47 ซอยสวัสดี 4 ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 392.00 6.00 สาธารณะ 
48 ซอยเริ่มเจริญ ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 358.00 8.00 สาธารณะ

บางส่วน 
49 ซอยโรงเรียน

เสาวนิตย์ 
ซอยสุขุมวิท 50 สถานีสูบน้ า 

พระโขนง 
400.00 6.00 สาธารณะ 

50 ซอยเหลือสุข ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 188.00 6.00 สาธารณะ 
51 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 สุดซอย 175.00 6.80 สาธารณะ 
52 ซอยทองรุ่งเรือง ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 133.70 4.00 เอกชน 
53 ซอยสุขุมวิท 52 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 201.00 5.00 สาธารณะ 
54 ซอยโรงพยาบาล

กล้วยน้ าไท 
ถนนพระราม 4 ซอยรูเบียร์ 165.00 7.70 สาธารณะ 

55 ซอยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

ถนนพระราม 4 ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

205.00 7.50 สาธารณะ 

56 ซอยโรจน์เสรี ซอยแยก  
ม.กรุงเทพ 

ถนนทางรถไฟเก่า
สายปากน้ า 

370.00 6.00 สาธารณะ 

57 ซอยสุขใจ (แยก
ซอยสุขุมวิท 42) 

ซอยสุขุมวิท 42 ซอยสุขุมวิท 40 432.00 7.30 สาธารณะ 

58 ซอยบาร์โบส 1 
(แยกซอยสุขุมวิท 

42) 

ซอยสุขุมวิท 42 สุดซอย 130.00 5.80 สาธารณะ 

59 ซอยโรงพยาบาล
กล้วยน้ าไท 2 

ถนนพระรามท่ี 
4 

ซอยบาร์โบส 2 334.00 9.20 สาธารณะ 

60 ซอยบาร์โบส 2 ซอยสุขุมวิท 42 ซอยโรงพยาบาล
กล้วยน้ าไท 2 

330.00 9.20 สาธารณะ 

61 ซอยรูเบียร์ ซอยสุขุมวิท 42 ซอยโรงพยาบาล
กล้วยน้ าไท 2 

373.00 6.90 สาธารณะ 

62 ซอยแสนสบาย 8 
(แยกซอยสุขุมวิท 

36) 

ซอยแสนสบาย ซอยแสงชัย 155.00 8.00 สาธารณะ 
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ล าดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กว้าง (เมตร) 

สภาพ 

63 ซอยแสนสบาย 4 
(แยกซอยสุขุมวิท 

36) 

ซอยแสนสบาย สุดซอย 117.00 7.00 สาธารณะ 

64 ซอยแสงชัย ซอยสุขุมวิท 38 สุดซอย 883.00 7.05 สาธารณะ 
65 ซอยพิชัยณรงค์

สงคราม 
ซอยสุขุมวิท 26 สุดซอย 294.00 6.20 สาธารณะ 

66 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 สุดซอย 313.00 5.30 สาธารณะ
บางส่วน 

67 ซอยแยกซอย
เจริญสุข 

ซอยเจริญสุข สุดซอย 147.00 4.50 สาธารณะ
บางส่วน 

68 ซอยโชคดี ถนนพระราม 4 สุดซอย 588.00 12.00 สาธารณะ 
69 ซอยแยกซอย

สุขุมวิท 40 
ซอยสุขุมวิท 40 ซอยสุขุมวิท 38 113.00 10.60 สาธารณะ 

70 ซอยแยกสุขุมวิท 
50 ตรงข้ามซอย

สวัสดี 4 

ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 124.00 6.30 สาธารณะ 

71 ซอยแยกทางเข้า
วัดคลองเตยใน 

ถนน ณ ระนอง ซอยวัดคลองเตย
ใน 

281.00 5.00 สาธารณะ 

72 ซอยแยกซ.ท่าน
หญิงพวงรัตน์

ประไพ 

ซอยท่านหญิง
พวงรัตน์ประไพ 

สุดซอย 173.00 6.50 กทม.
ปรับปรุง 

73 ซอยชัยมงคล 1 ถนนพระราม 4 สุดซอย (วนออก
พระราม 4) 

209.00 2.85-3.75 สาธารณะ 

 
คลองที่ส านักงานเขตคลองเตยดูแลมีทั้งหมด 7 คลอง 

1. คลองยายสร้อย 
2. คลองคาง 
3. คลองอินทนินทร์ 
4. คลองพลับ 
5. คลองยายล้อม 
6. คลองเตยใน 
7. คลองบ้านคุ้ง 
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คลองที่ส านักการระบายน้ าดูแลมีทั้งหมด 5 คลอง 
1. คลองหัวล าโพง (คลองเตย) 
2. คลองไผ่สิงห์โต 
3. คลองนางหงษ์ 
4. คลองพระโขนง 
5. คลองบางจาก   

คูน้ า จ านวน 3 คู   
1. คูน้ าบ้านกล้วยใต้   ถนนสุขุมวิท  - ถนนกล้วยน้ าไท 
2. คูน้ าซอยสุขุมวิท 50  คลองคาง - คลองบางจาก 
3. คูน้ าข้างรพ.เทพธารินทร์ คลองหัวล าโพง – ถนนพระรามท่ี 4 

 
ระบบการระบายน้ าในพื้นที่เขตคลองเตย 

สถานีสูบน้ าประตูระบายน้ าและบ่อสูบน้ าในพื้นท่ีเขตคลองเตยมีท้ังหมด 16 แห่ง ควบคุมโดยส านักการ
ระบายน้ า จ านวน 15 แห่ง ควบคุมโดยส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 1 แห่ง 
 
จุดอ่อนน้ าท่วมกรณีฝนตก จ านวน 9 จุด 

ล าดับ บริเวณจุดเฝ้าระวัง ข้อมูลน้ าท่วม มาตรการที่ใช้ในการ
ป้องกัน/ลดผลกระทบ พื้นที่น้ าท่วม ความลึก 

ของน้ า 
ระยะเวลา 

ที่ใช ้
1 
 
 

 

บริเวณซอยสุขุมวิท 22 400 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ต้ังเครื่องสูบน้ า 
- จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ
เก็บขยะขณะฝนตก 

2 
 
 

 

บริเวณซอยสุขุมวิท 26 1,250 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ต้ังเครื่องสูบน้ า 
- จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ
เก็บขยะขณะฝนตก 

3 
 
 
 
 

บริเวณซอยคุณหญิง
พวงรัตน์ประไพ 

1,114  ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ต้ังเครื่องสูบน้ า 
- จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ
เก็บขยะขณะฝนตก 

4 
 
 

 

บริเวณซอยสุขุมวิท 34 
ช่วงปลายซอย 

150 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ต้ังเครื่องสูบน้ า 
- จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ
เก็บขยะขณะฝนตก 
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ล าดับ บริเวณจุดเฝ้าระวัง ข้อมูลน้ าท่วม บริเวณจุดเฝ้าระวัง 
พื้นที่น้ าท่วม ความลึก 

ของน้ า 
ระยะเวลา 

ที่ใช ้
5 
 
 
 
 

บริเวณซอยสุขุมวิท 36 800 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ต้ังเครื่องสูบน้ า 
- จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ
เก็บขยะขณะฝนตก 

6 บริเวณซอยสุขุมวิท 38 828 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ต้ังเครื่องสูบน้ า 
- จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ
เก็บขยะขณะฝนตก 

7 บริเวณหมู่บ้านเปรม
ฤทัย 

500 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. ต้ังเครื่องสูบน้ า 
 

8 บริเวณชุมชนหัวโค้ง 500 ม. 20-30 ซม. 2-4 ชม. ต้ังเครื่องสูบน้ า 
 

9 บริเวณถนนพระราม 3 400 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. เก็บขยะหน้าตะแกรง
ขณะฝนตก 

 
จุดอ่อนน้ าท่วม กรณีน้ าหลากและน้ าทะเลหนุน 

อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า  ท้ังหมด 8 จุด  ดังนี้ 
1. ท่าทรายสุขสวัสด์ิ ถนนทางรถไฟสายปากน้ าเก่า (ปากคลองหัวล าโพงติดคลองพระโขนง)  
2. ศาลาหิมะทองค า แยกถนนทางรถไฟสายปากน้ าเก่า (ริมคลองพระโขนง) 
3. หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอยเริ่มเจริญ แยกซอยสุขุมวิท 50 (ริมคลองพระโขนง) 
4. หมู่บ้านมหาวงศ์ แยกซอยภูมิจิตร (ริมคลองพระโขนง) 
5. หมู่บ้านปิยะวัชร แยกซอยภูมิจิตร (ริมคลองพระโขนง)    
6. ส านักงานกรมศุลกากรส่งออก ท่าเรือกรุงเทพ  (ริมแม่น้ าเจ้าพระยา) 
7. ข้างวัดคลองเตยใน แยกถนนอาจณรงค์ (ริมแม่น้ าเจ้าพระยา) 
8. วัดคลองเตยนอก ถนนท่าเรือ (ริมแม่น้ าเจ้าพระยา) 
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ส านักงานเขตคลองเตย มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การ
จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและท่ี
จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การ
ส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การ
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเล้ียงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่า
สัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การ
วิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร และหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย ประกอบด้วย  

1.   ฝ่ายปกครอง 
2.   ฝ่ายทะเบียน 
3.   ฝ่ายโยธา 
4.   ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
5.   ฝ่ายรายได้ 
6.   ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
7.   ฝ่ายการศึกษา 
8.   ฝ่ายการคลัง 
9.   ฝ่ายเทศกิจ 
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 

กรอบอัตราก าลังข้าราชการและลูกจ้าง 

ประเภท กรอบอัตราก าลัง อัตราคนครอง อัตราว่าง 
ข้าราชการ 151 139 12 
ลูกจ้างประจ า 508 494 14 
ลูกจ้างช่ัวคราว 304 253 51 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 105 104 1 
รวม 1,068 990 78 

  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
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กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ โรงเรียน กรอบอัตราก าลัง รวม อัตราคนครอง
ปัจจุบัน 

รวม อัตราว่าง รวม อัตราเกิน รวม 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู 

1 ศูนย์รวมน้ าใจ 3 42 45 3 41 44 - 1 1 - - - 

2 ชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนา 

2 25 27 2 25 27 - - - - - - 

3 วัดสะพาน 2 17 19 2  16 18 - 1 1 - - - 

4 วัดคลองเตย 2 12 14 2 13 15 - - - - 1 1 

รวม 9 96 105 9 95 104 - 2 2 - 1 1 

                        (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตสู่สากล” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการบริการท่ีดีท่ีสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีเขต 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ีเขต 
4. พัฒนาองค์กร ท้ังในรูปองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
6. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 
7. พัฒนาระบบจราจรให้มีความคล่องตัว ปลอดภัย และมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลาย 
8. ลดปริมาณมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูลท่ีต้องก าจัด 
9. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว/สวนสาธารณะ 
10.  ส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
11.  การควบคุมความเป็นระเบียบและความปลอดภัย 
12.  จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัยให้แก่เยาวชนในพื้นท่ีเขต 
13.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชน 
14.  ดูแลการใช้ประโยชน์ท่ีดินการแจ้งข้อมูลการให้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเขต  
15.  ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือการประกอบอาชีพของ 

 ประชาชนในพื้นท่ีเขต 
16.  จัดบริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
17.  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีป้าย 
18.  พัฒนากระบวนการท างานและบริหารจัดการภายในส านักงานเขตคลองเตย 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
1. จุดแข็ง 

  1.1 ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตคลองเตย สามารถท างานเป็นทีม และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมงานต่างๆ ของส านักงานเขตเป็นอย่างดี 
  1.2 อาคารส านักงานเขตคลองเตย มีขนาดใหญ่ มีศูนย์บริการ Bangkok Fast & Clear (BFC) ท าให้
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
  1.3 ส านักงานเขตคลองเตยมีจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
พร้อมพงษ์ ท าให้ผู้รับบริการสะดวกในการเข้าใช้บริการ ด้านการท าบัตรประชาชน  

2. จุดอ่อน 
2.1 ท่ีต้ังอาคารส านักงานเขต ไม่มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน ท าให้ผู้รับบริการท่ีไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่

สะดวกในการเดินทาง 
 3. โอกาส 
     3.1 ประชาชนในพื้นท่ีเขต มีความรู้และให้ความส าคัญในการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

3.2 มีความพร้อมด้านโครงข่ายการจราจรท้ังถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย เส้นทางลัด  
3.3 มีความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยจราจร เช่น ป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจร 
3.4 เป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีส่ิงอ านวยความสะดวกและสถานท่ีส าคัญในพื้นท่ีหลายแห่ง 

 4. อุปสรรค 
4.1 สภาพพื้นท่ีเป็นชุมชนแออัด มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นท าให้เกิดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม

และการศึกษา 
 4.2 ประชากรแฝงในพื้นท่ีเขตมีการย้ายถิ่นหมุนเวียนเข้า – ออกสูงมีประชากรแฝงท่ีเข้ามาท างาน
และพักอาศัยเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะในพื้นท่ีสูง 
 4.3 โครงสร้างสังคมซึ่งมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้มีรายได้น้อยมีจ านวนมาก ท าให้จ านวนผู้ท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับสวัสดิการสังคมและให้การสงเคราะห์เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย 

4.4 เนื่องจากเป็นแหล่งเศรษฐกิจ จึงท าให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณถนนสายหลักในช่ัวโมงเร่งด่วน 
4.5 พื้นท่ีเขตคลองเตยมีรถบรรทุกวิ่งเข้า – ออก เพื่อขนส่งสินค้า ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย ได้รับเรื่อง

ร้องเรียนจากผู้รับบริการท่ีสัญจรไปมาอยู่บ่อยครั้ง อีกท้ังควันท่อไอเสียจากรถบรรทุกยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษอีกด้วย 
 
เป้าหมาย 
 1. ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 

มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายท่ี 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหลงก าเนิดและ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงก าเนิดจนถึงการก าจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยท่ีตนทางอยางมีประสิทธิภาพ 

มิติท่ี ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เปาหมายท่ี ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 เปาประสงคท่ี ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพ 
แวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม 
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  มิติท่ี 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
เปาหมายท่ี 1.3.1 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 

เปาประสงคท่ี 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเส่ียงอันตราย 
มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 

เป้าหมายท่ี 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เปาประสงค์ท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจาก

น้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ สา
ธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
  มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมายท่ี 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรคและสารปนเป
อนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เปาประสงคท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัย
ของอาหารท่ีไดรับประทาน 

2. ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
มิติท่ี 2.2 พื้นท่ีสวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นท่ี 

เป้าหมายท่ี 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการ
พักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ท่ี 2.2.1.1 พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่น
เพิ่มขึ้นกระจายท่ัวในพื้นท่ี 

3. ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับ 

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เป้าหมายท่ี 3.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก 

เปาประสงคท่ี 3.1.1.1 ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก 
มิติท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 3.3.1 การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
เปาประสงคท่ี 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

วิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
4. ดานที่ 4 มหานครกระชับ 

มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 
เป้าหมายท่ี 4.1.1 กรุงเทพมหานครช้ันในและช้ันกลาง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเต็ม

ศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เปาประสงคท่ี 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนท่ีดินเต็มประสิทธิภาพ

ตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองช้ันในและเขตเมืองช้ันกลาง 
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5. ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติท่ี 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 

เป้าหมายท่ี 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการ
ท างานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

เปาประสงคท่ี 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
เมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 

6. ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียวระดับโลก 

เป้าหมายท่ี 6.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีน่าท่องเท่ียวระดับโลก   
เป้าประสงค์ท่ี 6.2.1.3 กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการด าเนินงานการท่องเท่ียว ท้ัง

ด้านองค์กร บุคลากร การบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาด เป็นองค์กรท่ีรู้จักของสาธารณชน 
สามารถแข่งขันกับเมืองท่องเท่ียวชั้นน าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ 

7. ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
เปาหมายท่ี 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณ 

ท่ีเปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 
เปาประสงค์ท่ี 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

   เปาประสงคท่ี 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงินการบัญชี และ
การตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
ผลการด าเนินการหลัก  

1. ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

  2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) 

 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน
ต่อปี) 

3. พื้นท่ีเส่ียงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม 
4. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดตามภารกิจ 
5. ความสามารถในการระบายน้ าจากถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจากฝนตก 
6. ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเขต 
7. จ านวนการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง 
8. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารท่ีมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
9. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
10. จ านวนการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 
11. พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 
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12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมี

คะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 14. จ านวนการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

15. ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และต าแหน่งอาคารท่ีมีการ
ออกเลขรหัสประจ าบ้าน 

16. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
17. จ านวนครั้งในการรับ – ส่งประชาชนท่ีใช้บริการโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
18. ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

  18.1 ร้อยละความส าเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 
  18.2 ร้อยละของการบังคับภาษี 

19. ร้อยละความส าเร็จของงานประจ าของส านักงานเขตคลองเตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:PopupWindow5('5033-0785','50330000',9,'2563');
javascript:PopupWindow5('5033-0785','50330000',9,'2563');
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 

 
ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ 
 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที ่1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ าสาธารณะท้ังแม่น้ าสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินประเภทท่ี 4 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.1.3 บริหารจัดการน้ าเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร 

  มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ท่ีเป็นแหล่ง 

ก าเนิดน้ าเสีย 
1 ฐานข้อมูล 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรฐานที่ 1 เตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร 

  มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ท่ีเป็นแหล่ง 

ก าเนิดน้ าเสีย 
1 ฐานข้อมูล 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ า
เสียในกรุงเทพมหานคร (โครงการส ารวจข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของสถานประกอบการ) 

- ฝ่ายส่ิงแวดล้อม 

javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
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มิติที ่1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยท่ีต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
2 การลดการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกและ
น ากลับไปใช้ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) 
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยก
จากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 
(993 ตันต่อปี) 

   
ร้อยละ 20 

 
 

ร้อยละ 15 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค ์
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดตามหลัก 3Rs 
ตัวชี้วัดมาตรการ  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
2 การลดการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกและ
น ากลับไปใช้ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) 
 

  ร้อยละ 20 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ 
2. กิจกรรมการจัดท าคอกปุ๋ยหมักริมทาง 
3. กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ 
4. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 

50,000  บาท 
 
- 
- 

119,400 บาท 

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 

 

http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3121
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3121
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3122
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3122
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3073
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3073
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มาตรการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย 
ตัวชี้วัดมาตรการ  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
2 การลดการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยก
จากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 
(993 ตันต่อปี) 

  ร้อยละ 15 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมนัดวันท้ิงนัดวนัเก็บขยะอันตราย - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3141
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3141
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มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เปาประสงคท่ี 1.2.1.1 เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
3 พื้นท่ีเส่ียงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลม

ต่อการเกิดอาชญากรรม 
  ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ควบคุมพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
3 พื้นท่ีเส่ียงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลม

ต่อการเกิดอาชญากรรม 
  ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการตรวจเฝ้าระวังภัยแก้ไขพื้นท่ีเปล่ียวให้เป็นพื้นท่ีโปร่ง 
2. โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของกล้องวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณจุดเส่ียงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีเขตคลองเตย 
3. โครงการตรวจจุดเส่ียงภัย (ตู้เขียว) บูรณาการ 

- 
- 
 
- 

ฝ่ายเทศกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3106
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3106
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3110
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3110
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มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด ทุกคนเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 
เปาประสงคท่ี 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
4 อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและ 

ยาเสพติดในชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
ยาเสพติดตามภารกิจ 

  ร้อยละ 60 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
4 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและ 

ยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดตามภารกิจ 

  ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและ 
ยาเสพติด 

146,700 บาท ฝ่ายปกครอง 
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มิติที ่1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกบัอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก 
เสริมสร้างศักยภาพ และความสามาถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
ตัวชี้วัดชี้วัดเป้าประสงค ์

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
5 ความสามารถในการระบายน้ าจาก

ถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เนื่องจากฝนตก 

  - กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถ
ระบายน้ าท่วมขังได้ภายใน 90 นาที 
- กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
100 มิลลิเมตร  สามารถระบายน้ าท่วมขัง
ได้ภายใน 30 นาที 
- กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าในถนนสายหลัก 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
5 ความสามารถในการระบายน้ าจาก

ถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เนื่องจากฝนตก 

  - กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถ
ระบายน้ าท่วมขังได้ภายใน 90 นาที 
- กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
100 มิลลิเมตร  สามารถระบายน้ าท่วมขัง
ได้ภายใน 30 นาที 
- กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ 
ส่ิงสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน 

3,000,000 บาท 
 
 

ฝ่ายโยธา 

 
 

javascript:PopupWindow('50330000-3132');
javascript:PopupWindow('50330000-3132');
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มิติที ่1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกบัอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก 
เสริมสร้างศักยภาพ และความสามาถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
6 จ านวนคลองท่ีถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ

เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ า 
ท่ีดีขึ้น 

  32 คลอง 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค ์
มาตรการที่ 1 ก่อสร้างเข่ือนเพื่อรองรับการขุดลอกคลอง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
6 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมในพื้นท่ีเขต 
  ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาดท่อระบายน้ าโดยการจ้างเหมา 
2. กิจกรรมการขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ าไหล 
3. กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาดท่อระบายน้ าโดยแรงงาน
ส านักงานเขตคลองเตย 

785,000 บาท 
- 
- 

ฝ่ายโยธา 
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มิติที ่1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
โดยเฉพาะอัคคีภัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
7 จ านวนครั้งของการด าเนินการฝึกซ้อมตาม

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  1 ครั้ง 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศภายใต้อ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครหน่วยงานอื่นๆ
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมลฑล 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
7 จ านวนการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผน

ป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้าน
ความมั่นคง 

  9 ครั้ง 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและ
บรรเทาภัยด้านสาธารณภัยภายในส านักงานเขตคลองเตย และเข้า
ร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ กับหน่วยงานภายนอก 

- ฝ่ายปกครอง 
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มิติที ่1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย และปราศจากเช้ือโรคและสารปนเป้ือน 
เปาประสงคท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารท่ีไดรับประทาน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
8 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน

ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

  ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
มาตรการที่ 3 ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการผู้ได้รับอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด  
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
8 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน

ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

  ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด ปลอดภัย 

115,000 บาท 
165,100 บาท 

ฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ 
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ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที ่2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าหมายท่ี 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงกดีขวางทางเท้า กดีขวางการจราจรและบดบังทัศนยีภาพได้รบัการจัดระเบียบ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
9 ร้อยละความส าเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคู

คลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค ์
มาตรการที่ 1 ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่ีสาธารณะ  
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
9 ร้อยละความส าเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคู

คลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  ร้อยละ 100 

  
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง และถนนเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

- ฝ่ายรักษาฯ 
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มิติที ่2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงกดีขวางทางเท้า กดีขวางการจราจรและบดบังทัศนยีภาพได้รบัการจัดระเบียบ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
10 ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระท าผิดในการ 

จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่ 
รถจักยานยนต์ บนทางเท้าลดลง 

  ร้อยละ 5 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค ์
มาตรการที่ 1 กวดขันและรณรงค์ไม่ให้มีผู้กระท าผิดบนทางเท้า 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
10 จ านวนการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับ

ขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 
  4 ครั้ง/วัน 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับข่ีรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 

- ฝ่ายเทศกิจ 
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มิติที ่2.2 พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายทุกพื้นท่ี 
เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตาม
มาตรฐานสากล 
เปาประสงคท่ี 2.2.1.1 พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มพื้นท่ีกระจายท่ัวในพื้นท่ี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
11 สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร   7 ตร.ม./คน 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
11 พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 1,700,000 บาท ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 
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ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
เป้าหมายที่ 3.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
12 จ านวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น   1 ภูมิปัญญา 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นโดยจัดเก็บในรูปแบบของ
เอกสาร/CD/Website/You tube 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
12 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์

ประสานงานธนาคารสมองของกรงุเทพมหานคร 
  ร้อยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร 

10,000 บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
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มิติที ่3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติช้ันพื้นฐานมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
3. โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรยีนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล” 
กรุงเทพมหานคร 
5. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 
7. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 
8. โครงการสอนภาษาจีน 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 

8,300 บาท 
 

23,800 บาท 
1,188,000 บาท 

 
286,800 บาท 

 
54,000 บาท 

 
50,400 บาท 

1,704,000 บาท 
817,200 บาท 

90,000 บาท 

ฝ่ายการศึกษา 
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มิติที ่3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป้าหมายที่ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขปรองดอง 
เป้าประสงค์ท่ี 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคล่ือนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
14 จ านวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

ด้านพหุวัฒนธรรมในกรงุเทพมหานครอย่าง
หลากหลายช่องทาง 

  5 ช่องทาง 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านส่ือของกรุงเทพมหานครและส่ือมวลชนแขนงต่างๆ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
14 จ านวนการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญอนุรักษ ์

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
  3 ครั้ง 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. การจัดงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 500,000 บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
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ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
มิติที ่4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 
เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครช้ันในและช้ันกลาง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ท่ีดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่ม
ความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองช้ันในและเขตเมืองช้ันกลาง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
15 ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงแผนท่ีเชิงเลข

และแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารให้
เป็นปัจจุบัน 

  ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ส ารวจ จัดเก็บรวบรวมและบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
15 ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ี

อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และต าแหน่ง
อาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจ าบ้าน 

  ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีมีการออกเลขรหัส
ประจ าบ้าน 
2. การตรวจสอบการลงจุดแสดงต าแหน่งท่ีมีการอนุญาตให้มี
การก่อสร้างปี 2563 

- 
 
- 

ฝ่ายทะเบียน 
 

ฝ่ายโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

javascript:PopupWindow5('5033-0736','50330000',9,'2562');
javascript:PopupWindow5('5033-0736','50330000',9,'2562');
javascript:PopupWindow5('5033-0736','50330000',9,'2562');
javascript:PopupWindow5('5033-0736','50330000',9,'2562');
javascript:PopupWindow5('5033-0736','50330000',9,'2562');
javascript:PopupWindow5('5033-0736','50330000',9,'2562');
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3022
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3022
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3022
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3022
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3023
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3023
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3023
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3023


37 
 

 
 

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที ่5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร
โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ท่ี 5.2.1.1 รบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
16 ร้อยละของส านักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาค

ประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี
เพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเขต 

  ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอนโยบายและร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
16 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

  ร้อยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

149,800 บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
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ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติที ่6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียวระดับโลก 
เป้าหมายที่ 6.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีน่าท่องเท่ียวระดับโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 6.2.1.1 นกัท่องเท่ียวมีความม่ันใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเท่ียว 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
17 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อความ

ปลอดภัย 
  ร้อยละ 80 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวทราบและระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
17 จ านวนครั้งในรับ – ส่งประชาชนท่ีใช้บริการ

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ  
  1 ครั้ง/วัน 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ - ฝ่ายเทศกิจ 
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
มิติที ่7.4 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณท่ีเป็นมาตรฐานสากลและ
เกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
เปาประสงคท่ี 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
18 ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้   ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการท่ี 1 เร่งรัดการเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
18 ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

10.1 ร้อยละความส าเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 
10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี 

   
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีเขตคลองเตย 
2. กิจกรรมเร่งติดตามภาษีค้างช าระ 

- 
 
- 

ฝ่ายรายได้ 
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สรุปโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการยุทธศาสตร์ตามล าดับความส าคัญ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน 

1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ี
เป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 
(โครงการส ารวจข้อมูลระบบบ าบัดน้ า
เสียของสถานประกอบการ) 

-   ฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ 

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

50,000    ฝ่ายรักษาฯ 

3 กิจกรรมการจัดท าคอกปุ๋ยหมักริมทาง -   ฝ่ายรักษาฯ 
4 กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่ง

ต้นไม ้
-   ฝ่ายรักษาฯ 

5 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน 

199,400   ฝ่ายรักษาฯ 

6 กิจกรรมนัดวันท้ิงนัดวันเก็บขยะอันตราย -   ฝ่ายรักษาฯ 
7 โครงการตรวจเฝ้าระวังภัยแก้ไขพื้นท่ี

เปล่ียวให้เป็นพื้นท่ีโปร่ง 
-   ฝ่ายเทศกิจ 

8 โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 
บริเวณจุดเส่ียงภัยต่อการเกิด
อาชญากรรมในพื้นท่ีเขตคลองเตย 

-   ฝ่ายเทศกิจ 

9 โครงการตรวจจุดเส่ียงภัย (ตู้เขียว) 
บูรณาการ 

-   ฝ่ายเทศกิจ 

10 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 

146,700   ฝ่ายปกครอง 

11 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก 
ซอย และส่ิงสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

3,000,000   ฝ่ายโยธา 

12 กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ าโดยการจ้างเหมา 
 

785,000   ฝ่ายโยธา 

javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
javascript:PopupWindow('50330000-3134');
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3121
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3121
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3122
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3122
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3122
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3122
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3073
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3073
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3073
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3073
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3106
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3106
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3106
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3106
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3107
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3110
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3110
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3110
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3110
javascript:PopupWindow('50330000-3132');
javascript:PopupWindow('50330000-3132');
javascript:PopupWindow('50330000-3132');
javascript:PopupWindow('50330000-3132');
javascript:PopupWindow('50330000-3132');
javascript:PopupWindow('50330000-3132');
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3139
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3139
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3139
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3139


41 
 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน 

13 กิจกรรมการขุดลอกคู - คลอง และ
เปิดทางน้ าไหล 

-   ฝ่ายโยธา 

14 กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ าโดยแรงงานส านักงานเขต
คลองเตย 

-   ฝ่ายโยธา 

15 กิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
ส านักงานเขตคลองเตย และเข้าร่วมการ
ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ กับ
หน่วยงานภายนอก 

-   ฝ่ายปกครอง 

16 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 115,000   ฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ 
17 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 
165,100   ฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ 

18 กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง
และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก 

-   ฝ่ายรักษาฯ 

19  โครงการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับ
ขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 

-   ฝ่ายเทศกิจ 

20 โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว 

1,700,000   ฝ่ายรักษาฯ 

21 โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร 

10,000   ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 

22 โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

8,300   ฝ่ายการศึกษา 

23 โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ศูนย์วิชาการเขต 

23,800   ฝ่ายการศึกษา 

24 โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
 

1,188,000   ฝ่ายการศึกษา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน 

25 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
“คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร 

286,800   ฝ่ายการศึกษา 

26 โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

54,000   ฝ่ายการศึกษา 

27 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 

50,400   ฝ่ายการศึกษา 

28 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 1,704,000   ฝ่ายการศึกษา 
29 โครงการสอนภาษาจีน 817,200   ฝ่ายการศึกษา 
30 โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย

โรงเรียน 
90,000   ฝ่ายการศึกษา 

31 การจัดงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

500,000   ฝ่านพัฒนาชุมชนฯ 

32 กิจกรรมลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีมี
การออกเลขรหัสประจ าบ้าน 

-   ฝ่ายทะเบียน 

33 การตรวจสอบการลงจุดแสดงต าแหน่งท่ี
มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างปี 2563 

-   ฝ่ายโยธา 

34 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

-   ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 

35  โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ -   ฝ่ายเทศกิจ 
36 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใน
พื้นท่ีเขตคลองเตย 

-   ฝ่ายรายได้ 

37 กิจกรรมเร่งติดตามภาษีค้างช าระ -   ฝ่ายรายได้ 
38 กิจกรรมการติดตามเร่งรัดการบันทึก

รายการบัญชีและจัดท างบการเงิน
ถูกต้องของส านักงานเขตคลองเตย 

-   ฝ่ายการคลัง 

39 กิจกรรมการจัดท างบการเงินของ
ส านักงานเขตคลองเตย 
 

-   ฝ่ายการคลัง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน 

40 กิจกรรมการจัดท ารายงานสรุปยอด
ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) 

-   ฝ่ายการคลัง 

41 กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขแก้ไข
ปัญหาเรื่องท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน/
ผู้รับบริการ 

-   ฝ่ายปกครอง 

42 โครงการคลองสวย น้ าใส ใส่ใจคุณภาพ
ชีวิต (Best Service ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) 

-   ฝ่ายปกครอง 

43 โครงการท่อระบายน้ าจุดอ่อนน้ าท่วม 
สะอาด ปลอดขยะ ไร้ไขมันและเศษ
อาหาร (Best Service ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบ)) 

-   ฝ่ายปกครอง 

44 กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกของกองงานผู้ตรวจราชการ 

-   ฝ่ายปกครอง 

45 การพัฒนาฐานข้อมูล -   ฝ่ายปกครอง 
46 กิจกรรมการด าเนินการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของ
ส านักงานเขตคลองเตย 

-   ฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,893,700    
 

รวมโครงการ/กิจกรรม 46 โครงการ รวมจ านวนเงิน 10,893,700  บาท 
โครงการ/กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณจ านวน 19 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ใช้งบประมาณจ านวน  27 โครงการ 
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บัญชีรายการ / โครงการประจ าพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ ด้านงบประมาณ รายการ/โครงการ งบประมาณ 
1 การบริหารท่ัวไป 1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(หลักสูตรทบทวน) 
41,500 บาท 

2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

352,000 บาท 

2 ด้านการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนพระรามท่ี 4 
บริเวณหน้าตลาดคลองเตย 

- 

3 งานบริหารและบังคับ
การเทศกิจ 

4. โครงการเทศกิจ School Zone Safety Zone - 

4 การโยธาและระบบ
จราจร 

5. โครงการปรับปรุงซอยแสงจันทร ์ 2,867,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสมาหาร 1,088,000 บาท 
7. โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 1,845,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย 954,000 บาท 
9. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน 3,981,000 บาท 
10. โครงการปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1 1,290,000 บาท 
11. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 16  1,338,000 บาท 
12. โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 52 1,692,000 บาท 

5 
 

การพัฒนาและบริการ
สังคม 

13. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเขตคลองเตย 224,300 บาท 
14. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,119,800 บาท 
15. โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคม 

581,400 บาท 

16. การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 80,000 บาท 
17. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

510,900 บาท 

18. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

3,540,000 บาท 

19. โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 40,000 บาท 
6 การสาธารณสุข 20. กิจกรรมการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก - 
7 ด้านการศึกษา 21. การประชุมครู 3,000 บาท 

22. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่น
ใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด 

93,000 บาท 

23. การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

45,900 บาท 
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45 
 

 
 

7 ด้านการศึกษา (ต่อ) 24. โครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ปลอดภัย 169,000 บาท 
25. โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2,216,900 บาท 

26. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

49,800 บาท 

27. พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดของ
กรุงเทพมหานคร 

47,300 บาท 

28. พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร 

50,700 บาท 

29. โครงการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพ 10,000 บาท 
30. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

314,400 บาท 

 
รวมโครงการ/กิจกรรม 30 โครงการ รวมจ านวนเงิน 24,544,900  บาท 
โครงการ/กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณจ านวน 27 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ใช้งบประมาณจ านวน  3 โครงการ 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 



มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ าสาธารณะท้ังแม่น้ าสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทท่ี 4 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.1.3 บริหารจัดการน้ าเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียใน

กรุงเทพมหานคร 
มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสีย  
1 ฐานข้อมูล 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 เตรียมการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 

ความส าเร็จในการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดน้ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร 
ค่าเป้าหมาย 
มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 1 ฐานข้อมูล 
 

นิยาม : 
1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ของแหล่งก าเนิดน้ าเสียสถานประกอบการ
ในพื้นท่ี 50 เขต ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
เอกสารและข้อมูลสารสนเทศซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดู
ข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้  

2. ผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนินน้ าเสียหมายถึง 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และ
รายงานผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของตนเอง 
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการ
เก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผล 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิด
น้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 
(โครงการส ารวจข้อมูลระบบ
บ าบัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ) 



๔๘ 
 

 
 

การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 ตาม
มาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าข่าย
ต้องด าเนินการตามข้อบัญญัติ กทม. ในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย ดังต่อไปนี้ 

2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
ได้แก่ 

- โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 2 
- โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 3 
- นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีจัดไว้ส าหรับการ

ประกอบอุตสาหกรรม 
2.2 อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ 
- อาคารชุด 
- หอพัก 
- โรงแรม 
- โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
- โรงเรียน/สถานศึกษา 
- หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่าง

ประเทศ หรือเอกชน 
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 
- ตลาด 
- ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
- สถานบริการ 
 
 



๔๙ 
 

 
 

2.3 ท่ีดินจัดสรร ได้แก่ 
- ท่ีดินจัดสรรประเภท ก 
- ท่ีดินจัดสรรประเภท ข 
2.4 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงได้แก่ 
- สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงประเภท ก 
- สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงประเภท ข  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

 
 

มิติที่ 1.1 มหานครปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยท่ีต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2 การลดและการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) 
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2560 (993 ตันต่อปี) 

 
ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 15 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
คัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดตามหลัก 
3Rs 

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ี
คัดแยกและน ากลับไปใช้
ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2560 
(2,419.97 ตันต่อวัน) 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 20 
 
 

นิยาม : 
1. มูลฝอยท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิด 

หมายถึง มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับไปใช้
ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน 
โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถาน
ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 

2. น าไปใช้ประโยชน์หมายถึง การน ามูล
ฝอยกลับไปประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูล
ฝอย เช่น ขาย ท าปุ๋ยหมัก เล้ียงสัตว์ แปรรูป 
ถมท่ี ฯลฯ 
 

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ (งบประมาณ 
50,000 บาท) 
2. กิจกรรมการจัดท าปุ๋ยหมักริมทาง 
3. กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่ง
ต้นไม ้
4. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน (งบประมาณ 119,400 บาท) 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการของเสียอันตราย  

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายท่ีคัดแยกจาก
แหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2560 (993 ตันต่อปี) 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 15 
 
 

นิยาม : 
มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) 

หมายถึง มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายท่ีเกิด
จากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุ
สารเคมี ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ด
หมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูล
ฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ และกาก
กัมมันตรังสี 

 

1. กิจกรรมนัดวันท้ิงนัดวนัเก็บขยะอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
3 พื้นท่ีเส่ียงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ควบคุมพื้นท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดอาชญากรรม 

พื้นท่ีเส่ียงภัยได้รับการลดเงื่อนไข
ความล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรม 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 

นิยาม : 
1. พื้นท่ีเส่ียงภัย หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความ

ล่อแหลมต่อการเกดอาชญากรรม กับ
ประชาชน โดยพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีเป็นเป้าหมาย
ในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 นั้น ได้น ารายละเอียดพื้นท่ีเส่ียงภัย
และวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเส่ียงภัยมาจาก
บัญชีพื้นท่ีเส่ียงและพื้นท่ีอันตรายของ
กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจาก
การส ารวจและรวบรวมข้อมูลของ
คณะท างานโครงการส ารวจและจัดท าบัญชี
พื้นท่ีเส่ียงและพื้นท่ีอันตรายของ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 

2. เงื่อนไข (ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการ
เกิดอาชญากรรม หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/ส่ิง
ต่างๆ ท่ีอาจท าให้เกิดเหตุอาชญากรรมหรือ
ก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต 

1. โครงการตรวจเฝ้าระวังภัยแก้ไขท่ีเปล่ียว
ให้เป็นพื้นท่ีโปร่ง 
2. โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ 
จุดเส่ียงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี
เขตคลองเตย 
3. โครงการตรวจจุดเส่ียงภัย (ตู้เขียว)  
บูรณาการ 
 



๕๓ 
 

 
 

และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีใดพื้นท่ี
หนึ่งได้ตามสภาพพื้นท่ีนั้น 

3.การลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรม หมายถึง การปรับ แก้ไข หรือ
การเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นท่ี เช่น การ
ติดต้ังหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแล
ตัดต้นไม้ การติดต้ังหรือการซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิด (CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์
ป้องกันอาชญากรรม การท าความสะอาด 
ฯลฯ รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นท่ี
โดยการจัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจตราเพ่อเป็น
การป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม หรือ
เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ี
เส่ียงภัยตามแต่ละสภาพพื้นท่ีนั้นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด ทุกคนเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
4 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง 

ยาเสพติดตามภารกิจ 
ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 สนับสนุนอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย 
ยาเสพติดในชุมชน 

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติดมีการ
ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดตามภารกิจ 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 

นิยาม : 
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย

และยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดตามภารกิจ หมายถึง การจัด
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต
คลองเตย ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ อปพร. เขต
คลองเตย ในการรับแจ้งข่าวสารเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีเขต ช่วง
ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และ
ช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
จ านวน 2 คนต่อผลัด 

1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามาถด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
5 ความสามารถในการระบายน้ าจากถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง

เนื่องจากฝนตก 
- กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ าท่วมขังได้ภายใน 90 นาที 
- กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร  สามารถระบายน้ า
ท่วมขังได้ภายใน 30 นาที 
- กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ าท่วมขัง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ าในถนนสายหลัก 
 

ความสามารถในการระบายน้ า
จากถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ า
ท่วมขังเนื่องจากฝนตก 
ค่าเป้าหมาย 
- กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร 
สามารถระบายน้ าท่วมขังได้
ภายใน 90 นาที 
- กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร  
สามารถระบายน้ าท่วมขังได้
ภายใน 30 นาที 
- กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร 
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

นิยาม : 
1. ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนท้ังหมดใน

พื้นท่ีกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ซึ่งส านักงานเขต
รับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
พื้นผิวถนน 

2. ความสามารถระบายน้ าท่วมขัง 
หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นผิวถนน สามารถระบายน้ าเข้าสู่
สภาวะปกติได้ในเวลาท่ีก าหนดยกเว้นพื้นท่ีท่ี
มีการก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อระบบระบาย
น้ า 
 
    

1. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก 
ซอย และส่ิงสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(งบประมาณ 3,000,000 บาท) 



๕๖ 
 

 
 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามาถด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
6 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเขต ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ก่อสร้างเข่ือนเพื่อ
รองรับการขุดลอกคลอง 

ร้อยละความส าเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นท่ีเขต 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

นิยาม : 
1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี 

หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเนื่องจาก
น้ าฝนและน้ าหลากเข้าในพื้นท่ีเขตให้สามารถลด
ระยะเวลาการระบาลน้ าท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบ
ท่ีจะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ท้ังนี้ การเตรียมการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน
เขตต้องจัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา
น้ าท่วมประจ าปี 2563 โดยมีภารกิจในการเตรียมดังนี ้

1.1 การขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ าไหล 
1.2 การท าความสะอาด/ลอกท่อบายน้ าบูรณะ

ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ า และคันหิน 
2. ความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา
น้ าท่วมในพื้นท่ีประจ าปี 2562 ท่ีส านักการระบายน้ า

1. กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาด
ท่อระบายน้ าโดยการจ้างเหมา 
(งบประมาณ 785,000 บาท)  
2. กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาด
ท่อระบายน้ าโดยแรงงานส านักงาน
เขตคลองเตย 
3. กิจกรรมการขุดลอกคู – คลอง 
และเปิดทางน้ าไหล 



๕๗ 
 

 
 

และส านักงานเขตก าหนด 
รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที่เขต ดังนี้ 

1. ประเมินผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
1.1 วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีท่ีผ่านมา 
1.2 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อ

หาปัจจัยความส าเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 
2. ส ารวจความพร้อม 

2.1 ท่อระบายน้ า (ส ารวจความยาวท่อระบายน้ า 
ท่ีต้องล้างท าความสะอาด) 

2.2 คู คลอง (ส ารวจคู คลอง ท่ีมีความพร้อม และ
ต้องขุดลอก 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา  
น้ าท่วมในพื้นท่ีประจ าปี 2562 ประกอบด้วย 
แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้ 

3.1 แผนท าความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ า บูรณะ
ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตระแกรงรับน้ าและคัดดิน 

3.2 แผนการขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ า
ไหล พร้อมท้ังข้อมูลผลการประเนินการด าเนินงานในปี
ท่ีผ่านมาระบุในแผนฯ  

4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ท้ิงขยะลงในคู คลอง 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/
เอกชนในพื้นท่ี หรือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 ครั้ง/ปี 

 



๕๘ 
 

 
 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
7 จ านวนการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านความมั่นคง 
9 ครั้ง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ฝึกภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานในประเทศภายใต้อ านาจ
หน้าท่ีของกรุงเทพมหานครหน่วยงาน
อื่นๆ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ 
ปริมลฑล 
 

จ านวนการซักซ้อมการปฏิบัติตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านความมั่นคง 
ค่าเป้าหมาย 
9 ครั้ง 

นิยาม : 
การซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้านความมั่นคง หมายถึง  
กิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
ส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 1 ครั้ง และ
เข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ กับ
หน่วยงานภายนอก จ านวน 1 ครั้ง   

1. กิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติการตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
ส านักงานเขตคลองเตย และเข้าร่วมซักซ้อม
การปฏิบัติตามแผนฯ กับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย คุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรคและสารปนเป้ือน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
8 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ควบคุม ก ากับให้
สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการ 
มาตรการที่ 3 ควบคุม ก ากับให้
สถานประกอบการผู้ได้รับอนุญาต/
หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรท่ี
กรุงเทพมหานครก าหนด 
 
 

ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 

นิยาม : 
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท ใน
พื้นท่ี ๕๐ เขต ท่ีได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
๒. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร หมายถึงเกณฑ์ท่ีใช้ตรวจ
ประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับ
ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดีประกอบด้วย ๓ 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ด้านอาคารสถานท่ี 
ด้านความปลอดภัยของอาหารและด้าน
บุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้ 
 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
(งบประมาณ 115,000 บาท) 
2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 
(งบประมาณ 165,100 บาท)  



๖๐ 
 

 
 

2.1 ด้านอาคารสถานท่ี ต้องผ่านเกณฑ์
สุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร 

2.2 ด้านความปลอดภัยของอาหาร ต้องผ่าน
เกณฑ์ด้านความปลอดภัย ดังนี้ 

(1) อาหารและวัตถุดิบสุ่มตรวจด้วยชุด
ทดสอบเบ้ืองต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพอาหารท่ีก าหนด ดังนี้ 

- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ 
สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 

- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหาร ท่ีห้าม
การใช้สี 

- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู 
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท 

และสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหารเกินเกณฑ์
คุณภาพอาหารท่ีก าหนด 

(2)ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อม
บริโภคภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดย
ใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบ้ืองต้น (SI-
๒) พบการปนเป้ือน ไม่เกินร้อยละ 1๐ 

กรณี พบการปนเป้ือนสารเคมีอันตราย หรือ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้ออกค าส่ังเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือค าแนะน าให้ผู้ประกอบการอาหาร
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ ความ
ปลอดภัยโดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ า 
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2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหารต้องผ่าน
การอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร และผ่านการทดสอบความรู้
โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจ าตัวผู้
สัมผัสอาหาร 
3. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน

ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึงร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถ
พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
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ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงกีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
9 ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในท่ีสาธารณะ 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง
และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 

นิยาม : 
1. ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง ถนนท่ี

ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้คัดเลือกมา
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิม
พระเกียรติจ านวนเขตละ 2 สาย 

2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง คลอง
เป้าหมายในการด าเนินการของกลุ่มกรุงเทพ
ใต้ ประกอบด้วย 

2.1 คลองริมถนนสุขุมวิทซอย 40 
2.2 คลองสวนหลวง 1 
2.3 คลองเคล็ด 
2.4 คลองหัวล าโพงเก่า 
2.5 คลองผดุงกรุงเกษม 
2.6 ล ารางแยกคลองมอญ 

1. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคู
คลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 



๖๓ 
 

 
 

2.7 คลองเสาหิน 
2.8 คูน้ าซอยทองหล่อ 
2.9 คลองวัดยานนาวา 
2.10 คลองบึงบ้านม้า 

3. ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมายถึง การ
ด าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเป็นไปตาม
แนวทาง ดังนี ้

3.1 ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า 

3.2 ไม่มีหาบเร่แผงลอยท่ีผิดกฎหมาย 
3.3 ไม่มีป้ายโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
3.4 ไม่มีส่ิงปฏิกูลขยะมูลฝอย 
3.5 ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือส่ิง

ใดๆ บนทางเท้า 
3.6 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมาย

สัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสี
ขอบทางเท้าให้ชัดเจน 

3.7 ส ารวจและติดต้ังกล้อง CCTV 
เพิ่มเติมในจุดท่ียังไม่เพียงพอ และตรวจสอบ
สภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3.8 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรท่ีช ารุด 
3.9 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินท่ีช ารุด 

เป็นหลุมบ่อ 
3.10 ล้างท าความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 
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3.11 ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะ 
หากช ารุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้การได้ และ
ติดต้ังเพิ่มเติมในจุดท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

3.12 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทาง
เท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนท่ีใช้สัญจรทาง
เท้า 

3.13 ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก 
หรือเป็นจุดอับสายตา 

3.14 จัดระเบียบความเรียบร้อยของสาย
ส่ือสารริมทาง 

3.15 ท าความสะอาดป้ายรถโดยสาร
ประจ าทาง 

3.16 ท าความสะอาดสะพานลอย 
4. ความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง หมายถึง  
4.1 สามารถด าเนินการพัฒนาคลอง

เป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้ 
4.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น 

ปลูกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และ
หน้าบ้าน หลังบ้าน ริมคลองน่ามอง 

4.1.2 ปราศจากผักตบชวา 
4.1.3 ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 
4.1.4 ทางเดินริมคลองสะอาด 

ปลอดภัย มีแสงแสงสว่างเพียงพอ 
4.1.5 มีการพัฒนาคุณภาพน้ า มีการ
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ถ่ายเทน้ า และมีการระบายน้ าได้ดี 
4.1.6 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือ

ต้องปลอดภัย สะอาดและสวยงาม มี
เจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยและอ านวย
ความสะดวก 

4.1.7 สะพานข้ามคลองมีความสะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย 

4.2 การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการพัฒนา 

4.2.1 การดักไขมัน/การบ าบัดน้ า
เสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ 

4.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริม
คลอง และรณรงค์เชิญชวน เจ้าของบ้าน/
เจ้าของท่ีดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้าน หรือ
หลังบ้านริมคลองให้หน้ามอง  
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มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงกีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
10 จ านวนการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์  

รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 
4 ครั้ง/วัน 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 กวดขันและรณรงค์
ไม่ให้มีผู้กระท าความผิดบนทางเท้า 
 

จ านวนการกวดขัน – ปรับ 
ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์  
รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 
ค่าเป้าหมาย 
4 ครั้ง/วัน 

นิยาม : 
การกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า หมายถึง 
การด าเนินการกวดขันรถจอดและวิ่งบนทาง
เท้า บนถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิท  
วันละ 4 ครั้ง 

1. โครงการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือ
ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 
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มิติที่ 2.2 พื้นท่ีสวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นท่ี  
เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี 2.2.1.1 พัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายท่ัวในพื้นท่ี  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
11 พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด  

มาตรการที่ 1 พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจและปรับภูมิทัศน์
ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมือง
และชุมชน 

พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 

นิยาม : 
- พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวที่ก าหนด

ไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร” 
ประกอบด้วย 10 ประเภท แยกเป็น 2 
ประเภทหลัก คือ 

1. พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม 
ให้ส านักงานเขตด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีตก
ลงกับส านักงานสวนสาธารณะ ส านัก
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละปี  

2. พื้นทีสีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
สวนสาธารณะซึ่งต้องด าเนินการส ารวจ
รวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ป ี
• กรณีข้อ 2 กรณีหากส านักงานเขตได้รับ

การยกเว้นเนื่องจากไม่มีพืน้ท่ีตามท่ีก าหนด
เหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการ

1. โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว (งบประมาณ 1,700,000 
บาท) 
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เปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีเขตรวม 
4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี,ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตาม
แบบฟอร์มท่ีส านักงานสวนก าหนดแทน 

- รายละเอียดพื้นท่ีสีเขียวแต่ละประเภท 
1. พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นสวน 

1.1 ความหมาย คือพื้นท่ีใดๆ ในแต่ละ
พื้นท่ีเขตท่ีไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/
สวนสาธารณะ (ก าหนดตามนิยาม 7 ประเภท 
ของส านักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง 
สนข./สสณ. สสล. พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม ท้ังนี้อาจเป็นพื้นท่ีว่างเปล่า/เกาะ
กลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนว
ก าแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนงัตึก/รัว้/สวนบน
อาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof)ฯลฯ 
สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า และสวนแนวดิ่ง 
นิยามตามท่ีระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นสวนต้องพัฒนา
ให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดต้ังแต่ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 ต.ร.ม. ข้ึนไป โดยเน้นการปลูกไม้
ถาวร อาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไมพุ้่ม 
1.2.2 จัดท าเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ/

สวนหย่อม 
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1.2.3 จัดท าสวนหย่อมในลักษณะสวน
บนอาคารสูง (Green Roof) 

1.2.4 จัดท าเป็นสวนตามแนวพื้นดิน
หรือพื้นท่ีสีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง 

1.2.5 จัดท าเป็นสวนป่า หมายถึง การ
ปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นท่ี โดยมีท้ังไม้
ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 
4×4 เมตรให้คิดเฉล่ีย 100 ต้นเป็นพื้นท่ี 1 ไร่ 

1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะ
ต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น ปลูกตามริมถนน ริม
คลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นท่ีโดยน า
ความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของ
ระยะทางท่ีปลูก 

1.3 การเพิ่มพื้นท่ีส่ีเขียวส านักงานเขต
รับผิดชอบและด าเนินการได้หลายลักษณะ
กล่าวคือ 

1.3.1 ส านักงานเขตเองด าเนินการใน
รูปแบบท่ีใช้และไม่ใช้งบประมาณ 

1.3.2 สนับสนุนหน่วยงานอืน่ๆ /บริษัท 
ห้าร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็น
ผู้ด าเนินการในพื้นท่ีของตนเอง 

1.3.3 รวบรวมพื้นท่ีซึง่หน่วยงานอื่น 
บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร 
ฯลฯ ให้มีการด าเนินการจัดท าพื้นท่ีสวนตาม
นิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 
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1.4 ส านักงานเขตจัดท าทะเบียนพื้นท่ีสวนฯ 
รายงานเข้าสู่ระบบฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1.4.1 สวนซึ่งส านักงานเขตด าเนินการเอง 
1.4.2 สวนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น 
1.4.3 อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด 

บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 
2. พื้นท่ีสีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน 

2.1 ความหมายคือ พื้นท่ีสีเขียวตามค า
จ ากัดความในแผนแม่บทพื้นท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 จ านวน 9 
ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 

2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึง 
สนามกีฬากลางแจ้งท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 
500 ตร.ม. ข้ึนไป 

2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนาม
กอล์ฟทุกแห่ง 

2.1.3 แหล่งน้ า หมายถึง สระน้ า หนอง
น้ า บึง ซึ่งมีน้ าท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี มี
ขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ตร.ม. ข้ึนไปทุกแห่ง 

2.1.4 ท่ีลุ่ม หมายถึง ท่ีลุ่มน้ าท่วมขังมี
พืชปกคลุม เช่น กกท่ีมีขนาดมากกว่า 500 
ตร.ม. ข้ึนไปทุกแห่ง 

2.1.5 ท่ีว่าง หมายถึง ท่ีว่างหรือท่ีโล่งท่ี
มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ พื้นท่ีโล่งหรือพื้นท่ีรก
ร้างหรือไมไ่ด้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นท่ี
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ประเภทใดมีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ตร.ม.  
2.1.6 พื้นท่ีไม้ยืนต้น หมายถึง พื้นท่ีมี

กลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นท่ี
ต้ังแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 

2.1.7 พื้นท่ีเกษตรกรรม หมายถึง พื้นท่ี
เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 

2.1.8 พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า หมายถึง 
พื้นท่ีบ่อเล้ียงสัตว์น้ า 

2.1.9 พื้นท่ีอื่นๆ หมายถึง พื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพมนการพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
การนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นท่ีใต้หรือข้างทาง
ด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น 
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ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อยา่งมีศักด์ิศรี 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
12 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร

สมองของกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 80 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 สนับสนุนผู้สูงอายุมี
การสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นโดยจัดเก็บ
ในรูปแบบของเอกสาร/CD/Website/ 
Youtube 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์
ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80  

นิยาม : 
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง หมายถึง การ
ด าเนินคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นท่ีเขต
คลองเตยและจัดกิจกรรมเผยแพร่แสดงผล
งานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 คน ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นท่ีเขตคลองเตย 
และประเมินผลโครงการจากการประเมินจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 10,000 
บาท) 
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มิติที่ 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉล่ีย

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด(ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานมีคะแนนเฉล่ีย
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 

นิยาม : 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 ระดับหน่วยงาน ทุกรายวิชาท่ีสอบคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 
8,300 บาท) 
2. การพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
(งบประมาณ 23,800 บาท) 
3. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี
คุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 
1,188,000 บาท)  
4. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา “คลองเตยโมเดล” 
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 
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2. มีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ หมายถึง 
ระดับ วิชา คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 คณิตศาสตร์ 47.49 
วิทยาศาสตร์ 47.57 
ภาษาอังกฤษ 46.27 
ภาษาไทย 49.60 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คณิตศาสตร์ 43.72 
วิทยาศาสตร์ 45.89 
ภาษาอังกฤษ 44.33 
ภาษาไทย 47.98 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 คณิตศาสตร์ 42.43 
วิทยาศาสตร์ 44.58 
ภาษาอังกฤษ 43.08 
ภาษาไทย 48.91 

สังคมศึกษา 45.78  

286,800 บาท) 
5. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 
54,600 บาท) 
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการ
เรียนรู้ (งบประมาณ 50,400 
บาท) 
7. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
ชีวิต (งบประมาณ 1,704,000 
บาท)  
8.โครงการสอนภาษาจีน 
(งบประมาณ 817,200 บาท) 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
โรงเรียน (งบประมาณ 90,000 
บาท)  
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มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ท่ี 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขปรองดอง 
เป้าประสงค์ท่ี 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขบัเคล่ือนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
14 จ านวนการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี 
3 ครั้ง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 รณรงค์เผยแพร่ความรู้
ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านส่ือของ
กรุงเทพมหานครและส่ือมวลชนแขนง
ต่างๆ 
 

จ านวนการจัดกิจกรรมงานวัน
ส าคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี 
ค่าเป้าหมาย 
3 ครั้ง  

นิยาม : 
การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญตามประเพณี 
และวันส าคัญของชาติ ประกอบด้วย  
1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ก าหนดจัดกิจกรรม ณ ส านักงานเขต
คลองเตย 
2. กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน
ครอบครัวไทย เนื่องในโอกาศเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2563 ก าหนดจัด
กิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย 
3. กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 
พรรษา ก าหนดจัดกิจกรรม ณ ส านักงานเขต
คลองเตย 

1. การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญอนุรักษ ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (งบประมาณ 
500,000 บาท) 
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ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 
เป้าประสงค์ท่ี 4.1.1 กรุงเทพมหานครช้ันในและช้ันกลาง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป้าประสงค์ท่ี 4.1.1.1 ส่งเสรมิการขยายตัวในการใช้ประโยชนท่ี์ดินเต็มประสิทธภิาพตามผังเมืองรวมและเพิม่ความหนาแนน่ประชากรในเขตเมืองช้ันในและเขตเมืองช้ันกลาง 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
15 ร้อยละการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 

และต าแหน่งอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจ าบ้าน 
ร้อยะ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ส ารวจ จัดเก็บรวบรวม
และบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการเมือง 
 

ร้อยละการลงจุดแสดงต าแหน่ง
พื้นท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคาร และต าแหน่งอาคารท่ีมี
การออกเลขรหัสประจ าบ้าน 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100  

นิยาม : 
1. ต าแหน่งพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้มีการ

ก่อสร้างอาคาร หมายถึง ต าแหน่งผู้ยื่นค าร้อง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคารระบไุว้ในค าร้องขอ และได้รับการ
อนุญาตให้มีการก่อสร้างตามค าร้องขอ 

2. การลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ี
อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุด
แสดงต าแหน่งท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคารของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องตามระบบ
การรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ของส านักผังเมือง ท้ังปี 2562 และปี
ย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

 
 

1. กิจกรรมการลงจุดเพื่อแสดงต าแหน่งพื้นท่ี
ท่ีมีการออกเลขรหัสประจ าบ้าน 
2. การตรวจสอบการลงจุดแสดงต าแหน่งท่ีมี
การอนุญาตให้มีการก่อสร้างปี 2563 
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3. ต าแหน่งอาคารท่ีมีการออกเลขรหัส
ประจ าบ้าน หมายถึง ต าแหน่งผู้ยื่นค าร้องขอ
เลขรหัสประจ าบ้าน และได้รับการก าหนด
เลขหมายประจ าบ้าน/เลขรหัสประจ าบ้าน
ตามค าร้อง 

4. การลงจุดแสดงต าแหน่งอาคารท่ีมีการ
ออกเลขรหัสประจ าบ้าน หมายถึง จุดแสดง
ต าแหน่งอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจ า
บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลข
รหัสประจ าบ้านของส านักผังเมือง (ตามแบบ 
ทร. 900) ท้ังปี 2562 และปีย้อนหลังจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบ
การรายงานผลการลงจุดแสดงต าแหน่งการ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร และต าแหน่งการ
แสดงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจ าบ้าน 
ซึ่งพัฒนาโดยส านักผังเมืองและส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ท่ี 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างานของกรงุเทพมหานครโดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ท่ี 5.2.1.1 รบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
16 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
ร้อยะ 80 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการเสนอ
นโยบายและร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกรงุเทพมหานคร 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80  

นิยาม : 
1. การส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเขตคลองเตย 
ได้มีโอกาสร่วมระดมความคิดเห็น และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภา
เด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นท่ีมีศูนย์กลางใน
การประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนา
ศักยภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเกิดจากความต้องการของ
กลุ่ม มีการประสานงานอย่างเป็นระบบยั่งยืน 

2. การด าเนินงานตามโครงการสภาเด็ก
และเยาวชนเขตคลองเตย ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมการจ้างอาสาสมัครช่วย
ปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จ านวน 1 คน 

1. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 
149,800 บาท) 
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2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนเขตคลองเตย พร้อมท้ังเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีเขตคลองเตย รวมผู้เกี่ยวข้อง
จ านวน 40 คน และเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 
จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 45 คน 

3. การประเมินผลโครงการประเมินจาก
แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียวระดับโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 6.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีน่าท่องเท่ียวระดับโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 6.2.1.1 นกัท่องเท่ียวมีความม่ันใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเท่ียว 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
17 จ านวนครั้งในการรับ – ส่งประชาชนท่ีใช้บริการโครงการกลับบ้าน

ปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
1 ครั้ง/วัน 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้นักท่องเท่ียวทราบและระมัดระวงั
ตัวจากมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆ 
 

จ านวนครั้งในการรับ – ส่ง
ประชาชนท่ีใช้บริการโครงการ
กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
ค่าเป้าหมาย 
1 ครั้ง/วัน  

นิยาม : 
โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี ้
1. ส ารวจพื้นท่ีเขตท่ีเป็นซอยเปล่ียว  

ท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีเคยเกิดปัญหาหรือเส่ียงต่อ
การเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2. ก าหนดจุดรับบริการประชาชนท่ี
ประสงค์จะใช้บริการในการเดินทางกลับท่ีพัก
อาศัยในเวลากลางคืน 

3. จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าท่ี 
สับเปล่ียนหมุนเวียนกัน จอดหรือวิ่งบริเวณ
พื้นท่ีเป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ – ส่ง
ประชาชนท่ีใช้บริการให้ถึงท่ีพักอาศัย 

1. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการการเงินการคลังและการงบประมาณ ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 
เป้าประสงค์ท่ี 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
18 ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 เร่งรัดจัดเก็บรายได้
ตามประมาณการรายได้ 
 

ร้อยละความส าเร็จของการแจ้ง
ประเมินภาษี 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย :  
กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมิน

ภาษีแก่ผู้ท่ีต้องเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ในปี 2563 ทุกราย 
นิยาม : 

ผู้ท่ีต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ท่ีต้องเสียภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ท่ี
ปรากฏจากผลการส ารวจการใช้ประโยชน์
ท่ีดินของส านักงานเขต 

 

1. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ี
เขตคลองเตย 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 เร่งรัดจัดเก็บรายได้
ตามประมาณการรายได้ 
 

ร้อยละของการบังคับภาษี 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 

ความหมาย : 
กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการตาม

กระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตาม
กระบวนการท่ีกฎหมายก าหนดทุกราย 
นิยาม : 

1. ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ท่ีค้างช าระ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปี 2563 

2. การบังคับภาษี หมายถึง การด าเนินการ
ตามกระบวนการบังคับภาษีท่ีกฎหมายภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างก าหนดตามท่ีส านักการ
คลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน 

 

1. กิจกรรมเร่งติดตามภาษีค้างช าระ 
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ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ าสาธารณะท้ังแม่น้ าสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทท่ี 4 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.1.3 บริหารจัดการน้ าเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1. ความส าเร็จใน
การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการท่ี
เป็นแหล่งก าเนิด
น้ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการท่ี
เป็นแหล่งก าเนิด
น้ าเสีย 1 
ฐานข้อมูล 

นิยาม : 
1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของ

แหล่งก าเนิดน้ าเสียสถานประกอบการในพื้นท่ี 50 เขต ของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้  

2. ผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนินน้ าเสียหมายถึง เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดน้ าเสียของสถานประกอบการท่ีมีหน้าท่ีต้อง
จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของตนเอง ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่ง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 และเข้าข่ายต้องด าเนินการตามข้อบัญญัติ กทม. ในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย ดังต่อไปนี้ 

2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ 
- โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 2 

มาตรการท่ี 1 
เตรียมการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
บ าบัดน้ าเสีย 

1. การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการท่ี
เป็นแหล่งก าเนิดน้ า
เสียใน
กรุงเทพมหานคร 
(โครงการส ารวจ
ข้อมูลระบบบ าบัด
น้ าเสียของสถาน
ประกอบการ) 

ฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมฯ 
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- โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 3 
- นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีจัดไว้ส าหรับการประกอบ

อุตสาหกรรม 
2.2 อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ 
- อาคารชุด 
- หอพัก 
- โรงแรม 
- โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
- โรงเรียน/สถานศึกษา 
- หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศหรือเอกชน 
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 
- ตลาด 
- ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
- สถานบริการ 
2.3 ท่ีดินจัดสรร ได้แก่ 
- ท่ีดินจัดสรรประเภท ก 
- ท่ีดินจัดสรรประเภท ข 
2.4 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงได้แก่ 
- สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงประเภท ก 

- สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงประเภท ข 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด : 

1. ส ารวจและจัดท าข้อมูลสถานประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ า
เสียตามแบบส ารวจและรายงานผลข้อมูลท่ีส านักการระบายน้ า
ก าหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้ส านักการระบายน้ าให้ทัน
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 (80 คะแนน) 



๘๕ 
 

 
 

2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบ าบัด
น้ าเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียกรุงเทพมหานครให้แก่
สถานประกอบการ (20 คะแนน) 
วิธีการค านวณ : 
คะแนนท่ีได้รับ = คะแนนท่ีส านักการระบายน้ าได้รับ  
คะแนนท่ีส านักการระบายน้ าให้คะแนนส านักงานเขต / 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 มีจ านวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสีย จ านวน 1 ฐานข้อมูล 
โดยมีข้อมูลท่ีปรากฏในฐานข้อมูลครบท้ัง 50 เขต และมีแผนท่ีแสดงความ
หนาแน่นของแหล่งก าเนิดน้ าเสีย รวมถึงมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 

ร้อยละ 125ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของน้ าหนัก
คะแนน 

4 มีจ านวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสีย จ านวน 1 ฐานข้อมูล 
โดยมีข้อมูลท่ีปรากฏในฐานข้อมูลครบท้ัง 50 เขต และมีแผนท่ีแสดงความ
หนาแน่นของแหล่งก าเนิดน้ าเสีย 

ร้อยละ 100ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของน้ าหนัก
คะแนน 

3 มีจ านวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสีย จ านวน 1 ฐานข้อมูล 
และมีข้อมูลท่ีปรากฏในฐานข้อมูลครบท้ัง 50 เขต 

ร้อยละ 75ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของน้ าหนัก
คะแนน 

2 มีจ านวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสีย จ านวน 1 ฐานข้อมูล 
และมีข้อมูลท่ีปรากฏในฐานข้อมูลครบท้ัง 26 - 49 เขต 

ร้อยละ 50ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 ของน้ าหนัก
คะแนน 

1 มีจ านวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสีย จ านวน 1 ฐานข้อมูล 
และมีข้อมูลท่ีปรากฏในฐานข้อมูลครบท้ัง 1 - 25 เขต 

ร้อยละ 25ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 ของน้ าหนัก
คะแนน 
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มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยท่ีต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

2. การลดและ
การคัดแยกมูล
ฝอยท่ี
แหล่งก าเนิด 
2.1 ร้อยละของ
ปริมาณมูลฝอยท่ี
คัดแยกและน า
กลับไปใช้
ประโยชน์ท่ี
แหล่งก าเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2560 
(2,419.97 ตัน
ต่อวัน 

ร้อยละ 20 
 

 

นิยาม : 
1.มูลฝอยท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิด หมายถึง มูลฝอยท่ีสามารถน า

กลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสน
สถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 

2. น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน ามูลฝอยกลับไปประโยชน์ตาม
คุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ท าปุ๋ยหมัก เล้ียงสัตว์ แปรรูป ถมท่ี 
ฯลฯ 
วิธีการค านวณ : 

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ
ปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดปี 2563 ลบปริมาณมูลฝอย
ท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกจาก
แหล่งก าเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยต้ังแต่ ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63) 
 
 
 
 

มาตรการท่ี 1 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การคัดแยกมูล
ฝอยท่ีแหล่ง 
ก าเนิดตามหลัก 
3Rs 

1. โครงการส่งเสริม
การแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ 
(งบประมาณ 
50,000 บาท) 
2. กิจกรรมการ
จัดท าปุ๋ยหมักริม
ทาง 
3. กิจกรรมบดย่อย
กิ่งไม้จากการตัด
แต่งต้นไม ้
4. โครงการ
อาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน 
(งบประมาณ 
119,400 บาท) 

ฝ่ายรักษาฯ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

2.2 ร้อยละ
ปริมาณมูลฝอย
อันตรายท่ีคัด
แยกจาก
แหล่งก าเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2560 
(993 ตันต่อปี) 
 

ร้อยละ 15 นิยาม : 
มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยท่ีเป็นพิษ

หรืออันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผง
คาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ และกากกัมมันตรังสี 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด : 

1. ด าเนินการตามค่าเป้าหมายรายเขตท่ีส านักส่ิงแวดล้อมก าหนด 
2. ผลการด าเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของส านัก

ส่ิงแวดล้อม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
3. ส านักงานเขตรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น 

2 ตัวย่อย ผ่านระบบติดตามและประเมินผลของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลเป็นประจ าทุกเดือน โดยต้องระบุรายละเอียดท่ีอธิบายว่า 
ด าเนินการอย่างไร กับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ พร้อมปริมาณท่ีจัดเก็บได้ มูล
ฝอยและมูลฝอยอันตรายพร้อมระบุแหล่งก าเนิดท่ีไปจัดเก็บ 

4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการด าเนิน งานตามแนวทางท่ีส านัก
ส่ิงแวดล้อมก าหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรับการประเมินผล 
วิธีการค านวณ : 

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้น 
เท่ากับปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดปี 2563 ลบ

มาตรการท่ี 2 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของ
เสียอันตราย 

1. กิจกรรมนัดวัน
ท้ิงนัดวัน เก็บขยะ
อันตราย 

ฝ่ายรักษาฯ 
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ปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดปี 2560 หาร 
ปริมาณมูลฝอยอันตราท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดปี 2560 คูณ 100 
(ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 
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มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด   
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

3. พื้นท่ีเส่ียงภัย
ได้รับการลด
เงื่อนไขความ
ล่อแหลมต่อการ
เกิดอาชญากรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 นิยาม : 
1. พื้นท่ีเส่ียงภัย หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความล่อแหลมต่อการเกด

อาชญากรรม กับประชาชน โดยพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้น ารายละเอียดพื้นท่ี
เส่ียงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเส่ียงภัยมาจากบัญชีพื้นท่ีเส่ียง
และพื้นท่ีอันตรายของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจากการ
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลของคณะท างานโครงการส ารวจและจัดท า
บัญชีพื้นท่ีเส่ียงและพื้นท่ีอันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 

2. เงื่อนไข (ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง 
เหตุ/ช่องทาง/ส่ิงต่างๆ ท่ีอาจท าให้เกิดเหตุอาชญากรรมหรือก่อ
เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี
ใดพื้นท่ีหนึ่งได้ตามสภาพพื้นท่ีนั้น 

3. การลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง 
การปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นท่ี เช่น การติดต้ัง
หรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลตัดต้นไม้ การติดต้ังหรือการ
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การตดิป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกัน
อาชญากรรม การท าความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจ
ตราพื้นท่ีโดยการจัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจตราเพ่อเป็นการป้องปรามการ

มาตรการท่ี 1 
ควบคุมพื้นท่ีเส่ียง
ต่อการเกิด
อาชญากรรม 

1. โครงการตรวจ
เฝ้าระวังภัยแก้ไขท่ี
เปล่ียวให้เป็นพื้นท่ี
โปร่ง 
2. โครงการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการ
ท างานของกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณจุดเส่ียงภัย
ต่อการเกิด
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีเขตคลองเตย 
3. โครงการตรวจ
จุดเส่ียงภัย (ตู้
เขียว) บูรณาการ 
4. โครงการกลับ
บ้านปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ 

ฝ่ายเทศกิจ 
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ก่อเหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ี
เส่ียงภัยตามแต่ละสภาพพื้นท่ีนั้นๆ 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : 

มีการจัดท าแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังและตรวจ
ตราพื้นท่ีเส่ียงภัยตามเงือนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรมท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด และด าเนินการตามแผนดังกล่าว 
ดังนี ้

1. การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นท่ีเส่ียงภัย 
1.1 ฝ่ายรักษาความสะอาดมีการด าเนินการหรือประสานหน่วยงาน

อื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการดูแลตัดต้นไม้  
ท าความสะอาดพื้นท่ีและด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ฝ่ายโยธามีการด าเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีด าเนินการติดต้ังหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังหรือซ่อมแซม
กล้องวงจรปิด (CCTV) และด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 ฝ่ายเทศกิจมีการด าเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีด าเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมและ
ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นท่ีเส่ียงภัย 
2.1 มีการจัดเจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกเฝ้าระวังตรวจตราพื้นท่ีเส่ียงภัย 

จ านวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วนั 
2.2 มีการจัดเจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกเฝ้าระวังตรวจสอบประสิทธิภาพ

การท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นท่ีเส่ียงภัยจ านวนอย่างน้อย 
2 ครั้ง/จุด/วัน 

2.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการด าเนินการรายงานให้ส านักเทศกิจ
ทราบเป็นรายเดือน 
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วิธีการค านวณ : 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 โดยการแบ่งให้คะแนน(ร้อยละ) ออกเป็น 3 

ข้อ ได้แก่ 
1. การด าเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นเส่ียงภัย จ านวน

คะแนน (ร้อยละ) 60 คะแนน คิดจาก 

y =
(X × 60)

𝑛
 

 
y = ร้อยละของจ านวนรายการท่ีได้ด าเนินการปรับแก้ไข

สภาพแวดล้อมพื้นท่ีเส่ียงภัยส าเร็จ 
X = จ านวนรายการท่ีได้ด าเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นท่ี

เส่ียงภัยส าเร็จ 
𝑛 = จ านวนรายการท่ีต้องด าเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นท่ี

เส่ียงภัยตามแผน 
2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นท่ีเส่ียงภัย จ านวนคะแนน (ร้อยละ) 

20 คะแนน คิดจาก  

y =
(X ×  20)

𝑛
 

 
y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังตรวจตราพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีด าเนินการ 
X = ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีด าเนินการได้ 
𝑛 = เป้าหมายการด าเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน 
3. การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน จ านวนคะแนน (ร้อย

ละ) 20 คะแนน คิดจากการรายงานผลการด าเนินการแก้ไขพื้นท่ีเส่ียง
ภัยท่ีส านักงานเขตส่งให้ส านักเทศกิจโดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้  
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3.1 จ านวน 15 คะแนน (ร้อยละ 75) คิดจากความครบถ้วนของ
รายงาน หากไม่ครบถ้วนจะตัดคะแนนจุดละ 0.1 คะแนน 

y =
(15 ×  (𝑛 − X)

𝑛
 

 
y = คะแนน (ร้อยละ) ความครบถ้วนของรายงาน 
X = จ านวนจุด (คะแนน) ท่ีถูกตัดคะแนน 
𝑛 = จ านวนจุดท้ังหมด (คะแนน) 

3.2 จ านวน 5 คะแนน (ร้อยละ 25) คิดจากการส่งรายงานทัน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ดูตราประทับวันท่ีลงรับรายงาน) หากพ้น
ก าหนดจะถูกตัดคะแนนตามตารางด้านล่าง 

y = 5 − 𝐳 
 

y = คะแนน (ร้อยละ) การส่งรายงานทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
𝒛 = คะแนนท่ีถูกหักตามตาราง 

 
จ านวนท่ีส่งรายงานล่าช้า 

(เดือนหรือครั้ง) 
คะแนนท่ีถูกหัก 

(z) 
1 – 2 เดือน (ครั้ง) 1 
3 – 4 เดือน (ครั้ง) 2 
5 – 6 เดือน (ครั้ง) 3 
7 – 8 เดือน (ครั้ง) 4 
10 เดือน (ครั้ง) ขึ้นไป 5  
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ  
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

4. ความสามารถ
ในการระบายน้ า
จากถนนสายหลัก
ท่ีมีปัญหาน้ าท่วม
ขังเนื่องจากฝนตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีฝนตกเกิน 
100 มิลลิเมตร 
สามารถระบาย
น้ าท่วมขังได้
ภายใน 90 นาที 
- กรณีฝนตก
เกิน 60 
มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 100 
มิลลิเมตร  
สามารถระบาย
น้ าท่วมขังได้
ภายใน 30 นาที 
- กรณีฝนตกไม่
เกนิ 60 
มิลลิเมตร ไม่มี
น้ าท่วมขัง 

นิยาม : 
1. ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนท้ังหมดในพื้นท่ีกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ซึ่ง

ส านักงานเขตรับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นผิวถนน 
2. ความสามารถระบายน้ าท่วมขัง หมายถึง ความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นผิวถนน สามารถระบายน้ าเข้าสู่สภาวะปกติ
ได้ในเวลาท่ีก าหนดยกเว้นพื้นท่ีท่ีมีการก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายน้ า 
วิธีการค านวณ : 

วัดช่วงเวลาน้ าท่วมนับจากฝนหยุดตกโดยใช้ข้อมูลสถิติ ท่ีบันทึกไว้
จากกองระบบสารสนเทศระบายน้ า โดยถนนสายหลักในพื้นท่ีต้อง
สามารถระบายน้ าท่วมขังได้ภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1. กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ าท่วมขังได้
ภายใน 90 นาที 

2. กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร 
สามารถระบายน้ าท่วมขังได้ภายใน 30 นาที 

3. กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

มาตรการท่ี 1 
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าในถนน
สายหลัก 

1. โครงการ
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาถนน 
ตรอก ซอย และ
ส่ิงสาธารณะ
ประโยชน์ เพื่อ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ฝ่ายโยธา 



๙๔ 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
จ านวนครั้งท่ีระบายน้ าได้ตามเกณฑ์ × ๑๐๐

จ านวนครั้งท่ีฝนตกและทีน้ าท่วมขังท้ังหมด
 

 
เทียบเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

สามารถระบายน้ าได้ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 = 10 คะแนน 
ร้อยละ 90 – 99 = 8 คะแนน 
ร้อยละ 80 – 89 = 6 คะแนน 
ร้อยละ 70 – 79 = 4 คะแนน 
ร้อยละ 60 – 69 = 2 คะแนน 
ต่ ากว่า ร้อยละ 60 = 0 คะแนน 
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ  
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

5. ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การเตรียมการ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในพื้นท่ีเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 นิยาม : 
1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี หมายถึง การเตรียม 

การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากน้ าฝนและน้ าหลากเข้าในพื้นท่ีเขตให้
สามารถลดระยะเวลาการระบาลน้ าท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ท้ังนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานเขตต้องจัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมการ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วมประจ าปี 2563 โดยมีภารกิจในการเตรียมดังนี้ 

1.1 การขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ าไหล 
1.2 การท าความสะอาด/ลอกท่อบายน้ าบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก 

ตะแกรงรับน้ า และคันหิน 
2. ความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเตรียมการป้องกันปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีประจ าปี 2562 ท่ีส านัก
การระบายน้ าและส านักงานเขตก าหนด 
 
 
 

มาตรการท่ี 1 
ก่อสร้างเข่ือนเพื่อ
รองรับการขุด
ลอกคลอง 

1. กิจกรรมขุดลอก
ท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ าโดยการ
จ้างเหมา 
(งบประมาณ 
785,000 บาท)  
2. กิจกรรมขุดลอก
ท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ าโดย
แรงงานส านักงาน
เขตคลองเตย 
3. กิจกรรมการขุด
ลอกคู – คลอง 
และเปิดทางน้ าไหล 

ฝ่ายโยธา 
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รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เขต ดังนี ้
1. ประเมินผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

1.1 วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีท่ีผ่านมา 
1.2 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาปัจจัย

ความส าเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 
2. ส ารวจความพร้อม 

2.1 ท่อระบายน้ า (ส ารวจความยาวท่อระบายน้ า ท่ีต้องล้างท า
ความสะอาด) 

2.2 คู คลอง (ส ารวจคู คลอง ท่ีมีความพร้อม และต้องขุดลอก 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา น้ าท่วมในพื้นท่ี

ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย 
แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้ 

3.1 แผนท าความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ า บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อ
พัก ตระแกรงรับน้ าและคัดดิน 

3.2 แผนการขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ าไหล พร้อมท้ังข้อมูล
ผลการประเนินการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาระบุในแผนฯ  

4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ท้ิงขยะลงในคู คลอง 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นท่ี หรือ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

พิจารณาจากผลการด าเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมประจ าปี 2562 ของส านักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการ
ตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

1. แผนการท าความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ า บูรณะซ่อมแซมฝาท่อ
พักตะแกรงรับน้ าและคันหิน แบ่งเป็นแผนด าเนินการ ดังนี้ 



๙๗ 
 

 
 

1.1 แผนงานท าความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ าฯ โดยใช้แรงงาน
เขต 

1.2 แผนงานท าความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ าฯ โดยจ้างเหมา
หน่วยงานอื่น ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ท้ังนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของส านัก
การระบายน้ า ตามแบบรายงาน สนน.01 ไม่เกินวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี) และผลการ
ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (คะแนนร้อยละ 45) 

2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ าไหล แบ่งแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

2.1 แผนการขุดลอกคู คลอง โดยใช้แรงงานเขต 
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลอง โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น

ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ท้ังนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของส านัก

การระบายน้ าตามแบบ สนน.02 ไม่เกินวันท่ี 5 ของทุกเดือน และ
รายงานการด าเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ าเสมอ และระบุ
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี) และผลการด าเนินงานตาม
แผนท่ีก าหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
(คะแนนร้อยละ 45) 

3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ท้ิงขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นท่ีหรือร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง/ป ี(คะแนนร้อยละ 10) 
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สูตรการค านวณ : 
ผลคะแนนการด าเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเร็จ = ร้อยละผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
คูณด้วย 100 หารด้วย ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
ส านักงานเขตก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ร้อยละ 100 เท่ากับ 10 คะแนน 
  ร้อยละ 90 – 99 เท่ากับ 8 คะแนน 
  ร้อยละ 80 – 89 เท่ากับ 6 คะแนน 
  ร้อยละ 70 – 79 เท่ากับ 4 คะแนน 
  ต่ ากว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 1 คะแนน 
  (ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์) 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย และปราศจากเช้ือโรคและสารปนเป้ือน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

6. ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การส่งเสริมให้
สถาน
ประกอบการ
อาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 นิยาม : 
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท ในพื้นท่ี 
๕๐ เขต ท่ีได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข 

๒. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
เกณฑ์ท่ีใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้าน
ความปลอดภัยของอาหารและด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้ 

2.1 ด้านอาคารสถานท่ี ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะสถานประกอบการ
อาหาร 

2.2 ด้านความปลอดภัยของอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
ดังนี ้

(1) อาหารและวัตถุดิบสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test 
kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารท่ีก าหนด ดังนี้ 

- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สาร
ฟอกขาว และสารกันรา 

มาตรการท่ี 1 
ควบคุม ก ากับให้
สถานประกอบการ
อาหารผ่านเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะทาง
กายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการท่ี 2 
ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารใน
สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
กรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 
(งบประมาณ 
115,000 บาท) 
2. โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด ปลอดภัย 
(งบประมาณ 
165,100 บาท) 

ฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมฯ 



๑๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหาร ท่ีห้ามการใช้สี 
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู 
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท และสารโพลาร์ในน้ ามัน

ทอดอาหารเกินเกณฑ์คุณภาพอาหารท่ีก าหนด 
(2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภคภาชนะอุปกรณ์ 

มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบ้ืองต้น (SI-
๒) พบการปนเป้ือน ไม่เกินร้อยละ 1๐ 

กรณี พบการปนเป้ือนสารเคมีอันตราย หรือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้
ออกค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือค าแนะน าให้ผู้ประกอบการอาหาร
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ ความปลอดภัยโดยสุ่มตรวจ
วิเคราะห์ซ้ า 

2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 
และผ่านการทดสอบความรู้โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจ าตัว
ผู้สัมผัสอาหาร 

3. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึงร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
ผลผลิต : 
- จ านวนสถานประกอบการอาหารท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการท่ี 3 
ควบคุม ก ากับให้
สถานประกอบการผู้
ได้รับอนุญาต/
หนังสือรับรองการ
แจ้ง ต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ท่ีกรุงเทพมหานคร
ก าหนด 
 



๑๐๑ 
 

 
 

ผลลัพธ์ : 
- ร้อยละสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด : 
1. ส ารวจและตรวจสอบจ านวนสถานประกอบการอาหารในพื้นท่ีให้

เป็นปัจจุบันเพื่อจัดท าฐานข้อมูล แล้วรายงานให้ส านักอนามัย  
2. ส่งเสริมสถานประกอบการอาหารในพื้นท่ีให้มีการพัฒนาผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดย 
2.1 ตรวจแนะน าด้านสุขลักษณะ 
2.2 ตรวจคุณภาพอาหารด้านเคมี และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วย

ชุดทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารเบ้ืองต้น (Test-Kit)  
2.3 ส่งเสริมผู้สัมผัสอาหารให้ผ่านการอบรม หรือเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 
3. รวบรวมรายช่ือสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครส่งให้ส านักอนามัย เพื่อขอรับ
ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
4. ส่งมอบป้ายรับรองฯ ให้กับสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
5. ตรวจติดตาม ก ากับ สถานประกอบการท่ีได้รับป้ายรับรองฯ ให้มี

การรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
วิธีการค านวณ : 
จ านวนสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจ านวนสถาน
ประกอบการอาหารท้ังหมดในพื้นท่ีเขต 
 



๑๐๒ 
 

 
 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนสถานประกอบการทีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร × 100

จ านวนสถานประกอบการอาหารท้ังหมดในพื้นท่ีเขต
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับความส าเร็จ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

5 ผลการด าเนินการตามเป้าหมายร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ของน้ าหนักคะแนน 
4 ผลการด าเนินการ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ของน้ าหนักคะแนน 
3 ผลการด าเนินการ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ของน้ าหนักคะแนน 
2 ผลการด าเนินการ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ของน้ าหนักคะแนน 
1 ผลการด าเนินการ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 70 ร้อยละ 60 ของน้ าหนักคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงกีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

7. ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาคูคลองและ
ถนนเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 นิยาม : 
1. ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง ถนนท่ีส านักงานเขตในกลุ่ม

กรุงเทพใต้คัดเลือกมาด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติจ านวนเขตละ  
2 สาย 

2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง คลองเป้าหมายในการ
ด าเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย 

2.1 คลองริมถนนสุขุมวิทซอย 40 
2.2 คลองสวนหลวง 1 
2.3 คลองเคล็ด 
2.4 คลองหัวล าโพงเก่า 
2.5 คลองผดุงกรุงเกษม 
2.6 ล ารางแยกคลองมอญ 
2.7 คลองเสาหิน 
2.8 คูน้ าซอยทองหล่อ 
2.9 คลองวัดยานนาวา 
2.10 คลองบึงบ้านม้า 

มาตรการท่ี 1 
ควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในท่ีสาธารณะ 

1. กิจกรรมการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาคูคลอง
และถนนเฉลิม
พระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

ฝ่ายรักษาฯ 



๑๐๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมายถึง 
การด าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเป็นไปตามแนวทาง ดังนี้ 

3.1 ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า 
3.2 ไม่มีหาบเร่แผงลอยท่ีผิดกฎหมาย 
3.3 ไม่มีป้ายโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
3.4 ไม่มีส่ิงปฏิกูลขยะมูลฝอย 
3.5 ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือส่ิงใดๆ บนทางเท้า 
3.6 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณ

จราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน 
3.7 ส ารวจและติดต้ังกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดท่ียังไม่เพียงพอ 

และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3.8 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรท่ีช ารุด 
3.9 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินท่ีช ารุด เป็นหลุมบ่อ 
3.10 ล้างท าความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 
3.11 ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะ หากช ารุดเสียหายต้อง

แก้ไขให้ใช้การได้ และติดต้ังเพิ่มเติมในจุดท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
3.12 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่

ประชาชนท่ีใช้สัญจรทางเท้า 
3.13 ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา 
3.14 จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายส่ือสารริมทาง 
3.15 ท าความสะอาดป้ายรถโดยสารประจ าทาง 
3.16 ท าความสะอาดสะพานลอย 

4. ความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด
คลอง หมายถึง  
 



๑๐๕ 
 

 
 

4.1 สามารถด าเนินการพัฒนาคลองเป้าหมายให้เป็นไปตาม
แนวทาง ดังนี ้

4.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอก 
ไม้ประดับ และหน้าบ้าน หลังบ้าน ริมคลองน่ามอง 

4.1.2 ปราศจากผักตบชวา 
4.1.3 ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 
4.1.4 ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงแสงสว่างเพียงพอ 
4.1.5 มีการพัฒนาคุณภาพน้ า มีการถ่ายเทน้ า และมีการระบาย

น้ าได้ดี 
4.1.6 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาดและ

สวยงาม มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก 
4.1.7 สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 

4.2 การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันา 
4.2.1 การดักไขมัน/การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ า

สาธารณะ 
4.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง และรณรงค์เชิญชวน 

เจ้าของบ้าน/เจ้าของท่ีดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้าน หรือหลังบ้านริม
คลองให้หน้ามอง  
วิธีการค านวณ : 

1. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาถนน 

=
จ านวนถนนท่ีพัฒนาตามเกณฑ์ × ๑๐๐

จ านวนถนนท่ีด าเนินการตามโครงการฯ
 

 
 
 



๑๐๖ 
 

 
 

2. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาคลอง 

=
จ านวนคลองท่ีพัฒนาตามเกณฑ์ × ๑๐๐

จ านวนคลองท่ีด าเนินการตามโครงการฯ
 

 
3. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด 

=
ร้อยละความส าเร็จข้อ๓ + ข้อ๔

๒
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 
 

มิติที่ 2.2 พื้นท่ีสวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นท่ี 
เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนท่ีเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี 2.2.1.1 พัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายท่ัวในพื้นท่ี 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

8. พื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 นิยาม 
- พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวที่ก าหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและ

ระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร” 
ประกอบด้วย 10 ประเภท แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

1. พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
ให้ส านักงานเขตด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีตกลงกับส านักงาน
สวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อมในแต่ละปี  

2. พื้นทีสีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องด าเนินการ
ส ารวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี 

• กรณีข้อ 2 กรณีหากส านักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่
มีพื้นท่ีตามท่ีก าหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปล่ียนแปลง
สภาพพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีเขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี,ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตาม
แบบฟอร์มท่ีส านักงานสวนก าหนดแทน 

- รายละเอียดพื้นท่ีสีเขียวแต่ละประเภท 
1. พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นสวน 
1.1 ความหมาย คือพื้นท่ีใดๆ ในแต่ละพื้นท่ีเขตท่ีไม่เคยถูกพัฒนา

เป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (ก าหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของ
ส านักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล. พัฒนา

มาตรการท่ี 1 
พัฒนาพื้นท่ีสี
เขียวเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงามเหมาะสม
กับเมืองและ
ชุมชน 

1. โครงการ
บ ารุงรักษา 
ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว 

ฝ่ายรักษาฯ 
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เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ท้ังนี้อาจเป็นพื้นท่ีว่างเปล่า/เกาะกลาง
ถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวก าแพงอยา่งต่อเนื่อง/ผนังตึก/
รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof)ฯลฯ สวนบนอาคาร
สูง/ดาดฟ้า และสวนแนวดิ่ง นิยามตามท่ีระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

1.2 การพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาด
ต้ังแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ต.ร.ม. ข้ึนไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร 
อาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไมพุ้่ม 
1.2.2 จัดท าเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
1.2.3 จัดท าสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof)  
1.2.4 จัดท าเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นท่ีสีเขียวขึ้นตามแนวด่ิง 
1.2.5 จัดท าเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็น

พื้นท่ี โดยมีท้ังไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4×4 
เมตรให้คิดเฉล่ีย 100 ต้นเป็นพื้นท่ี 1 ไร่ 

1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น 
ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นท่ีโดยน าความ
กว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางท่ีปลูก   

1.3 การเพิ่มพื้นท่ีส่ีเขียวส านักงานเขตรับผิดชอบและด าเนินการได้
หลายลักษณะกล่าวคือ 

1.3.1 ส านักงานเขตเองด าเนินการในรูปแบบท่ีใช้และไม่ใช้
งบประมาณ 

1.3.2 สนับสนุนหน่วยงานอืน่ๆ /บริษัท ห้าร้าน เอกชน หรือ
ประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ด าเนินการในพื้นท่ีของตนเอง 
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1.3.3 รวบรวมพื้นท่ีซึง่หน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด 
หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ให้มีการด าเนินการจัดท าพื้นท่ีสวนตามนิยามของ
สวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 

1.4 ส านักงานเขตจัดท าทะเบียนพื้นท่ีสวนฯ รายงานเข้าสู่ระบบฯ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1.4.1 สวนซึ่งส านักงานเขตด าเนินการเอง 
1.4.2 สวนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น 
1.4.3 อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน 

ประชาชน ฯลฯ 
2. พื้นท่ีสีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน  
2.1 ความหมายคือ พื้นท่ีสีเขียวตามค าจ ากัดความในแผนแม่บท

พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 จ านวน 9 ประเภท 
ซึ่งประกอบด้วย 

2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึง สนามกีฬากลางแจ้งท่ีมี
ขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ตร.ม. ข้ึนไป 

2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 
2.1.3 แหล่งน้ า หมายถึง สระน้ า หนองน้ า บึง ซึ่งมีน้ าท่วมขังนาน

กว่า 6 เดือนต่อปี มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 
2.1.4 ท่ีลุ่ม หมายถึง ท่ีลุ่มน้ าท่วมขังมีพืชปกคลุม เช่น กกท่ีมี

ขนาดมากกว่า 500 ตร.ม. ข้ึนไปทุกแห่ง 
2.1.5 ท่ีว่าง หมายถึง ท่ีว่างหรือท่ีโล่งท่ีมีขนาดมากกว่า 1 ไร่ 

พื้นท่ีโล่งหรือพื้นท่ีรกร้างหรือไมไ่ด้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นท่ี
ประเภทใดมีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ตร.ม.  

2.1.6 พื้นท่ีไม้ยืนต้น หมายถึง พื้นท่ีมีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วน
ใหญ่ ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 
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2.1.7 พื้นท่ีเกษตรกรรม หมายถึง พื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น นาข้าว 
นาหญ้า 

2.1.8 พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า หมายถึง พื้นท่ีบ่อเล้ียงสัตว์น้ า 
2.1.9 พื้นท่ีอื่นๆ หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพมนการพัฒนาเป็นพื้นท่ีสี
เขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น ริมคลอง 
พื้นท่ีใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด : 

1. ส ารวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในส่วนท่ีรับผิดชอบ ตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด 
2. น าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวของกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ใน
การปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดฯ 
วิธีการค านวณ : 

1. ก าหนดให้พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นท่ีสี
เขียว ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100% 
รวม 200% 

2. เฉล่ียผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100 
3. น าผลท่ีได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 

ส่วนคือ 
3.1 รายละเอียดพื้นท่ีสีเขียวแต่ละแห่ง  
3.2 ท่ีต้ัง  
3.3 ภาพถ่าย 

4. หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนท่ีได้ของแต่
ละส านักงานเขต 
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ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

9. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการ
ทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานมีคะแนน
เฉล่ียตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 นิยาม : 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับหน่วยงาน ทุกรายวิชาท่ีสอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. โครงการสัมมนา
ประธานกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 8,300 
บาท) 
2. การพัฒนา
คุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์
วิชาการเขต 
(งบประมาณ 
23,800 บาท) 
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2. มีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ หมายถึง 
ระดับ วิชา คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 คณิตศาสตร์ 47.49 
วิทยาศาสตร์ 47.57 
ภาษาอังกฤษ 46.27 
ภาษาไทย 49.60 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คณิตศาสตร์ 43.72 
วิทยาศาสตร์ 45.89 
ภาษาอังกฤษ 44.33 
ภาษาไทย 47.98 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 คณิตศาสตร์ 42.43 
วิทยาศาสตร์ 44.58 
ภาษาอังกฤษ 43.08 
ภาษาไทย 48.91 

สังคมศึกษา 45.78 
วิธีการค านวณ : 

1. หาร้อยละความส าเร็จรายวิชาแยกตาม โดยน าคะแนนเฉล่ียรายวิชา
ระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉล่ียเป้าหมายรายวิชา ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียรายวิชาระดับหน่วยงาน

คะแนนเฉล่ียเป้าหมายรายวิชา
 × 100 

 
 
 
 
 

3. โครงการเรียนฟรี 
เรียนดี อย่างมี
คุณภาพ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 
1,188,000 บาท)  
4. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
“คลองเตยโมเดล” 
กรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 
286,800) 
5. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 
54,600 บาท) 
6. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อการเรียนรู้ 
(งบประมาณ 
50,400 บาท) 
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เกณฑ์การให้คะแนนความส าเร็จรายวิชา 
1.1 ช้ัน ป. 6 และ ม. 3 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 

100 เท่ากับ 2 คะแนน (4 วิชา) 
ร้อยละความส าเร็จรายวิชาแยกตามระดับช้ัน

100
 × 2 

 
1.2 ช้ัน ม. 6 . ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 

เท่ากับคะแนน (5 วิชา) 
ร้อยละความส าเร็จรายวิชาแยกตามระดับช้ัน

100
 × 1.5 

 
2. หาพัฒนาการรายวิชาแยกตามระดับช้ัน โดยน าคะแนนเฉล่ียรายวิชา

ระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉล่ีย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 -2560 
เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการรายวิชา 

การพัฒนา คะแนนที่ได้ 
ส านักงานเขตมีคะแนนเฉล่ียรายวิชาปีการศึกษา 2561  
สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 – 2560) 

0.5 

ส านักงานเขตมีคะแนนเฉล่ียรายวิชาปีการศึกษา 2561 
เท่ากับคะแนนเฉล่ีย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 – 2560) 

0.25 

ส านักงานเขตมีคะแนนเฉล่ียรายวิชาปีการศึกษา 2561  
ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ีย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 – 2560) 

0 

 
3. หาคะแนนรวมแต่ละระดับช้ัน (10 คะแนน) ดังนี้ 

3.1 คะแนนรวมแต่ละระดับช้ัน ป. 6 และ ม. 3 = (คะแนน
ผลสัมฤทธิ์วิชาท่ี 1+2+3+4) + (คะแนนพัฒนาการวิชาท่ี  1+2+3+4) 

7. โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต 
(งบประมาณ 
1,704,000 บาท)  
8. โครงการสอน
ภาษาจีน 
(งบประมาณ 
817,200 บาท) 
9. โครงการพัฒนา
คุณภาพเครือข่าย
โรงเรียน 
(งบประมาณ 
90,000 บาท) 
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3.2 คะแนนรวมแต่ละระดับช้ัน ม. 6 = (คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาท่ี 
1+2+3+4+5) + (คะแนนพัฒนาการวิชาท่ี 1+2+3+4+5) 
ระดับ วิชา ความส าเร็จ

รายวิชา 
(ร้อยละ 
80/75) 

พัฒนาการ
รายวิชา(ร้อย

ละ 20/25) 

คะแนนรวม
หน่วยงาน 

ป. 6 คณิตศาสตร์ 2 คะแนน 0.5 คะแนน คะแนนรวม 
ระดับช้ัน ป. 6 
(10 คะแนน) 

วิทยาศาสตร์ 2 คะแนน 0.5 คะแนน 
ภาษาอังกฤษ 2 คะแนน 0.5 คะแนน 
ภาษาไทย 2 คะแนน 0.5 คะแนน 

ม. 3 คณิตศาสตร์ 2 คะแนน 0.5 คะแนน คะแนนรวม 
ระดับช้ัน ม. 3 
(10 คะแนน) 

วิทยาศาสตร์ 2 คะแนน 0.5 คะแนน 
ภาษาอังกฤษ 2 คะแนน 0.5 คะแนน 
ภาษาไทย 2 คะแนน 0.5 คะแนน 

ม. 6 คณิตศาสตร์ 1.5 คะแนน 0.5 คะแนน คะแนนรวม 
ระดับช้ัน ม. 6 
(10 คะแนน) 

วิทยาศาสตร์ 1.5 คะแนน 0.5 คะแนน 
ภาษาอังกฤษ 1.5 คะแนน 0.5 คะแนน 
ภาษาไทย 1.5 คะแนน 0.5 คะแนน 

สังคมศึกษา 1.5 คะแนน 0.5 คะแนน 
4. หาคะแนนของหน่วยงาน (10 คะแนน) ดังนี้ 

คะแนนหน่วยงาน:
คะแนนรวมแต่ละระดับช้ัน

จ านวนระดับช้ันท่ีเปิดสอน
 

5. หาร้อยละความส าเร็จของหน่วยงาน ดังนี ้

ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงาน:
คะแนนหน่วยงาน

10
 × 100 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
มิติที ่7.4 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณท่ีเป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการการเงินการคลังและการงบประมาณ ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ท่ี 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/
ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

10. ความส าเร็จของ
การจัดเก็บรายได้ 
10.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
แจ้งประเมินภาษี 
 

ร้อยละ 100 นิยาม : 
ผู้ท่ีต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ท่ีต้องเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปีภาษี  

2563 ท่ีปรากฏจากผลการส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินของส านักงานเขต 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย:  

1. ตรวจสอบหาผู้ท่ีต้องเสียภาษีของส านักงานเขตจากผลการส ารวจ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินของส านักงานเขต 

2. แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของส านักงานเขต 
วิธีการค านวณ : 

จ านวนรายการของผู้ท่ีต้องเสียภาษีท่ีได้รับการแจ้งประเมินภาษีของ
ส านักงานเขต หาร จ านวนรายของผู้ท่ีต้องเสียภาษีท้ังหมดของ
ส านักงานเขต คูณ 100 
การให้คะแนน : 
1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 
2.  สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ต้ังแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน  
3. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ต้ังแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3  คะแนน 
4. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ต้ังแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2  คะแนน 
5. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน 

มาตรการท่ี 1 
เร่งรัดการเก็บ
รายได้ตาม
ประมาณการ
รายได้ 

1. โครงการส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างในพื้นท่ี
เขตคลองเตย 

ฝ่ายรายได้ 
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10.2 ร้อยละของ
การบังคับภาษีตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100 นิยาม : 
1. ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ท่ีค้างช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ในปี 2563 
2. การบังคับภาษี หมายถึง การด าเนินการตามกระบวนการบังคับ

ภาษีท่ีกฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างก าหนดตามท่ีส านักการคลัง
เวียนแจ้งโดยครบถ้วน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : 

1. ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตจัดท าบัญชีลูกหนี้ 
2. ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขต ด าเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษี

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ครบถ้วน 
วิธีการค านวณ : 

จ านวนรายของลูกหนี้ภาษีของส านักงานเขตท่ีด าเนินการบังคับภาษี
ครบถ้วน หาร จ านวนรายของลูกหนี้ของภาษีของส านักงานเขต คูณ 
100 
การให้คะแนน : 
1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 
2.  สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ต้ังแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน  
3. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ต้ังแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3  คะแนน 
4. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ต้ังแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2  คะแนน 
5. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน 

1. กิจกรรมเร่ง
ติดตามภาษีค้าง
ช าระ 
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มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

2.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในภาพรวม 
 

ค าอธิบาย : 
1. ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงาน

สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่า
สาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ
หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างช่ัวคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือ
ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เหล่ือมปี) 

2. จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจายจริงสะสม ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563
หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่า
สาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ
หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างช่ัวคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือ
ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เหล่ือมปี) 

3. งบประจ าปีหลังปรับโอน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวด

1. กิจกรรมการติดตามเร่งรัดการ
บันทึกรายการบัญชีและจัดท างบ
การเงินถูกต้องของส านักงานเขต
คลองเตย (ฝ่ายการคลัง) 
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ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทท่ี
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้าง
ช่ัวคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการ
เงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
เงินกันไว้เหล่ือมปี) 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม 
จ านวนเงินงบประมาณประจ าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสมณสิ้นเดือนกันยายน2563

งบประจ าปีหลังปรับโอนณสิ้นเดือนกันยายน2563
× 100 

 
2.2 ความส าเร็จของการจัดท างบการเงิน และ
รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจ าปี (งบ
ทรัพย์สิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.2.1 การจัดท างบการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการจัดท างบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชี

เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถจัดท างบการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี ส านักการคลัง ได้ทันและถูกต้อง
ภายในก าหนด เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี
และการจัดท างบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชี
กรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายและ
ระเบียบก าหนด และเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการจัดท างบการเงินของหน่วยงานและ
งบการเงินในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร 
สูตรการค านวณ: 

คะแนนของการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานประจ าเดือนมีความเป็นปัจจุบัน 
+ 

คะแนนของการจัดส่งงบการเงินได้ทันก าหนดเวลาและถูกต้อง 

1. กิจกรรมการจัดท างบการเงินของ
ส านักงานเขตคลองเตย (ฝ่ายการ
คลัง) 
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2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท า
รายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม
ของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) 

ค าอธิบาย : 
ความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ของ

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดท ารายงานงบทรัพย์สินประจ าปีของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้
ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดท างบทรัพย์สินในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเร่งรัดการด าเนินการของหน่วยงานให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดท ารายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันตามก าหนดเวลา ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท างบการเงินในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร 
สูตรการค านวณ : 

คะแนนความส าเร็จของการจัดท ารายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สิน
ประจ าปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง ค านวณจาก 2 ส่วน ดังนี้ 

คะแนนการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 
และงบทรัพย์สินตามระยะเวลาและครบถ้วนตามท่ีก าหนด 

+ 
คะแนนความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สิน 

 

1. กิจกรรมการจัดท ารายงานสรุป
ยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) (ฝ่าย
การคลัง) 
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มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องท่ีได้รับ
แจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 
 

ค าอธิบาย :  
1. เรื่องท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องท่ีประชาชน 

ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวตา่งๆ มายัง
กรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ 
ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน 
ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎหมายท่ีปรากฎอยู่ในระบบ
เรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 
2. ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

ช่วยในการบริหารจัดการการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน/
ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ควบคุม 
เพื่อทราบและด าเนินการจัดการเรื่องท่ีได้รับแจ้งแล้วบันทึกรายละเอียด
รายงานผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รับบริการทราบต่อไป 
3. การจัดการเรื่องท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถ 

ของหน่วยงานภายในกรงุเทพมหานครในการจัดการเรื่องท่ีได้รับแจ้งจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ ท่ีปรากฎในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินการ
แก้ไขและรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร
ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี กท 0403/170 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่องแนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน โดยสรุปดังนี้ 

1. กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขแก้ไข
ปัญหาเรื่องท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน/
ผู้รับบริการ (ฝ่ายปกครอง) 

http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3105
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3.1 มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องท่ีได้รับแจ้งจากระบบ
เรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ทุกวัน 

3.2 แจ้งฝ่ายหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้รับแจ้งอย่างมี
คุณภาพโดยเร็วที่สุด 

3.3 บันทึกรายละเอียดผลการด าเนินการท่ีสามารถตอบช้ีแจงผู้แจ้งเรื่อง
ได้ (รวมท้ังกรณีท่ีหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการแจ้งท่ีมิได้ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งแน่นอนได้ ตลอดจนไม่สามารถช้ีพยาน
บุคคลเป็นลักษณะบัตรสนเทห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 
2541 และหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ยุติเรื่องแล้ว) ลงในระบบเรื่องราว
ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยจะระบุ
สถานะการด าเนินการเสร้จส้ินแล้วได้เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
ครบถ้วนตามขั้นตอนการด าเนินการตามกรณี หากยังไม่ครบถ้วนให้ระบุสถานะ
อยู่ระหว่างด าเนินการโดยให้รายงานความก้าวหนา้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.4 รายงานผลการด าเนินการ หรือปัญหา อุปสรรคให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
3.5 ช้ีแจงผู้แจ้งเรื่อง (กรณีสามารถติดต่อได้) 
3.6 รายละเอียดผลการด าเนินการท่ีสามารถตอบช้ีแจงผู้แจ้งเรื่องได้ 

หมายถึง รายละเอียดผลการด าเนินการเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการ/พิจารณา
เรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบ
และน าเรื่องท่ีแจ้งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน 
การด าเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่อง หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ท่ีเป็นการด าเนินการจนส้ินสุดอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ของเรื่องท่ี
ได้รับแจ้งท่ีหน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 
(MIS) หากไม่สามารถด าเนินการตามท่ีได้รับแจ้งได้เนื่องจากขัดข้อกฎหมาย
ให้ระบุด้วย พร้อมกับแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบผลหรือความคืบหน้าของการ
ด าเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้แจ้งเรื่องได้) 
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3.7 ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.7.1 อาคาร ได้แก่ การแจ้งเรื่องปัญหาเกี่ยวกับอาคาร ต้ังแต่เริ่ม

โครงการ ระหว่างการก่อสร้าง จนถึงอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ การใช้อาคาร
และปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากอาคารนั้นๆ 

- ขอให้ด าเนินการกับผู้ก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- ขอให้ด าเนินการกับผู้ก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารผิดแบบท่ีขออนุญาต 
- ขอให้ติดต้ังเครื่องป้องกันฝุ่นละอองและวัสดุตกหล่น 
- ขอให้ตรวจสอบ แก้ปัญหาอาคารช ารุดมีรอยแตกร้าวหรือทรุดตัว 
- ขอให้ติดต้ังและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและบันไดหนีไฟ 
๓.๗.๒ บาทวิถี ได้แก่ การแจ้งเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของบาทวิถี 

เช่น ขอบบาทวิถีช ารุด กระเบ้ืองแตกหัก ปัญหาในการก่อสร้างบาทวิถี  
- ขอให้มีการก่อสร้างบาทวิถี 
- ขอให้มีการซ่อมแซมบาทวิถี 
- ขอให้ทุบรื้อบาทวิถี 
- ขอให้ปรับปรุงบาทวิถีให้มีระดับสูงขึ้น 
- ขอให้ปรับปรุงบาทวิถีให้มีระดับต่ าลง 
- ขอให้เร่งก่อสร้างบาทวิถี ขอให้เร่งซ่อมแซมบาทวิถี  
๓.๗.๓ ถนน ได้แก่ การแจ้งเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของถนน เช่น 

ผิวจราจรช ารุด เป็นหลุม ผิวจราจรขรุขระ ปัญหาในการก่อสร้าง 
- ขอให้มีไหล่ทาง 
- ขอให้มีการก่อสร้างถนน 
- ขอให้เช่ือมถนน 
- ขอให้มีการขยายถนน 
- ขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
- ขอให้เร่งการด าเนินการก่อสร้างถนน 
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- ขอให้เร่งการด าเนินการซ่อมแซมถนน 
๓.๗.๔ สะพาน ได้แก่ การแจ้งเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสะพาน

รถยนต์สัญจรไปมา สะพานลอยคนข้ามถนน สะพานทางเดินเลียบคลอง  
- ขอให้มีการก่อสร้างสะพาน 
- ขอให้มีการซ่อมแซมสะพาน 
- ขอให้มีการย้ายสะพาน 
- ขอให้เร่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมสะพาน 
๓.๗.๕ เขื่อน คูคลอง ได้แก่ การแจ้งเกี่ยว คู คลอง แม่น้ า รวมถึงเขื่อนริมคลอง 
- ขอให้ขุดลอก คู คลอง  
- ขอให้เก็บขยะ วัชพืช ในคูคลอง 
- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเหม็น 
- ขอให้ก่อสร้างเข่ือน 
- ขอให้แก้ปัญหา เข่ือนพัง ช ารุด 
๓.๗.๖ ท่อระบายน้ า ได้แก่ การแจ้งเกี่ยวกับกายภาพและระบบระบายน้ า 

เช่น ท่อ ฝาท่อ ขอบบ่อพักการไหลเวียน การขุดลอก และปัญหาในการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า 

- ขอให้วางท่อระบายน้ า 
- ขอให้ขุดลอกท่อระบายน้ า 
- ฝาท่อช ารุด 
- ฝาท่อระบายน้ าหาย 
- ขอให้ปรับขนาดท่อระบายน้ า 
- ขอให้ปรับระดับขอบบ่อพักระบายน้ ากับผิวถนน 
- ขอให้ด าเนินการกับผู้เทน้ า น้ ามัน หรือท้ิงเศษส่ิงของในท่อระบายน้ า 
๓.๗.๗ ท่ีพักผู้โดยสาร ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับบริเวณจุดจอดรถ

ประจ าทาง ท้ังแบบท่ีมีศาลาท่ีพักผู้โดยสารและไม่มีท่ีพักผู้โดยสาร 
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- ขอให้ก่อสร้างท่ีพักผู้โดยสาร 
- ขอให้ซ่อมแซมท่ีพักผู้โดยสาร 
- ขอให้เคล่ือนย้ายท่ีพักผู้โดยสาร 
- ขอให้พิจารณา แก้ไขภาพโฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณท่ีพักผู้โดยสาร 
๓.๗.๘ ไฟฟ้า ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสายไฟสายไฟ  

      - ขอไฟฟ้า 
- ขอให้ ซ่อม เปล่ียน เพิ่มดวงไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
- ขอให้ปิด เปิดกระแสไฟฟ้า 
- ขอให้ด าเนินการผู้ลักลอบใช้ไฟ 
- ขอให้ด าเนินการแก้ไขสายไฟท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรืออาจ

ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน 
๓.๗.๙ ประปา ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการประปาท่อส่งน้ า  
- ขอน้ าประปา  
- แจ้งท่อประปาแตก/ ไม่ไหล 
- น้ าประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน 
- ขอให้ขยายท่อประปา 
- ขอให้เร่งขยายท่อประปา 
- ขอให้เร่งก่อสร้าง ปรับปรุง หรือขยายท่อประปา 
- ขอให้ติดต้ังประปาหัวแดง 
๓.๗.10 โทรศัพท์ ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ ท้ังโทรศัพท์

สาธารณะและโทรศัพท์หน่วงงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึง
ความไม่เป็นระเบียบของสายเครือข่าย 

- ขอโทรศัพท์สาธารณะ 
- โทรศัพท์สาธารณะช ารุด 
- ย้ายตู้โทรศัพท์ 
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- ขอให้เร่งปรับปรุงท่อร้อยสาย  
- ขอให้ด าเนินการสายโทรศัพท์ท่ีไม่เป็นระเบียบ 
3.๗.11 ขยะและส่ิงปฏิกูล ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ ขยะและส่ิง

ปฏิกูล สถานท่ีสะสมส่ิงของเหลือใช้และการให้บริการจัดเก็บ  
- ขยะตกค้าง 
- พนักงานเก็บขนมูลฝอยไม่เก็บขยะมูลฝอย 
- พนักงานเก็บไม่ตรงเวลา  
- ท้ิงขยะไม่ตรงเวลา 
- ท้ิงขยะไม่ถูกท่ี 
- ขยะตกหล่อน 
- ขยะส่งกล่ิงเหม็น 
- น้ าขยะรั่วไหล 
- ขอให้ย้ายจุดท้ิงขยะ 
- ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ 
- ไม่มีถังรองรับขยะ  
- ปล่อยส่ิงปฏิกูลลงท่อระบายน้ า 
- ปล่อยส่ิงปฏิกูลลงแหล่งน้ าสาธารณะ 
- น้ าขยะไหลลงน้ าใต้ดิน 
- โรงงานอุตสาหกรรมท้ิงขยะอันตรายปนกับขยะตามบ้าน 
- เรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 
- เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ไม่มีใบเสร็จ 
- เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตรา 
- แอบอ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
3.7.12 น้ าท่วม ได้แก่ การแจ้งปัญหาจากฝนตกและมีน้ าท่วมขังใน

พื้นท่ีและการระบายน้ า 
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- ขอให้แก้ปัญหาน้ าท่วม 
- ขอให้สูบน้ าออก 
- ขอกระสอบทราบเพื่อก่อสร้างแนวป้องกันน้ าท่วม 
- ขอให้สร้างสะพานทางเดินช่ัวคราว 
- ขอให้ปิดเปิดประตูระบายน้ า 
3.7.13 ต้นไม้ สวนสาธารณะ ได้แก่ การแจ้งปัญหาท่ีเกิดจากต้นไม้ ท้ัง

ท่ีอยู่ในท่ีสาธารณะและเอกชน และปัญหาต่าง ๆ ในการใช้บริการ
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

- ขอให้ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้  
- ขอให้บ ารุงรักษาต้นไม ้
- ขอให้สร้างสวนหย่อม 
- ขอให้แก้ปัญหาในสวนสาธารณะ 
3.7.14 สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ได้แก่ การแจ้งปัญหาความเดือดร้อน

ร าคาญท่ีเกิดจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ และส่งผลกระทบในวงกว้าง  
- ควัน 
- กล่ิน 
- เสียง 
- ฝุ่นละออง 
- การระบายน้ าท้ิงลงในถนน หรือบ้านของผู้อื่น 
- ขอให้ด าเนินการกับสุนัข หนู ยุง นกพิราบ 
- ขอให้ตรวจสอบการใช้และเก็บสารเคมี 
3.7.15 การกระท าผิดในท่ีสาธารณะ ได้แก่ การแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นบน

ท่ีสาธารณะ ท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีประชาชนใช้สอยร่วมกัน เช่น ทางเท้า 
ถนนสาธารณะ แม่น้ า ล าคลอง 

- ขอให้จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย 
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- ขอให้ด าเนินการกับผู้ต้ังวางส่ิงของกีดขวาง 
- ขอให้ผ่อนผันต้ังวางส่ิงของ 
- ขอให้ด าเนินการกับผู้จอดรถกีดขวางทางสัญจร 
- ขอให้ผ่อนผันจอดรถ 
- ขอให้เก็บซากรถเก่า 
- ขอให้ด าเนินการรื้นถอนส่ิงก่อสร้างรุกล้ าท่ีสาธารณะ 
3.7.16 ปัญหาจราจร ได้แก่ การแจ้งปัญหาหลักทางกายภาพของถนน

ท่ีประชาชนใช้สัญจร เช่น ปัญหาจากโครงการก่อสร้างถนน ท าให้การจราจร
ติดขัด/ไม่มีการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นเหล็กบนถนนเคล่ือนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตราย ปัญหาวิศวกรรมจราจร เช่น เครื่องหมายจราจร ระบบ
สัญญาณไฟ และระบบขนส่งต่าง ๆ  

-ขอให้ด าเนินการกับวัสดุตกหล่นบนผิวจราจร 
- ขอให้ลดเกาะกลางถนนเพื่อขยายผิวการจราจร 
- ขอให้เพิ่มจุดกลับรถ  
- ขอให้ติดต้ัง ซ่อมแซม เคล่ือนย้าย ป้าย  
- ขอให้ติดต้ัง ซ่อมแซม เคล่ือนย้าย กระจกโค้ง 
- ขอให้ติดต้ัง ซ่อมแซม เคล่ือนย้าย คันชะลอความเร็ว 
- ขอให้ติดต้ัง ซ่อมแซม เคล่ือนย้าย เครื่องหมายสัญญาณจราจร 
- ขอให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
3.7.17 การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการ

ให้บริการของบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เช่น ใช้ค าพูดไม่สุภาพ ไม่เต็มใจ
ให้บริการ ฯลฯ 

- กล่าวโทษเจ้าหน้าท่ี 
- ขอความเป็นธรรม 
3.7.18 การคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับโฆษณา 
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ฉลาก สัญญา ท่ีไม่เป็นธรรม เนื้อหาเกินจริง รวมท้ังพบเห็นการขายสินค้าท่ี
อาจเป็นอันตราย  

- โฆษณา 
- ฉลาก 
- สัญญา 
- สินค้าท่ีอาจเป็นอันตราย 
3.7.19 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ การแจ้งปัญหาการใช้

ความรุนแรงในครอบครัวที่ก่อให้สังคมไม่สงบสุข รวมทั้งการกระท าต่อ
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

- ทารุณกรรม 
- ท าร้ายร่างกาย 
- กักขังหน่วงเหนี่ยว 
- ข่มขืน 
- ทอดท้ิง 
- คนชรา 
- ผู้ด้อยโอกาส  
3.7.20 ยาเสพติดได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับยา และสารเสพติด ท่ี

ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของประชาชน 
- บุหรี่ 
- สุรา 
- สารเสพติด 
3.7.21 เหตุเดือดร้อนร าคาญ ได้แก่ การแจ้งปัญหาการกระท าใด ๆ 

จากการขาดความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท า
ให้เกิดสภาวะความเส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนข้างเคียง 

- ควัน 
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- กล่ิน 
- เสียง 
- ฝุ่นละออง 
- การระบายน้ าท้ิงลงในถนน หรือบ้านของผู้อื่น 
- ขอให้ด าเนินการกับสุนัข หนู ยุง นกพิราบ 
- ขอให้ตรวจสอบการใช้และเก็บสารเคมี 
3.7.22 เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับช้าง 

การได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษ ปัญหาคนเร่ร่อน และอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถจัด
เข้าประเภทเรื่องร้องเรียนจ านวน 22 ประเภท 

- ช้าง 
- ต่อ แตน งู  
- คนเร่ร่อน 
- เรื่องท่ีไม่สามารถจัดเข้าประเภทได้  
3.7.23 เรื่องฉุกเฉิน ได้แก่ การแจ้งปัญหาท่ีเร่งด่วน หรือสถานการณ์ท่ี

เป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยของประชาชน หากไม่ได้รับการ
แก้ไขในทันท่ีจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

- ขู่วางเพลิง ขู่ลอบท าร้าย 
- ตกถล่ม  
- วินาศกรรม 
- สะสมอาวุธ เคล่ือนย้ายอาวุธ 
- อุบัติเหตุ 
- เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- เหตุขู่วางระเบิด 
- เหตุความมั่นคง 
- เหตุเพลิงไหม้ 
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3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ให้บริการท่ีดีสุด (Best Service) 
 

ค าอธิบาย :  
การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 3.2 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
1. โครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุด หมายถึง โครงการท่ีหน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/
ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง 
2. การรักษาหรือคงไว้หรือพฒันาโครงการให้บริการท่ีดีสุด (Best Service) 
ท่ีหน่วยงานน าเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) (คะแนน ร้อยละ 29) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานต้อง
คัดเลือกโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุดท่ีเคยน าเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ท่ีมีความโดดเด่นและส าคัญอย่างน้อย 1 โครงการ เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีดีท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร
พิจารณา และส านักงาน ก.ก. จะตรวจติดตามผลการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวในปีงบระมาณ พ.ศ. 2563 ว่าหน่วยงานยังสามารถรักษามาตรฐาน
การให้บริการหรือมีการพัฒนาโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุดให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องหรือไม่โดยหน่วยงานต้องด าเนินการให้ได้ผลตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีดี
ท่ีสุดของกรุงเทพมหานครก าหนด 
3. การด าเนินโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(คะแนน ร้อยละ 69) เพื่อให้การบริการมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้รับบริการ หน่วยงานต้องด าเนินโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 1 โครงการ โดยพิจารณาจากสถาพ
ปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ โดยโครงการท่ีก าหนดอาจมีลักษณะ
การให้บริการตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกตัวชี้วัด หรือนอกเหนือจากท่ีระบุ 

1. โครงการคลองสวย น้ าใส ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต (Best Service ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) (ฝ่าย
ปกครอง) 
2. โครงการท่อระบายน้ าจุดอ่อนน้ า
ท่วม สะอาด ปลอดขยะ ไร้ไขมันและ
เศษอาหาร (Best Service ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบ)) 
(ฝ่ายปกครอง) 

http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3133
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3133
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3133
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3133
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3136
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ในภาคผนวก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
4. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร หรือบุคลากรหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานครท่ีได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ค าอธิบาย : 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการท้ัง
ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ท่ีหน่วยงานนั้นๆ ให้บริการ 
ส ารวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 
6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ 

1. กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกของกองงานผู้ตรวจราชการ 
(ฝ่ายปกครอง) 
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๑๓๒ 
 

 
 

มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล 
 

ค าอธิบาย :  
1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้
ในรูปแบบต่างๆ ในส่ือต่างๆ 
2. ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว้ โดย
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไมไ่ด้บังคับว่าข้อมูลท้ังหมดนี้จะต้องเก็บไว้
ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกกันหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data 
file) 
3. ความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล 
(Databese) โดยการน าเข้าข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมี
การแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

1. กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล           
(ฝ่ายปกครอง) 

4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานของหน่วยงาน 
 

ค าอธิบาย :  
การด าเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลาการในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยท่ีดี
ปลอดโรคปลอดภัยในการท างาน โดยการจัดสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาดปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการม
สุขภาพอนามัยในการท างานท่ีดี โดยน าหลักการด้านอาชีวอนามัยมา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายหรือการ
ประเมินความเส่ียง (Evaluation) และการควบคุม (Control) เพื่อน าไปสู่

1. กิจกรรมการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของ
ส านักงานเขตคลองเตย (ฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมฯ) 

http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3135
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3135
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=50330000-3114


๑๓๓ 
 

 
 

การจัดการ ควบคุมและป้องกันอันตรายจากการท างานอย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดส่ิงคุกคามสุขภาพในการท างาน จ านวน 8 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. ส่ิงคุกคามด้านกายภาพ (physical hazard) 2. ด้านเคมี 
(chemical hazard) 3. ด้านชีวภาพ (blological hazard) 4. ด้านการย
ศาสตร์ (ergonomic hazard) 5. ด้านจิตวิทยาสังคม (psychosocial 
health hazard) 6. ด้านความปลอดภัย (safety hazard) 7. ด้านอัคคีภัย 
และ 8. ด้านอื่นๆ ท่ีไม่เข้าข่ายตามท่ีกล่าวมา 
ในปีนี้ ก าหนดแผนการด าเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นการต่อยอด
พัฒนางาน (เดิม) และขยายผลการด าเนินงานจัดการงานท่ีมีความเส่ียงสูง 
(เพิ่มเติม) โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ส่วนแรก ต่อยอดพัฒนางาน (เดิม) ท่ีด าเนินการในปีท่ีผ่านมา และขยายผล
การด าเนินงานจัดการงานท่ีมีความเส่ียงสูง (เพิ่มเติม) ส่วนท่ีสอง น าข้อ
ปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานกลางส าหรับการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูง 
เวียนทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงานโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ในส่วนของการ
ประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดท่ี 4.2 ในปีนี้ ยังคงวัดความส าเร็จเป็นแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) คือ ประเมินความส าเร็จจากความก้าวหน้าขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 
 

 

 

 



๑๓๔ 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1    ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร (โครงการส ารวจข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียในสถาน
ประกอบการ) (ฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 5 

 
5             

2. เตรียมการด าเนินโครงการ 5 10             
3. จัดส่งจ านวนและรายช่ือสถานประกอบการ
แต่ละประเภทในพื้นท่ีเขตให้ส านักระบายน้ า 

10 20 
            

4. การด าเนินการ 20 40             
5. ส ารวจและจัดท าข้อมูลสถานประกอบการท่ี
เป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียตามแบบส ารวจท่ีก าหนด 

20 60             

6. การประเมินผล 10  70             
7. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน า้เสียของกรุงวเพทหมานคร
ให้แก่สถานประกอบการ 

10 80             

8. จัดส่งแบบส ารวจข้อมูลและรายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์ให้ส านักการระบายน้ า 

10 90             

9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

10 100             

       รวม  9  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            



๑๓๕ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2    การลดการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 10 

 
10             

2. เตรียมการและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 10 20             
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 60 80             
4. รายงานผลการด าเนินการ 10 90             
5. สรุปผลการด าเนินการ 10 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3    พื้นท่ีเส่ียงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่ออาชญากรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการตรวจเฝ้าระวังภัยแก้ไขพื้นท่ีเปล่ียวให้เป็นพื้นท่ีโปร่ง (ฝ่ายเทศกิจ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนการออกปฏิบัติหน้าท่ี 5 

 
5             

2. มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ี
เทศกิจ 

5 10 
            

3. เจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหน้าท่ี 80 90             
4. รายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา 5 95             
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4    อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดตามภารกิจ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ฝ่ายปกครอง) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย 5 

 
5             

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 5 10             
3. ก าหนดรายละเอียดตามโครงการและจัดท า
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

10 20 
            

4. ประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกอาสาสมัครฯ 
ทราบ 

40 60 
            

5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 
  5.2 กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 

30 90 

            

6. สรุปผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ 
เสนอผู้อ านวยการเขตและส านักอนามัย 

10 100 
            

       รวม  6  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            

 



๑๓๘ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5    ความสามารถในการระบายน้ าจากถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจากฝนตก 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และส่ิงสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 5 

 
5             

2. เตรียมการและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 5 10             
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 80 90             
4. รายงานผลการด าเนินการ 5 95             
5. สรุปผลการด าเนินการ 5 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6    ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเขต 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ าไหล (ฝ่ายโยธา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 5 

 
5             

2. เตรียมการและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 5 10             
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 80 90             
4. รายงานผลการด าเนินการ 5 95             
5. สรุปผลการด าเนินการ 5 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7    จ านวนการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยภายในส านักงานเขตคลองเตย และเข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ
ตามแผนฯ กับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายปกครอง) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 5 

 
5             

2. ส ารวจและจัดท าบัญชีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย  
สาธารณภัย และการก่อการร้าย 

5 10 
            

3. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบภารกิจตาม
แผนฯ วิธีการปฏิบัติหน้าท่ีและขั้นตอน 

5 15             

4. การเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับหน่วยงาน
ภายนอก ในพื้นท่ีเขตคลองเตย 

50 65 
            

5. การฝึกซ้อมการปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟของส านักงานเขตคลองเตย 

30 95 
            

6. สรุปผลการด าเนินงาน 5 100             
       รวม  6  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 



๑๔๑ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8    ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 5 

 
5             

2. จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
เคมีและด้านจุลชีววิทยา 

20 25 
            

3. จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหาร 15 40             

4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่าย
ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 

20 60 
            

5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข 

10 70             

6. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้
มาตรฐาน 

10 80             

7. ด าเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 

10 90             

8. ขออนุมัติเบิกจ่ายหลังเสร็จส้ินในแต่ละ
กิจกรรม 

10 100 
            

       รวม  8  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            
 

 



๑๔๒ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9   ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 5 

 
5             

2. เตรียมการและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 5 10             
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 80 90             
4. รายงานผลการด าเนินการ 5 95             
5. สรุปผลการด าเนินการ 5 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10  จ านวนการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยายนต์บนทางเท้า 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกวดขัน – ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับข่ีรถยนต์ รถจักรยายนต์บนทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนการออกปฏิบัติหน้าท่ี 5 

 
5             

2. มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ี
เทศกิจ 

5 10 
            

3. เจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหน้าท่ี 80 90             
4. รายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา 5 95             
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11  พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 5 

 
5             

2. ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อเตรียมด าเนินการ 10 15             
3. จัดเตรียมต้นไม้และวัสดุท่ีใช้ในการด าเนิน
โครงการ 

10 25             

4. ด าเนินการตามแผนฯ 70 95             
5. สรุปผลการด าเนินงาน 5 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 10 

 
10             

2. วางแผนการด าเนินโครงการ 10 20             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 20 40             
4. ด าเนินการตามแผนฯ โครงการ 50 90             
5. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 100 
            

       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 10 

 
10             

2. วางแผนการด าเนินโครงการ 10 20             
3. ด าเนินการตามแผนฯ โครงการ 70 90             
4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 100 
            

       รวม  4  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            
 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14  จ านวนการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติและค่าใช้จ่าย 10 

 
10             

2. วางแผนการด าเนินงาน 10 20             
3. ก าหนดรายละเอียดตามโครงการและจัดท า
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

10 30             

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้หน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 

10 40             

5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  5.1 งานวันพ่อแห่งชาติประจ าปี 2562 
  5.2 งานวันผ็สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว
ไทย เนื่องในโอกาสเทศการวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2563 
  5.3 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา 
 

50 90 

        
 

   

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 100 
            

       รวม  6  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            



๑๔๘ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15  ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และต าแหน่งอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจ าบ้าน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และต าแหน่งอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจ าบ้าน (ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียน) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 5 

 
5             

2. วางแผนการด าเนินโครงการ 5 10             
3. การลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคาร 

40 50             

4. การลงจุดแสดงต าแหน่งอาคารท่ีมีการออกเลข
รหัสประจ าบ้าน 

40 90             

5. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 100 
            

       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 16  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติและค่าใช้จ่าย 10 

 
10             

2. คัดเลือกอาสาสมัครแลละมอบหมายให้ช่วย
ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองเตย 

10 20             

3. จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
เขตประจ าเดือน จ านวน 6 ครั้ง  
  3.1 วางแผนการจัดการประชุม 
  3.2 จัดจ้าง   
  3.3 จัดการประชุม 
  3.4 สรุปผล  

40 60 

            

4. จัดกิจกรรม “อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
  4.1 วางแผนการจัดการประชุม 
  4.2 จัดจ้าง   
  4.3 จัดการประชุม 
  4.4 สรุปผล 

30 90 

            

5. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 100 
            

       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

            



๑๕๐ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17  จ านวนครั้งในการรับ – ส่ง ประชาชนท่ีใช้บริการโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ฝ่ายเทศกิจ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนการออกปฏิบัติหน้าท่ี 5 

 
5             

2. มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ี
เทศกิจ 

5 10 
            

3. เจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหน้าท่ี 80 90             
4. รายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา 5 95             
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100             
       รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 18  ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีเขตคลองเตย (ฝ่ายรายได้) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 5 

 
5             

2. ขั้นเตรียมการด าเนินการ 10 15             
3. ขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 20 35             
4. ขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 20 55             
5. การปฏิบัติงานการลงพื้นท่ี ครั้งท่ี 1 20 75             
6. การปฏิบัติงานการลงพื้นท่ี ครั้งท่ี 2 20 95             
7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 5 100             
       รวม  7  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 
            

 


