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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป

สํานักงานเขตคลองเตย มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทํา
แผนพัฒนาเขต การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุม
ตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ การสาธารณูปการ
การสงเสริมการฝกและประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว การจัดการ
ศึกษา การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และ
การจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว การจัดให
มีและควบคุมการฆาสัตว การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การ
ควบคุมอาคาร การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ การจัดเก็บรายได การ
บังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
กรุงเทพมหานคร และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการเปน 10 ฝาย
ประกอบดวย

1.   ฝายปกครอง
2.   ฝายทะเบียน
3.   ฝายโยธา
4.   ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
5.   ฝายรายได
6.   ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
7.   ฝายการศึกษา
8.   ฝายการคลัง
9.   ฝายเทศกิจ
10. ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

กรอบอัตรากําลังขาราชการและลูกจาง
ประเภท กรอบอัตรากําลัง อัตราคนครอง อัตราวาง

ขาราชการ 151 139 12
ลูกจางประจํา 544 512 32
ลูกจางชั่วคราว 264 238 26
รวม 959 889 70

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559)
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ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผานมา
ดานการเตรียมความพรอมการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
ผูอํานวยการเขตคลองเตยพรอมดวยผูบริหารเขต ตรวจสอบความพรอมเครื่องสูบน้ําจุดออนน้ํา

ทวม สถานีสูบน้ําและแนวเข่ือนริมคลองพระโขนง ดําเนินการลอกทอระบายน้ําโดยแรงงานเขต
จํานวน 33 ซอย ความยาวประมาณ 15,675 เมตร แลวเสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 และลอก
ทอระบายน้ําโดยการจางเหมากรมราชทัณฑ จํานวน 27 ซอย ความยาวประมาณ 13,969 เมตร ใช
งบประมาณ 524,000.-บาท แลวเสร็จเม่ือเดือนเมษายน 2559 มีการเก็บวัชพืชและเปดทางน้ํา
ไหล คู คลอง ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตคลองเตย จัดเก็บขยะชิ้นใหญเพ่ือปองกันการกีด
ขวางทางระบายน้ํา จัดเจาหนาท่ีจัดเก็บขยะหนาตะแกรงขณะฝนตกและปฏิบัติงานอํานวยการจราจร
ขณะฝนตกเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

การดําเนินงานตามคําสั่ง คสช.ท่ี 22/2559
1. การกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา จํานวน 22 แหง
2. การออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการ จํานวน 66 แหง
3. การลงพ้ืนท่ีตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะพระสงฆและลูกศิษยวัด ณ วัดคลองเตยนอก

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
ประเภทภาษี ยอดจัดเก็บ

ป 2558
ยอดจัดเก็บ
ป 2559

ผลตาง รอย
ละ

โรงเรือนและท่ีดิน 601,981,980.59 644,124,015.87 +42,142,035.30 7.00

บํารุงทองท่ี 3,967,996.01 5,285,355.95 +1,317,359.94 33.20

ปาย 35,232,342.88 37,623,050.05 +2,390,707.17 6.79

รวม 641,182,319.48 687,032,421.87 +45,850,102.41 7.15

การควบคุมปริมาณมูลฝอย
รายการ ป 2558 ป 2559

เปาหมายลดลงจากปฐาน ป 2556
จาก ปริมาณขยะ 340.27 ตัน/วัน

ลดลง
รอยละ 3

10.2
ตัน/วัน

ลดลง
รอยละ 4

14
ตัน/วัน

สามารถทําได ลดลง
รอยละ
0.25

0.86
ตัน/วัน

ลดลง
รอยละ
3.93

13
ตัน/วัน

คิดเปนรอยละ
ของคาเปาหมาย

8.40 98
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การนําขยะไปใชประโยชน
รายการ ป 2558 ป 2559

เปาหมายเพิ่มข้ึน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 15

19,214.13
ตัน/ป

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 16

19,033.53
ตัน/ป

สามารถทําได เพ่ิมข้ึน
รอยละ 20.72

26,541.36
ตัน/ป

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 17.58

20,923.22
ตัน/ป

คิดเปนรอยละของ
คาเปาหมาย

138.10 109.92

สํานักงานเขตบางรักไดดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย
แบงลักษณะของการดําเนินงานออกเปน 4 มิติ ซึ่งหนวยงานไดทําการประเมินตนเองในการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละมิติไดดังนี้

ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

มิติท่ี 1 ดาน
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน

2.250 2.233

มิติท่ี 2  ดาน
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

2.1 รอยละของความสําเร็จในการใชจาย
งบประมาณ

2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 0.250 0.227

2.1.2 รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

0.350 0.235

2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป 0.100 0.091

2.2 คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน

2.2.1 คะแนนความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินทันเวลาและถูกตอง

0.125 0.125

2.2.2 คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
บัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2558 ทันเวลาและ
ถูกตอง

0.125 0.125
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มิติ ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

2.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

0.250 0.239

มิติท่ี 3 ดาน
คุณภาพการ
ปฏิบัติราชการ

3.1  ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียน
จากประชาชน/ผูรับบริการ

0.400 0.400

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best  Service)

0.350 0.350

3.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 0.300 0.257

3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางาน

0.250 0.250

มิติท่ี 4 ดาน
การพัฒนา
องคการ

รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
สรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

0.250 0.250

รวม 5 4.782

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
1. จุดแข็ง

1.1 มีความพรอมดานโครงขายการจราจรท้ังถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย เสนทางลัด
1.2 มีความพรอมของอุปกรณความปลอดภัยจราจร เชน ปายจราจรสัญญาณไฟจราจร
1.3 เปนแหลงเศรษฐกิจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก หางสรรพสินคา สถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีหลายแหง

2. จุดออน
2.1 เนื่องจากเปนแหลงเศรษฐกิจ จึงทําใหเกิดการจราจรติดขัดบริเวณถนนสายหลักในชั่วโมง

เรงดวน
2.2 มีประชากรแฝงท่ีเขามาทํางานและพักอาศัยเปนจํานวนมาก กอใหเกิดปญหาปริมาณขยะใน

พ้ืนท่ีสูง

3. โอกาส
3.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต มีความรูและใหความสําคัญในการรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

4. อุปสรรค
4.1 ประชากรแฝงในพ้ืนท่ีเขตมีการยายถ่ินหมุนเวียนเขา – ออกสูง
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4.2 โครงสรางสังคมซึ่งมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากเดิม ทําใหจํานวนผูท่ีจําเปนตองไดรับ
สวัสดิการสังคมและใหการสงเคราะหท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีจํานวนนอย

วิสัยทัศน
“มุงม่ันใหบริการ พัฒนางานอยางตอเนื่อง ฟูเฟองเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตสูสากล”

พันธกิจ
1. พัฒนาการบริการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
2. พัฒนาสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีเขต
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
4. พัฒนาองคกร ท้ังในรูปองคความรู พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี
5. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง
6. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข
7. พัฒนาระบบจราจรให มีความคลองตัว ปลอดภัย และมีระบบขนสงสาธารณะท่ี

หลากหลาย
8. ลดปริมาณมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลท่ีตองกําจัด
9. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว/สวนสาธารณะ
10. สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
11. การควบคุมความเปนระเบียบและความปลอดภัย
12. จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัยใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ีเขต
13. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของประชาชน
14. ดูแลการใชประโยชนท่ีดินการแจงขอมูลการใหประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีเขต
15. สงเสริม/สนับสนุน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือการ

ประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
15. จัดบริการแกประชาชนในดานตางๆ อยางท่ัวถึง
16. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีปาย
17. พัฒนากระบวนการทํางานและบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตคลองเตย

เปาหมาย
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย

มิติท่ี 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
เปาประสงค 1.1.1 เพ่ิมความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม
เปาประสงค 1.1.2 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มิติท่ี 1.2 การปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด



- 6 -

เปาประสงคท่ี 1.2.2 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด
มิติท่ี 1.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
เปาประสงค 1.3.3 ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนา
มิติท่ี 1.4 การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย
เปาประสงคท่ี 1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา
มิติท่ี 1.5 ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
เปาประสงค 1.5.1 ลดพฤติกรรมการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ
เปาประสงค 1.5.2 ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยบนทางเทาและท่ีสาธารณะ

ดานท่ี 2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
มิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน
เปาประสงค 2.1.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด
เปาประสงค 2.1.2 เก็บขนมูลฝอยไมใหตกคาง
เปาประสงค 2.1.4 จัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายอยางถูกสุขลักษณะ
เปาประสงค 2.1.5 จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมันอยางถูกสุขลักษณะ
มิติท่ี 2.3 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ
เปาประสงค 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหยอมอยางเพียงพอ

ดานท่ี 3 เมืองท่ีมีความเขมแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทร
มิติท่ี 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
เปาประสงค 3.1.1 ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการปญหาภายในชุมชนดวย

ตนเอง
ดานท่ี 4 เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบการเดินทางสะดวก

มิติท่ี 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม
เปาประสงค 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวม
มิติท่ี 4.5 การจัดการจราจร
เปาประสงค 4.5.2 เพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการจราจร

ดานท่ี 6 เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา
มิติท่ี 6.2 กีฬาและนันทนาการ
เปาประสงค 6.2.2 ประชาชนมีสถานท่ี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเลนกีฬา
และประกอบกิจกรรมนันทนาการอยางท่ัวถึง

ดานท่ี 7 เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติท่ี 7.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เปาประสงค 7.1.1 ยกระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เปาประสงค 7.1.2 ยกระดับคะแนนสอบภาษาจีน
เปาประสงค 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของนักเรียน
เปาประสงค 7.1.8 เสริมสรางประสบการณและคานิยมใหนักเรียน
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เปาประสงค 7.1.14 ปรับปรุง/กอสรางอาคารและสถานท่ีใหพอเพียงและปลอดภัย
7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน

ดานท่ี 8 เมืองแหงสุขภาวะ
มิติท่ี 8.1 การเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรคไมติดตอ
เปาประสงค 8.1.3 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
มิติท่ี 8.2 การปองกันและควบคุมโรคติดตอในเขตเมือง
เปาประสงค 8.2.5 ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค
มิติท่ี ๘.๗ อาหารปลอดภัย
เปาประสงค ๘.๗.๑ การประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ

ดานท่ี 9 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
มิติท่ี 9.3 การบริหารงานบุคคล
เปาประสงค 9.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มิติท่ี 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปาประสงค 9.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
เปาประสงค 9.4.5 กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหนวยงาน

มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติท่ี 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ
มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงานหลัก
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร

1. รอยละของสถานบริการในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยท่ีไดรับการตรวจสอบ (ผลผลิต)
2. รอยละของพ้ืนท่ีรกราง/อาคารรางไดรับการตรวจสอบ (ผลผลิต)
3. รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือเสี่ยง

อันตราย ตามแผนท่ีกําหนด (ผลผลิต)
4. รอยละของสถานประกอบการที่ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด (ผลผลิต)
5. การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยสาธารณภัยและดานความ

ม่ันคง (ผลผลิต)
6. – การจัดใหมีการกวดขันท้ิงสิ่งใดๆ ในท่ีสาธารณะ (ผลผลิต)
– ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดใหมีการกวดขันท้ิงสิ่งใดๆ ในท่ีสาธารณะ

(ผลลัพธ)
7. – การกวดขันมิใหมีผูคาฝาฝนทําการคาในจุดกวดขันพิเศษ (ผลผลิต)
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอความเปนระเบียบเรียบรอยไมมีผูคาฝาฝนทํา

การคาในจุดกวดขันพิเศษ (ผลลัพธ)
8. – จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีสาธารณะ

(ผลผลิต)
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- ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการกวดขันมิใหมี ปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ (ผลลัพธ)

9. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของเขตคลองเตย (ผลผลิต)
10. - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีการจอดรถบนทางเทา (ผลผลิต)
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดระเบียบรถจอดบนทางเทา (ผลลัพธ)
11. รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกท่ีแหลงกําเนิดเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบกับป พ.ศ.2556

(ผลผลิต)
12. มูลฝอยท่ีจัดเก็บไดลดลงเม่ือเปรียบกับป พ.ศ. 2560 (ผลผลิต)
13. มูลฝอยอันตรายจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา (ผลผลิต)
14. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต)
15. รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนง

ของอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบาน (ผลผลิต)
16. จํานวนลานกีฬาท่ีไดรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬา (ผลผลิต)
17. จํานวนชุมชนในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยท่ีไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ี (ผลผลิต)
18. ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต (ผลผลิต)

1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ย

ของประเทศ
19. รอยละของโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพ

โภชนา (ผลผลิต)
20. รอยละของชุมชนท่ีมีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)
21. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี (ผลผลิต)
22. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สํานักงาน

เขตคลองเตย (ผลลัพธ)
23. รอยละของการจัดเก็บภาษีตามเปาหมายท่ีกรุงเทพมหานครประมาณการไว (ผลผลิต)

ภารกิจงานประจําพื้นฐาน
1. – การจัดเจาหนาท่ีเทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยท่ีมีการติดตั้งตูเขียว (ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม (ตู
เขียว) (ผลลัพธ)

2. จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตอป (ผลผลิต)
3. รอยละของคูคลองในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยท่ีดําเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปดทางน้ําไหล

(ผลผลิต)
4. รอยละความพึงพอใจของผูไดรับบริการขนถายสิ่งปฏิกูลและไขมัน (ผลลัพธ)
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5. รอยละของปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีมีการนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนฯไดรับการนําไปแกไข (ผลลัพธ)

6. จํานวนครั้งในการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยใหกับเด็กนักเรียน
ผูปกครองและผูใชรถใชถนน (ผลผลิต)

7. รอยละของขาราชการครูท่ีไดรับการอบรมและพัฒนาอยางนอยคนละ 2 หลักสูตรตอป
(ผลผลิต)

8. รอยละของตัวอยางน้ํามันท่ีไดรับการตรวจ วัดปริมาณสารโพลาร ผานเกณฑมาตรฐานไม
เกินรอยละ 25 ของน้ําหนัก (ผลลัพธ)

9. -รอยละความสําเร็จในการใหบริการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทยภายใน
ระยะเวลา 30 นาที (ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทย (ผลลัพธ)
10. ความสําเร็จของการจัดเก็บภาษีปายรายใหม (ผลผลิต)
11. จํานวนครั้งในการเรงรัดติดตามการกอหนี้และเบิกจายงบประมาณของสํานักงานเขต

(ผลผลิต)

ภารกิจมิติท่ี 2 - 4
1. มิติท่ี 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ

2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
2.1.2 ร อยละความสํ า เ ร็ จของการ เบิ กจ ายงบประมาณในภาพรวม
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป

2. มิติท่ี 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2559

ทันเวลาและถูกตอง
3. มิติท่ี 2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน
4. มิติท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน
5. มิติท่ี 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด  (Best Service)
6. มิติท่ี 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
7. มิติท่ี 4.1 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของ

กรุงเทพมหานคร
8. มิติท่ี 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of

Work Life)
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ

ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
มิติท่ี 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
เปาประสงคท่ี 1.1.1 เพ่ิมความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม

มาตรการ - กวดขันและจดัระเบียบสถานบริการในพ้ืนท่ีเขต
- ความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน
มาตรการท่ี 1.1.1.2 ติดตั้งและซอมแซมไฟฟาสองสวางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยง
กับมาตรการ

1. กิจกรรมการตรวจสอบสถานบริการ สถาน
บันเทิง และสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการใน
ลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตย

- ฝายสิ่งแวดลอมฯ -

2. กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนท่ี
รกราง/อาคารรางในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย

- ฝายเทศกิจ -

3. โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย (สายตรวจตูเขียว) - ฝายเทศกิจ -
4. กิจกรรมการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสดงสวาง
ในพ้ีนท่ีเสี่ยงภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560

- ฝายโยธา 1.1.1.2

เปาประสงค 1.1.2 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการท่ี 1.1.2.2 สนับสนนุการดําเนินงาน อปพร.

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยง
กับมาตรการ

1. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรหลัก)

64,100 ฝายปกครอง 1.1.2.2

2. การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

352,000 ฝายปกครอง 1.1.2.2
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มิติท่ี 1.2 การปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด
เปาประสงคท่ี 1.2.2 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด

มาตรการท่ี 1.2.2.3 การเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยง
กับมาตรการ

โครงการเสริมสรางความรูในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

- สิ่งแวดลอมฯ 1.2.2.3

มิติท่ี 1.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
เปาประสงคท่ี 1.3.3 ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนา

มาตรการท่ี 1.3.3.1 ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนหลังเกิดเหตุสาธารณภัย

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวน
ราชการ

เช่ือมโยง
กับมาตรการ

๑. กิจกรรมการซอมระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟใน
อาคารสํานักงานเขตคลองเตย

- ปกครอง 1.3.3.1

2. กิจกรรมการซอมระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟกับ
หนวยงานภายนอก

- ปกครอง 1.3.3.1

มิติท่ี 1.4 การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย
เปาประสงคท่ี 1.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงรับน้ํา

มาตรการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ําและเปดทางน้ําไหล
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
กิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาและเปดทาง
น้ําไหล คูคลองในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย

- โยธา
รักษาฯ

1.4.2

มิติท่ี 1.5 ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
เปาประสงคท่ี 1.5.1 ลดพฤติกรรมการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ

มาตรการท่ี 1.5.1.2 กวดขัน ท้ิง-จับปรับผูท้ิงขยะ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
โครงการ ท้ิง-จับปรับ การท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ - เทศกิจ 1.5.1.2
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เปาประสงคท่ี 1.5.2 ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยบนทางเทาและท่ีสาธารณะ
มาตรการท่ี 1.5.2.1 ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ
มาตรการท่ี 1.5.2.2 จัดระเบียบปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย
มาตรการ การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ - เทศกิจ 1.5.2.1
2. โครงการจัดระเบียบปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย
บนพ้ืนท่ีสาธารณะ

- เทศกิจ 1.5.2.2

3. กิจกรรม Big Cleaning Day ในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตย

- รักษา
ความสะอาดฯ

-

4. กิจกรรมลางทําความสะอาดสะพานลอย (Big
Cleaning Day)

- รักษา
ความสะอาดฯ

-

5. โครงการจัดระเบียบการจอดรถบนทางเทา - เทศกิจ -

ดานท่ี 2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
มิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน
เปาประสงคท่ี 2.1.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด

มาตรการท่ี 2.1.1.1 สงเสริมการเรียนรูการบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน
มาตรการท่ี 2.1.1.2 สงเสริมการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. กิจกรรมรณรงคสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอย

- รักษาฯ 2.1.1.1
2.1.1.2

2. กิจกรรมคัดแยกขยะเศษอาหารมาใชประโยชน - รักษาฯ 2.1.1.1
2.1.1.2

3. กิจกรรมศูนยการเรียนรูการจัดการมูลฝอยอยาง
ครบวงจร

- รักษาฯ 2.1.1.1
2.1.1.2

4. กิจกรรมนําก่ิงไมและใบไมกลับไปใชประโยชน - รักษาฯ 2.1.1.1
2.1.1.2

5. กิจกรรมการจัดทําปุยคอกริมทาง - รักษาฯ 2.1.1.1
2.1.1.2

6. โครงการคัดแยกกลองเครื่องดื่มเพ่ือนํากลับไปใช
ประโยชน

- รักษาฯ 2.1.1.1
2.1.1.2
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เปาประสงคท่ี 2.1.2 เก็บขนมูลฝอยไมใหตกคาง
มาตรการท่ี 2.1.2.2 เก็บขนมูลฝอย
มาตรการท่ี 2.1.2.3 จางชักลากมูลฝอยในชุมชน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. กิจกรรมการตั้งถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท - รักษาฯ 2.1.2.2
2. กิจกรรมการดําเนินการนัดเวลาท้ิง นัดเวลาเก็บ
ขยะชิ้นใหญ

- รักษาฯ 2.1.2.2

3. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 209,000 รักษาฯ 2.1.2.3

เปาประสงคท่ี 2.1.4 จัดการมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยอันตรายอยางถูกสุขลักษณะ
มาตรการท่ี 2.1.4.2 กําจัดมูลฝอยอันตรายอยางถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

กิจกรรมนัดวันท้ิง นัดวันเก็บขยะอันตราย - รักษาฯ 2.1.4.2

เปาประสงคท่ี 2.1.5 จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมันอยางถูกสุขลักษณะ
มาตรการท่ี 2.1.5.1 บริการขนถายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

โครงการสงเสริมใหความรูชุมชนในการจัดการไขมัน
อยางถูกสุขลักษณะ

- รักษาฯ 2.1.5.1

มิติท่ี 2.3 การจัดการพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ
เปาประสงคท่ี 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหยอมอยางเพียงพอ

มาตรการท่ี 2.3.1.3 บํารุงรักษาสวนหยอม
มาตรการท่ี 2.3.1.4 พัฒนาสวนประเภทอ่ืนๆ รวมกับภาคสวนตางๆ

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว

731,200 รักษาฯ 2.3.1.3
2.3.1.4

2. กิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
20 ตน

- รักษาฯ 2.3.1.3
2.3.1.4
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ดานท่ี 3 เมืองท่ีมีความเขมแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทร
มิติท่ี 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
เปาประสงคท่ี 3.1.1 ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการปญหาภายในชุมชนดวยตนเอง

มาตรการท่ี 3.1.1.4 สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

- พัฒนาชุมชนฯ 3.1.1.4

ดานท่ี 4 เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบการเดินทางสะดวก
มิติท่ี 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม
เปาประสงคท่ี 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวม

มาตรการท่ี 4.1.4.1 ตรวจสอบและติดตามการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
1. การตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนงท่ีมีการ
อนุญาตใหมีการกอสรางป 2560

- โยธา 4.1.4.1

2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีมีการออก
เลขรหัสประจําบาน

- ทะเบียน 4.1.4.1

มิติท่ี 4.5 การจัดการจราจร
เปาประสงคท่ี 4.5.2 เพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการจราจร

มาตรการท่ี 4.5.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจร
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
โครงการเจาหนาท่ีเทศกิจอาสาพานองขามถนน - เทศกิจ 4.5.2.4
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ดานท่ี 6 เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา
มิติท่ี 6.2 กีฬาและนันทนาการ
เปาประสงคท่ี 6.2.2 ประชาชนมีสถานท่ี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเลนกีฬา
และประกอบกิจกรรมนันทนาการอยางท่ัวถึง

มาตรการท่ี ม.6.2.2.3 จัดบริการลานกีฬาท่ีไดมาตรฐาน
มาตรการ เพ่ิมพ้ืนท่ีศูนยกลางเพ่ือทํากิจกรรมของชุมชน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา

1,271,800 พัฒนาชุมชนฯ 6.1.1.4

2. การปรับปรุงพ้ืนท่ีลานกีฬา
ศูนยสุขภาพชุมชนแฟลต 23-24 เขตคลองเตย

- พัฒนาชุมชนฯ -

ดานท่ี 7 เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติท่ี 7.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เปาประสงคท่ี 7.1.1 ยกระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

มาตรการท่ี 7.1.1.1 จางครูตางประเทศสอนนักเรียนในโรงเรียนสองภาษา
เปาประสงคท่ี 7.1.2 ยกระดับคะแนนสอบภาษาจีน

มาตรการท่ี 7.1.2.1 จางครูตางประเทศสอนนักเรียนในโรงเรียนสองภาษา
เปาประสงคท่ี 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ของนักเรียน

มาตรการท่ี 7.1.6.1 จัดทําคูมือการสอนและแนวทางการประเมินผล
มาตรการท่ี 7.1.6.2 ผลิตสื่อการสอนในกลุมสาระ
มาตรการท่ี 7.1.6.4 สัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจําป

เปาประสงคท่ี 7.1.8 เสริมสรางประสบการณและคานิยมใหนักเรียน
มาตรการท่ี 7.1.8.1 เขารวม/จัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
มาตรการท่ี 7.1.8.2 จัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
มาตรการท่ี 7.1.8.4 จัดหลักสูตรโตไปไมโกง
มาตรการท่ี 7.1.8.5 สงเสริมกิจกรรมและขยายศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
มาตรการท่ี 7.1.8.7 เสริมสรางเครือขายความรวมมือ

เปาประสงคท่ี 7.1.14 ปรับปรุง/กอสรางอาคารและสถานท่ีใหพอเพียงและปลอดภัย
มาตรการท่ี 7.1.14.3 สรางและปรับปรุงหองเรียน

เปาประสงคท่ี 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน
มาตรการท่ี 7.1.15.1 จางยามดูแลทรัพยสนิและรักษาความปลอดภัยโรงเรียน

ประเมินมาตรฐานโรงเรียน SMART School (ม. 7.1.15.5)*
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โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา 5,226,000 การศึกษา 7.1.1.1,
7.1.2.1,
7.1.6.2,
7.1.6.4,
7.1.8.1,
7.1.8.2,
7.1.8.4,
7.1.8.5,
7.1.8.7,

7.1.14.3,
7.1.15.1

2. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน 2,124,000 การศึกษา
3. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย 3,107,000 การศึกษา
4. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน 90,000 การศึกษา
5. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย

314,400 การศึกษา

6. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

8,300 การศึกษา

7. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

24,000 การศึกษา

8. โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

2,312,200 การศึกษา

9. โครงการประชุมครู 3,900 การศึกษา
10. โครงการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาผลิต
สื่อการเรียนรู

50,400 การศึกษา

11. โครงการสอนภาษาจีน 876,000 การศึกษา
12. โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไมโกง) 40,000 การศึกษา
13. โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัยทรัพยสินใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

1,913,700 การศึกษา

14. โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญ
รุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด

93,000 การศึกษา

15. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

55,700 การศึกษา

16. โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร

42,500 การศึกษา

17. โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

47,300 การศึกษา

18. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย 685,800 การศึกษา
19. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

9,600 การศึกษา
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ดานท่ี 8 เมืองแหงสุขภาวะ
มิติท่ี 8.1 การเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรคไมติดตอ
เปาประสงคท่ี 8.1.3 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี

มาตรการท่ี 8.1.3.1 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

กิจกรรมปองกันภาวะทุพโภชนาการในเด็กของโรงเรียนใน
สังกัด

- ฝายการศึกษา 8.1.3.1

เปาประสงคท่ี8.2.5 ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค
มาตรการท่ี 8.2.5.2 ควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงพาหะนําโรค
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
กิจกรรมการปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก - ฝายสิ่งแวดลอมฯ 8.2.5.2

มิติท่ี 8.7 อาหารปลอดภัย
เปาประสงคท่ี 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ

มาตรการท่ี 8.7.1.1 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร
มาตรการท่ี 8.7.1.2 ออกปายรับรองสถานประกอบการอาหารท่ีสมัครใจรักษา

มาตรฐานอาหารปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. กิจกรรมตรวจวัดปริมาณสารโพลารในน้ํามันทอด
ซ้ําและรณรงคไมใชน้ํามันทอดซ้ําในสถานประกอบการ

- ฝายสิ่งแวดลอมฯ 8.7.1.1

2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 93,000 ฝายสิ่งแวดลอมฯ 8.7.1.2

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

20. โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 23,000 ฝายการศึกษา 7.1.6.1
21. กิจกรรมการอบรมและพัฒนาหลักสูตรตางๆ ของสํานัก
การศึกษา

- ฝายการศึกษา 7.1.6.1
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ดานท่ี 9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน
มิติท่ี 9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
เปาประสงคท่ี    9.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน

มาตรการ จัดตั้งศูนยบริหารราชการฉับไวฯ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนย
บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC)

- ฝายทะเบียน 9.1.4

มิติท่ี 9.3 การบริหารงานบุคคล
เปาประสงคท่ี 9.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

มาตรการท่ี 9.3.2.1 ปรับปรุงระบบงานของหนวยงาน
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ
การจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทย - ฝายทะเบียน 9.3.2.1

ดานท่ี 9 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
มิติท่ี 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปาประสงคท่ี 9.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

มาตรการท่ี ม.9.4.4.1 ประชาสัมพันธและสรางทัศนคติท่ีดีในการเสียภาษี
เปาประสงคท่ี 9.4.5 กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

1. โครงการประชาสัมพันธและเสริมสรางความเขาใจ
ใหประชาชนรับทราบเก่ียวกับการยื่นแบบและการ
ชําระภาษีท้ัง 3 ประเภท

- ฝายรายได 9.4.4.1

2. โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีปายรายใหม - ฝายรายได 9.4.4.1
3. กิจกรรมการประชุม/เรงรัดการกอหนี้และเบิกจาย
งบประมาณ

- ฝายการคลัง 9.4.5
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สวนที่ 2 งานนโยบายและบริหารงานทั่วไปของหนวยงาน

ดานท่ี 9  เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน
มิติท่ี 9.1  การบริหารงานท่ัวไปกรุงเทพมหานคร

เปาประสงค 9.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารบรรณและรับเรื่องราวรองทุกขสวนกลาง
มาตรการท่ี 9.1.1.1 ปรับปรงุระบบเรื่องราวรองทุกข

โครงการ/กิจกรรมประจําพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

กิจกรรมการดําเนินการแกไขปญหา
รองเรียนจากประชาชนดวยความรวดเร็ว

- ฝายปกครอง 9.1.1.1

เปาประสงค 9.2.3 พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม ปลูกผังอุดมการณและปรัชญา
การเปนขาราชการท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี

มาตรการท่ี 9.2.3.1 เสริมสรางคานิยมรวมมุงสูวัฒนธรรมองคกรท่ีดี
มาตรการท่ี 9.2.3.2 พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม ขอบังคับ จรรยาบรรณ และวิ

นับขาราชการอยางเปนรูปธรรม

โครงการ/กิจกรรมประจําพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

กิจกรรมการสรางราชการใสสะอาดเขต
คลองเตย

- ฝายปกครอง 9.2.3.1
9.2.3.2

มิติท่ี 9.3  การบริหารงานบุคคล
เปาประสงค 9.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มาตรการท่ี 9.3.2.1 ปรับปรงุระบบงานของหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรมประจําพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
หนวยงาน

- ปกครอง 9.3.2.1

โครงการการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best
Service)

- ทุกฝาย 9.3.2.1
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เปาประสงค 9.4.5 กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหนวยงาน
มาตรการท่ี 9.4.5.1 ประชุมแนวดิ่งระหวางผูบริหารกับฝายการคลังของแตละหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรมประจําพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

กิจกรรมการประชุม/เรงรัดการกอหนี้และ
เบิกจายงบประมาณ

- ฝายการคลัง 9.4.5.1

กิจกรรมการติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป

- ฝายการคลัง 9.4.5.1

กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและ
จัดทํางบการเงินถูกตองของสํานักงานเขต
คลองเตย

- ฝายการคลัง 9.4.5.1

กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชี
ทรัพยสินในใบรายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสิน

- ฝายการคลัง 9.4.5.1

เปาประสงค 9.4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน
มาตรการท่ี 9.4.6.1 ปรับปรงุทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมประจําพื้นฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ
มาตรการ

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

- ฝายการคลัง 9.4.6.1



- 21 -

สรุปโครงการและงบประมาณ

โครงการยุทธศาสตร (หมวด 7)
ลําดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ

(ระบุหมายเลขมาตรการ
หลังโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ

1 กิจกรรมการตรวจสอบสถานบริการ
สถานบันเทิง และสถานประกอบการ
ท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับ
สถานบริการในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย
(นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายสิ่งแวดลอมฯ

2 รอยละของพ้ืนท่ีรกราง/อาคารราง
ไดรับการตรวจสอบ
(นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายเทศกิจ

3 กิจกรรมการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
แสดงสวางในพ้ีนท่ีเสี่ยงภัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1.1.1.2)

- - ฝายโยธา

4 โครงการเสริมสรางความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ (1.2.2.3)

- - ฝายสิ่งแวดลอมฯ

5 กิจกรรมการซอมระงับอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานเขต
คลองเตย (1.3.3.1)

- - ฝายปกครอง

6 กิจกรรมการซอมระงับอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟกับหนวยงานภายนอก
(1.3.3.1)

- - ฝายปกครอง

7 โครงการ ท้ิง-จับปรับ การท้ิงขยะในท่ี
สาธารณะ (1.5.1.2)

- - ฝายเทศกิจ
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ
(ระบุหมายเลขมาตรการ

หลังโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ

8 โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
(1.5.2.1)

- - ฝายเทศกิจ

9 โครงการจัดระเบียบปายโฆษณาท่ีผิด
กฎหมายบนพ้ืนท่ีสาธารณะ(1.5.2.2)

- - ฝายเทศกิจ

10 กิจกรรม Big Cleaning Day ในพ้ืนท่ี
เขตคลองเตย (นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

11 กิจกรรมลางทําความสะอาด
สะพานลอย (Big Cleaning Day)
(นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

12 โครงการจัดระเบียบการจอดรถบน
ทางเทา (นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายเทศกิจ

13 กิจกรรมรณรงคสงเสริมการลดและคัด
แยกมูลฝอย (2.1.1.1, 2.1.1.2)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

14 กิจกรรมคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช
ประโยชน (2.1.1.1, 2.1.1.2)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

15 กิจกรรมศูนยการเรียนรูการจัดการมูล
ฝอยอยางครบวงจร (2.1.1.1,
2.1.1.2)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

16 กิจกรรมนําก่ิงไมและใบไมกลับไปใช
ประโยชน (2.1.1.1, 2.1.1.2)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

17 กิจกรรมการจัดทําปุยคอกริมทาง
(2.1.1.1, 2.1.1.2)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

18 โครงการคัดแยกกลองเครื่องดื่มเพ่ือ
นํากลับไปใชประโยชน (2.1.1.1,
2.1.1.2)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

19 กิจกรรมการตั้งถังรองรับมูลฝอยแยก
ประเภท (2.1.2.2, 2.1.2.3)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

20 กิจกรรมการดําเนินการนัดเวลาท้ิง
นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ (2.1.2.2,
2.1.2.3)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

21 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน (2.1.2.2, 2.1.2.3)

209,000 กทม. ฝายรักษา
ความสะอาดฯ
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ
(ระบุหมายเลขมาตรการ

หลังโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ

22 กิจกรรมนัดวันท้ิง นัดวันเก็บขยะ
อันตราย (2.1.4.2)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

23 โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว (2.3.1.3, 2.3.1.4)

731,200 กทม. ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

24 กิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระ
เกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 20 ตน
(นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

25 การตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนง
ท่ีมีการอนุญาตใหมีการกอสรางป
2560 (4.1.4.1)

- - ฝายโยธา

26 กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงอาคารท่ี
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(4.1.4.1)

- - ฝายทะเบียน

27 โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา (6.2.2.3)

1,271,800 กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ

28 การปรับปรุงพ้ืนท่ีลานกีฬา
ศูนยสุขภาพชุมชนแฟลต 23-24 เขต
คลองเตย (นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายพัฒนาชุมชนฯ

29 โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชน
หมูบานพัฒนา (7.1.14.3)

5,226,000 กทม. ฝายโยธา

30 โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน
(7.1.14.3)

2,124,000 กทม. ฝายโยธา

31 โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัด
คลองเตย (7.1.14.3)

3,107,000 กทม. ฝายโยธา

32 โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน (7.1.6.4)

90,000 กทม. ฝายการศึกษา

33 โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(7.1.8.5)

314,400 กทม. ฝายการศึกษา
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ
(ระบุหมายเลขมาตรการ

หลังโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ

34 โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (7.1.8.7)

8,300 กทม. ฝายการศึกษา

35 โครงการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(7.1.6.4)

24,000 กทม. ฝายการศึกษา

36 โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(7.1.15.5)

2,312,200 กทม. ฝายการศึกษา

37 โครงการประชุมครู (7.1.6.4) 3,900 กทม. ฝายการศึกษา
38 โครงการสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู
(7.1.6.2)

50,400 กทม. ฝายการศึกษา

39 โครงการสอนภาษาจีน (7.1.1.1,
7.1.2.1)

876,000 กทม. ฝายการศึกษา

40 โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไป
ไมโกง) (7.1.8.4)

40,000 กทม. ฝายการศึกษา

41 โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยทรัพยสินใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(7.1.15.1)

1,913,700 กทม. ฝายการศึกษา

42 โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวย
ยุวกาชาด (7.1.8.2)

93,000 กทม. ฝายการศึกษา

43 โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (7.1.8.1)

55,700 กทม. ฝายการศึกษา

44 โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(7.1.8.2)

42,500 กทม. ฝายการศึกษา
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ
(ระบุหมายเลขมาตรการ

หลังโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

แหลง
งบประมาณ

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ

45 โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(7.1.8.2)

47,300 กทม. ฝายการศึกษา

46 โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย
(7.1.8.1)

685,800 กทม. ฝายการศึกษา

47 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร (7.1.6.4)

9,600 กทม. ฝายการศึกษา

48 กิจกรรมปองกันภาวะทุพโภชนาการใน
เด็กของโรงเรียนในสังกัด (8.1.3.1)

- - ฝายการศึกษา

49 กิจกรรมการปองกัน ควบคุมโรค
ไขเลือดออก (8.2.5.2)

- - ฝายสิ่งแวดลอมฯ

50 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (8.7.1.2)

๙๓,๐๐๐ กทม. ฝายสิ่งแวดลอมฯ

51 กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการศูนยบริหารราชการ ฉับไว
ใสสะอาด (BFC) (นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายปกครอง

52 โครงการประชาสัมพันธและเสริมสราง
ความเขาใจใหประชาชนรับทราบ
เก่ียวกับการยื่นแบบและการชําระภาษี
ท้ัง 3 ประเภท (9.4.4.1)

- - ฝายรายได

โครงการประจําพื้นฐาน (หมวด 7)
ลําดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ

(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโรงการ)
งบประมาณ

(บาท)
แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ

1 โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย (สายตรวจตู
เขียว) (1.1.1.3)

- - ฝายเทศกิจ

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (1.1.2.2)

64,100 กทม. ฝายปกครอง

3 การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (1.1.2.2)

352,000 กทม. ฝายปกครอง



ลําดับ
ท่ี

ช่ือโครงการ
(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโรงการ)

งบประมาณ
(บาท)

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ

4 กิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา
และเปดทางน้ําไหล คูคลองในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตย (นโยบาย ผว.กทม.)

- - ฝายโยธา

5 โครงการสงเสริมใหความรูชุมชนในการ
จัดการไขมันอยางถูกสุขลักษณะ
(2.1.5.1)

- - ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

6 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการชุมชน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ (3.1.1.4)

- - ฝายพัฒนา
ชุมชนฯ

7 โครงการเจาหนาท่ีเทศกิจอาสาพานอง
ขามถนน (4.5.2.4)

- - ฝายเทศกิจ

8 โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต (7.1.6.1)

23,800 กทม. ฝายการศึกษา

9 กิจกรรมการอบรมและพัฒนาหลักสูตร
ตางๆ ของสํานักการศึกษา (7.1.6.1)

- กทม. ฝายการศึกษา

10 กิจกรรมตรวจวัดปริมาณสารโพลารใน
น้ํามันทอดซ้ําและรณรงคไมใชน้ํามันทอด
ซ้ําในสถานประกอบการ (8.7.1.1)

- - ฝาย
สิ่งแวดลอมฯ

11 การจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติ
ไทย (9.3.2.1)

- - ฝายทะเบียน

12 โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีปายรายใหม
(9.4.4)

- - ฝายรายได

13 กิจกรรมการประชุม/เรงรัดการกอหนี้
และเบิกจายงบประมาณ (9.4.5)

- - ฝายการคลัง
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การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล



แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร

ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
มิติท่ี 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต*
เปาประสงค 1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม*

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

กวดขันและจัดระเบียบสถาน
บริการในพ้ืนท่ีเขต*

(นโยบายท่ี 3“ปลอดภัย”
(Community) : ชีวิตปลอดภัย
ทรัพยสินปลอดภัย ชุมชนและ

สังคมปลอดภัย
ภารกิจท่ี 3.2 สั่งปดสถาน

บริการฝาฝนกฎหมาย
ดําเนินการทันที

1. รอยละของสถานบริการใน
พ้ืนท่ีเขตคลองเตยท่ีไดรับการ
ตรวจสอบ*

(รอยละ 100)
ผลผลิต

สถานบริการ คือ สถานบริการ สถานบันเทิง และสถาน
ประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการ
ในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย จํานวนท้ังสิ้น 84 แหง
การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบความปลอดภัยของสถาน
บริการ สถานบันเทิง และสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการใน
ลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย ท้ังหมด
84 แหง ตามแบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยและดาน
สุขลักษณะอาคาร

กิจกรรมการตรวจสอบสถาน
บริการ สถานบันเทิง และ
สถานประกอบการท่ีเปด
ใหบริการในลักษณะท่ีคลาย
กับสถานบริการในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตย

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ความเปนระเบียบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน*

(นโยบายท่ี 3“ปลอดภัย”
(Community) : ชีวิตปลอดภัย
ทรัพยสินปลอดภัย ชุมชนและ

สังคมปลอดภัย
ภารกิจท่ี 3.4 เปลี่ยนพ้ืนท่ี

เปลี่ยวเปนพ้ืนท่ีโปรงตัดวงจร
อาชญากรรมฯ

2. รอยละของพ้ืนท่ีรกราง/อาคาร
รางไดรับการตรวจสอบ*

(รอยละ 100)
(ผลผลิต)

พ้ืนท่ีรกราง/อาคารราง หมายถึง พ้ืนท่ีรกรางวางเปลา อาคารราง
และพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบพ้ืนท่ีรกราง/อาคารราง
และดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวของ

กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนท่ี
รกราง/อาคารรางในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตย

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายเทศกิจ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ติดตั้งและซอมแซมไฟ
สองสวางในพื้นท่ีเสี่ยงภัย
(ม. 1.1.1.2)

3. รอยละของความสําเร็จในการ
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
ตามแผนท่ีกําหนด

(รอยละ 80)
(ผลผลิต)

คํานิยาม
- พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายหมายถึง ถนน ตรอก ซอย
หรือพ้ืนท่ี/อาคารรกราง วางเปลา ท่ีเสี่ยงหรือลอแหลมตอการ
เกิดอาชญากรรมการกระทําผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ / การ
กระทําใดๆ ท่ีเปนอันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
ท้ังนี้ สํานักงานเขตจะตองสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยฯ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ระบุสภาพปญหาและจัดทําแผนดําเนินการติดตั้งหรือ
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
- ความสําเร็จในการตดิตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนท่ีกําหนด หมายถึง ความสําเร็จใน
การติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง หรือท่ีไดแจงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการฯ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนท่ีกําหนด
วิธีคํานวณ ความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางฯ
เทากับจํานวนดวงไฟท่ีมีการติดตั้ง/ซอมแซมหรือท่ีไดแจงให
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการฯ ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนท่ีกําหนด คูณดวย 100 หารดวยจํานวนดวง
ไฟท้ังหมดท่ีอยูในแผนท่ีตองดําเนินการติดตั้ง/ซอมแซมในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยฯ
จํานวนดวงไฟท่ีมีการติดตั้ง/ซอมแซม/แจงหนวยงานดําเนินการ x100
จํานวนดวงไฟท้ังหมดท่ีอยูในแผนท่ีตองดําเนินการฯ

กิจกรรมการติดตั้ง/ซอมแซม
ไฟฟาแสดงสวางในพ้ีนท่ีเสี่ยง
ภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายโยธา)



มิติท่ี 1.2 การปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด
เปาประสงคท่ี 1.2.2 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

การเฝาระวัง ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ (ม 1.2.2.3)

4. รอยละของสถานประกอบการที่
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

(รอยละ 90)
(ผลผลติ)

นิยาม
1.สถานประกอบการ หมายถึง สถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปดใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ ประเภท การจัดให
มีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกัน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
2.ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา หมายถึง การประชาสัมพันธ
ที่เก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และหรือการสุมตรวจ
หาสารเสพติดในปสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการ
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการที่ไดดาํเนินการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด x 100 หารดวย จํานวนสถานประกอบการทัง้หมดในพื้นที่
เขตคลองเตย

โครงการเสริมสรางความรูใน
การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)



มิติท่ี 1.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
เปาประสงค 1.3.3 ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนา

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

ชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนหลังเกิดเหตุ
สาธารณภัย (ม 1.3.3.1)

5. การซักซอมการปฏิบัติการตาม
แผนปองกันและบรรเทาภัย
สาธารณภัยและดานความม่ันคง

(2 ครั้ง/ป)
(ผลผลิต)

นิยาม
การซักซอมตามแผนฯ หมายถึง
1. ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนฯ   ภายใน

สํานักงานเขตเองอยางนอย 1 ครั้ง  (ภายในปงบประมาณ)
2.  ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนฯ รวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีอยางนอย
1 ครั้ง  (ภายในปงบประมาณ) โดยมีเจาหนาท่ีของสํานักงานเขต
เขารวมดวย

๑. กิจกรรมการซอมระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟใน
อาคารสํานักงานเขตคลองเตย
๒. กิจกรรมการซอมระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟกับ
หนวยงานภายนอก

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายปกครอง)



มิติท่ี 1.5 ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
เปาประสงค 1.5.1 ลดพฤติกรรมการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

กวดขัน ท้ิง-จับปรับผูท้ิง
ขยะ (ม. 1.5.1.2)

6. - การจัดใหมีการกวดขัน
ท้ิงสิ่งใดๆ ในท่ีสาธารณะ

(อยางนอย 1 จุด)
(ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดใหมีการ
กวดขันท้ิงสิ่งใดๆ ในท่ี
สาธารณะ

(รอยละ 80)
(ผลลัพธ)

นิยาม
1. จุดกวดขันท้ิงจับ-ปรับ หมายถึง สถานท่ีท่ีสํานักงานเขตกําหนดใหเปนจุดท้ิงจับ-
ปรับ ซึ่งตองมีเจาหนาท่ีเทศกิจประจําอยูท่ีจุดพรอม อุปกรณประชาสัมพันธ
2. ประชาชน หมายถึง ผูท่ีอาศัยหรือสัญจรบรเิวณจุดกวดขันท้ิงจับ-ปรับ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการมีจุด
ท้ิงจับ-ปรับ โดยแบง 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน พึงพอใจมาก  4
คะแนน  พึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน พึงพอใจนอย  2 คะแนน  พึงพอใจนอย
ท่ีสุด 1 คะแนน
คาเปาหมาย
1. จัดใหมีจุดกวดขันท้ิงสิ่งใด  ๆในพ้ืนท่ีสาธารณะ อยางนอย  1 จุด
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดใหมีการกวดขันท้ิงสิ่ง
ใดๆ ในท่ีสาธารณะ ไมนอยกวารอยละ 80
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดคูณ 100 หารดวยคะแนนเต็มท้ังหมด -
ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ
(จํานวนผูท่ีพึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ)
- คะแนนเต็มท้ังหมด = คาคะแนนสูงสุดคณูจํานวนขอคณู
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด

โครงการ ท้ิง-จับปรับ การท้ิง
ขยะในท่ีสาธารณะ

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายเทศกิจ)



เปาประสงค 1.5.2 ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยบนทางเทาและท่ีสาธารณะ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ
(ม. 1.5.2.1)

7. – การกวดขันมิใหมีผูคาฝาฝน
ทําการคาในจุดกวดขันพิเศษ

(อยางนอย 2 ครั้ง/วัน /จุด)
(ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอความเปน
ระเบียบเรียบรอย ไมมีผูคาฝาฝน
ทําการคาในจุดกวดขันพิเศษ

(รอยละ 80)
(ผลลัพธ)

นิยาม
1. จุดกวดขันพิเศษ หมายถึง พ้ืนท่ีหามฝาฝนตั้งวางจําหนายสินคาโดย
เด็ดขาด ในบริเวณ ผิวจราจร ปายรถโดยสาร สะพานลอยหรือทางข้ึนลง
รถไฟฟา ทางข้ึนลงทางมาลาย โดยรอบตูโทรศัพทสาธารณะ หากมีมากกวา
1 บริเวณ เชน มีท้ังผิวจราจรและปายรถโดยสารอยูดวยกันใหนับเปน 1 จุด
2. ประชาชน หมายถึง ผูท่ีอาศัยหรือสัญจรบรเิวณจุดกวดขันพิเศษ
3. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชนท่ีใช
ทางเทาบริเวณพ้ืนท่ีจุดกวดขันพิเศษตอความเปนระเบียบเรียบรอย
ของพ้ืนท่ี โดยแบง 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน
พึงพอใจมาก 4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจนอย
2 คะแนน พึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน
คาเปาหมาย
1.  จัดเจาหนาท่ีเทศกิจออกตรวจพ้ืนท่ีกวดขันพิเศษ จํานวน
4 จุด ไดแก 1. บริเวณทางข้ึนลงรถไฟฟา BTS อโศก สี่แยกอโศก
2. บริเวณทางข้ึนลงรถไฟฟา BTS พรอมพงษ  3. บริเวณทางข้ึนลง
รถไฟฟา BTS ออนนุช 4. บริเวณทางข้ึนลงสะพานลอยคนขามปาก
ซอยคุณหญิงถนนสุนทรโกษา อยางนอย 2 ครั้ง/วัน /จุด

โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายเทศกิจ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการกวดขันมิใหมีผูคาฝาฝนทํา
การคาในจุดกวดขันพิเศษ  ไมนอยกวารอยละ 80

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดคูณ 100 หารดวยคะแนนเต็มท้ังหมด
- ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ
(จํานวนผูท่ีพึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ) -
คะแนนเต็มท้ังหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอคูณจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด

จัดระเบียบปายโฆษณา
ท่ีผิดกฎหมาย
(ม. 1.5.2.2)

8. – จํานวนครั้งในการกวดขัน
ดูแลมิใหมีปายโฆษณาท่ีผิด
กฎหมายในพ้ืนท่ีสาธารณะ

(อยางนอย 2 ครั้ง/วัน)
(ผลผลิต)

นิยาม
1. ปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย  หมายถึง ปายท่ีจัดทําโดยวัสดุใดๆ เพ่ือ
การโฆษณา ดวยการปด ท้ิง โปรย ติดตั้ง วาง แขวน หรือทําดวย
ประการใดๆ ในท่ีสาธารณะโดยมิไดรับอนุญาต
2. ประชาชน หมายถึง ผูท่ีอาศัยหรือสัญจรบริเวณถนนสายหลัก และ
ถนนสายรอง
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอ
ปายโฆษณา โดยแบง 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน พึง
พอใจมาก 4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจนอย 2
คะแนน  พึงพอใจนอยท่ีสุด  1 คะแนน

โครงการจัดระเบียบปาย
โฆษณาท่ีผิดกฎหมายบนพ้ืนท่ี
สาธารณะ

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายเทศกิจ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการกวดขันมิใหมี
ปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี
สาธารณะ

(รอยละ 80)
(ผลลัพธ)

คาเปาหมาย
1. จัดเจาหนาท่ีเทศกิจกวดขันมิใหมีปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย

บนพ้ืนท่ีสาธารณะ บริเวณถนนสายหลัก และถนนสายรอง
อยางนอย 2 ครั้ง/วัน
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดเจาหนาท่ีเทศกิจ
กวดขันดําเนินการเก่ียวกับปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายบนพ้ืนท่ี
สาธารณะ ไมนอยกวารอยละ 80
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดคูณ 100 หารดวยคะแนน
เต็มท้ังหมด- ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ
(จํานวนผูท่ีพึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ)
- คะแนนเต็มท้ังหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอคูณ

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด
การรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของเมือง*

นโยบายท่ี 1 “สะอาด”
(CLEAN) ภารกิจท่ี 1.2

รวมพลังชาวกรุงเทพฯ รวม
Big Cleaning Day

เมืองกรุงเทพฯ สะอาดฯ

9. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ของเขต
คลองเตย*

(อยางนอย 10 ครั้งตอป)
(ผลผลิต)

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของเขตคลองเตย ไดแก
1. การลางทําความสะอาดบาทวิถีและผิวจราจร
2. ตัดแตงไมใหญ ไมพุม
3. ขีดสี/ตีเสน/ซอมแซมทางเทาและผิวจราจร
4. เช็ดลางทําความสะอาดปายสัญญาณจราจร และท่ีพัก
ผูโดยสารรถประจําทาง สะพานลอย ฯลฯ

1. กิจกรรม Big Cleaning
Day ในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย
2. กิจกรรมลางทําความ
สะอาดสะพานลอย (Big
Cleaning Day)

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

การรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
เมือง*

( นโยบายท่ี 3 “ปลอดภัย”
(Community) ภารกิจท่ี 3.1
ปรับจริง จับจริง รถจอดและ

ว่ิงบนทางเทา)

10. - จํานวนครั้งในการกวดขัน
ดูแลมิใหมีการจอดรถบนทางเทา*

(อยางนอย 2 ครั้ง/วัน)
(ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดระเบียบ
รถจอดบนทางเทา

(รอยละ 80)
(ผลลัพธ)

นิยาม
1. ทางเทา  หมายถึง พ้ืนท่ีทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูดานขาง

ถนน หรือสวนท่ีอยูริมขอบทางซึ่งใชเปนท่ีสําหรับคนเดิน
2. ประชาชน หมายถึง ผูท่ีอาศัยหรือสัญจรไปมาบนทางเทา
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการ
จอดรถบนทางเทา โดยแบง 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน พึง
พอใจมาก  4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน พึงพอใจนอย  2
คะแนน พึงพอใจนอยท่ีสุด  1 คะแนน
คาเปาหมาย
1. จัดเจาหนาท่ีเทศกิจกวดขันรถจอดบนทางเทา อยางนอย 2 ครั้ง/วัน
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดเจาหนาท่ีเทศกิจ
กวดขันดําเนินการเก่ียวกับรถจอดบนทางเทาไมนอยกวารอยละ 80
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดคูณ 100 หารดวยคะแนน
เต็มท้ังหมด- ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ
(จํานวนผูท่ีพึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ)
- คะแนนเต็มท้ังหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอคูณ

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด

โครงการจัดระเบียบการจอด
รถบนทางเทา

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายเทศกิจ)



ดานท่ี 2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
มิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางย่ังยืน
เปาประสงคท่ี 2.1.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูการบริหาร
จัดการขยะและของเสียชุมชน
(ม 2.1.1.1)
สงเสริมการคัดแยกขยะจาก
แหลงกําเนิด (ม 2.1.1.2)

11. รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ี
คัดแยกท่ีแหลงกําเนิดเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบกับป พ.ศ.2556

(รอยละ 20)
(ผลผลิต)

นิยาม
1. มูลฝอยคัดแยกท่ีแหลงกําเนิด หมายถึงมูลฝอยอินทรีย วัสดุรี
ไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส  ไขมัน

1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) สิ่งท่ียอยสลายงาย
เชน เศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม วัชพืช ใบไม  ก่ิงไม ฯลฯ

1.2 วัสดุรีไซเคิล (Recyclable waste) เชน แกว ขวด
กระดาษ กลองเครื่องดื่มแบบ UHT กระปองเครื่องดื่ม ฯลฯ

1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) เปนมูลฝอย ท่ีมี
องคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ เชน
ถานไฟฉาย หลอดไฟ สเปรยกระปอง ยาหมดอายุ เครื่องสําอาง
หมดอายุ ฯลฯ

1.4 มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส( E-Waste) หมายถึง ซากเครื่องใช
หรืออุปกรณ ซึ่งใชกระแสไฟฟาหรือสนามแมเหล็กในการทํางาน
ท่ีไมไดตามมาตรฐาน (off-spec) หรือหมดอายุการใชงาน หรือ
ลาสมัย  เชน คอมพิวเตอร  โทรศัพทเคลื่อนท่ี เครื่องใชไฟฟา
ฯลฯ

1. กิจกรรมรณรงคสงเสริม
การลดและคัดแยกมูลฝอย
(ไมใชงบประมาณ)
2. กิจกรรมคัดแยกขยะเศษ
อาหารมาใชประโยชน
(ไมใชงบประมาณ)
3. กิจกรรมศูนยการเรียนรู
การจัดการมูลฝอยอยางครบ
วงจร
(ไมใชงบประมาณ)
4. กิจกรรมนําก่ิงไมและใบไม
กลับไปใชประโยชน
(ไมใชงบประมาณ)
5. กิจกรรมการจัดทําปุยคอก
ริมทาง(ไมใชงบประมาณ)
6. โครงการคัดแยกกลอง
เครื่องดื่มเพ่ือนํากลับไปใช
ประโยชน (ไมใชงบประมาณ)

(ฝายรักษาความสะอาดฯ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

2. แหลงกําเนิด หมายถึง ท่ีพักอาศัย บานเรือน สถานศึกษา
อาคาร สถานประกอบการ หางสรรพสินคา โรงแรม ฯลฯ

วิธีการคํานวณ
ปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกท่ีแหลงกําเนิดป พ.ศ.2560 เพ่ิมข้ึน =
ปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกท่ีแหลงกําเนิดปพ.ศ.2560-ปฐานx100
ปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกท่ีแหลงกําเนิดปพ.ศ.2556(เฉลี่ยตัน/วัน)

หมายเหตุ ปฐาน คือ ป พ.ศ. 2556



มิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางย่ังยืน
เปาประสงคท่ี 2.1.2 เก็บขนมูลฝอยไมใหตกคาง

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

เก็บขนมูลฝอย (มาตรการท่ี
2.1.2.2)
จางชักลากมูลฝอยในชุมชน
(มาตรการท่ี 2.1.2.3)

12. มูลฝอยท่ีจัดเก็บไดลดลงเม่ือ
เปรียบกับป พ.ศ. 2556

(รอยละ 5)
(ผลผลิต)

- ปริมาณมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดลดลง หมายถึง ปริมาณมูลฝอยท่ี
จัดเก็บไดเฉลี่ยตอวันลดลงตามเปาหมายท่ีกําหนด
- ปฐาน คือ ป พ.ศ. 2556
วิธีการคํานวณ
มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง = ปริมาณมูลฝอยปฐาน – ปริมาณมูลฝอยป 2560× 100

ปริมาณมูลฝอยปฐาน

1. กิจกรรมการตั้งถังรองรับ
มูลฝอยแยกประเภท (ไมใช
งบประมาณ)
2. กิจกรรมการดําเนินการนัด
เวลาท้ิง นัดเวลาเก็บขยะชิ้น
ใหญ (ไมใชงบประมาณ)
3. โครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(209,000 บาท)

(ฝายรักษาความสะอาดฯ)



มิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางย่ังยืน
เปาประสงคท่ี 2.1.4 จัดการมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยอันตรายอยางถูกสุขลักษณะ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

กําจัดมูลฝอยอันตรายอยาง
ถูกสุขลักษณะ (ม 2.1.4.2)

13. มูลฝอยอันตรายจัดเก็บได
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา

(รอยละ 5)
(ผลผลิต)

- มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) เปนมูลฝอยท่ีมี
องคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ เชน
ถานไฟฉาย หลอดไฟ สเปรยกระปอง ยาหมดอายุ เครื่องสําอาง
หมดอายุ ฯลฯ
- ปงบประมาณท่ีผานมา คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิธีการคํานวณ
มูลฝอยอันตรายท่ีจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา
= ปริมาณมลูฝอยอันตรายป 2560 × ปริมาณมลูฝอยอันตรายป 2559

100

กิจกรรมนัดวันท้ิง นัดวันเก็บ
ขยะอันตราย
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายรักษาความสะอาดฯ)



มิติท่ี 2.3 การจัดการพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ
เปาประสงคท่ี 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหยอมอยางเพียงพอ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

- บํารุงรักษาสวนหยอม (ม.
2.3.1.3)*
- พัฒนาสวนประเภทอ่ืนๆ
รวมกับภาคสวนตางๆ
(ม.2.3.1.4)*

14. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึน

(รอยละ 100 ตามท่ีตกลงไวกับ สสล.)
(ผลผลิต)

นิยาม
พ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกําหนดไวใน “ฐานขอมูล
และระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร" ประกอบดวย 10 ประเภท แยกเปน
2 ประเภทหลัก คือ
1. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม ใหสํานักงานเขต
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีตกลงกับสํานักงานสวนสาธารณะ
สํานักสิ่งแวดลอมในแตละป
2. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไมไดอยูในรูปแบบสวนสาธารณะ ซึ่งตอง
ดําเนินการสํารวจรวบรวมเพ่ิมเติม ไมนอยกวา 12 แหง/ป
- รายละเอียดพ้ืนท่ีสีเขียวแตละประเภท
1. พื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม
หมายถึง พ้ืนท่ีใดๆ ในแตละพ้ืนท่ีเขตท่ีไมเคยถูกพัฒนาเปน
สวนหยอม/สวนสาธารณะ (กําหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของ
สํานักงานสวนสาธารณะ สสล.) มากอน ท้ังนี้อาจเปนพ้ืนท่ีวาง
เปลา/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใตทางดวน/แนวกําแพง
อยางตอเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟาอาคาร
(Green Roof) ฯลฯ ซึ่ง สนข./สสณ.สสล. พัฒนาเปน
สวนสาธารณะ/สวนหยอม

1. โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
(731,200 บาท)
2. กิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้ง
เฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 20 ตน
(ไมใชงบประมาณ) สอดคลอง
กับนโยบายท่ี 4 “คุณภาพ
ชีวิตดี” (Care) ภารกิจท่ี 4.2
ปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

(ฝายรักษาความสะอาดฯ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

1.1 การพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนสวนสาธารณะ/สวนหยอมตอง
พัฒนาใหมีพันธุไมปกคลุมขนาดตั้งแต/มากกวา หรือเทากับ 2
ตร.ม.ข้ึนไป โดยเนนการปลูกไมถาวร อาจดําเนินการดังตอไปนี้

1.1.1 ปลูกพันธุไมยืนตน ไมพุม
1.1.2 จัดทําเปนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/สวนหยอม
1.1.3 จัดทําสวนหยอมในลักษณะสวนบนอาคารสูง

(Green Roof)
1.1.4 จัดทําเปนสวนตามแนวพ้ืนท่ีดินหรือพ้ืนท่ีสีเขียว

ข้ึนตามแนวดิ่ง/จัดทําเปนสวนแนวตั้ง (แบบถาวร) เชน ปลูกตาม
แนวกําแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตามสิ่งกอสรางอาคาร/สะพานลอย
ฯลฯ

1.1.5 จัดทําเปนสวนปา หมายถึง การปลูกตนไมใน
ลักษณะเปนพ้ืนท่ี โดยมีท้ังไมระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหวาง
ตนเทากับ 4×4 เมตร ใหคิดเฉลี่ย 100 ตน เปนพ้ืนท่ี 1 ไร

1.1.6 การปลูกไมยืนตนในลักษณะเนื่องเปนแนวยาว
เชน ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเทา เปนตน คิดพ้ืนท่ีโดย
นําความกวางของทรงพุมคูณความยาวของระยะทางท่ีปลูก

กวา้ง

ยาว



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

1.2 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ
กลาวคือ

1.2.1 สํานักงานเขตเองดําเนินการในรูปแบบท่ีใชและ
ไมใชงบประมาณ

1.2.2 สนับสนุนหนวยราชการอ่ืนๆ/บริษัท หางราน
เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ใหเปนผูดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง

1.2.3 รวบรวมพ้ืนท่ีซึ่งหนวยงานอ่ืน บริษัท หางราน
เอกชน วัด หมูบานจัดสรร ฯลฯ ไดมีการดําเนินการจัดทําเปน
พ้ืนท่ีสวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไวแลว

1.3 สํานักงานเขตจัดทําทะเบียนพ้ืนท่ีสวนฯ แบงเปน 3
ประเภท คือ

1.3.1 สวนซึ่งสํานักงานเขตดําเนินการเอง
1.3.2 สวนซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน
1.3.3 อ่ืนๆ เชน หมูบานจัดสรร วัด บริษัท หางราน

ภาคเอกชน หรือประชาชน ฯลฯ



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

2.พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไมไดอยูในรูปแบบสวนสาธารณะ
หมายถึง พ้ืนท่ีสีเขียวตามคําจํากัดความในแผนแมบทพ้ืนท่ีสี
เขียวของกรุงเทพมหานคร 9 ประเภท ซึ่งประกอบดวย

2.1 สนามกีฬากลางแจง หมายถึงสนามกีฬากลางแจงท่ีมี
ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา 500 ตร.ม.ข้ึนไป

2.2 สนามกอลฟ หมายถึง สนามกอลฟทุกแหง
2.3 แหลงน้ํา หมายถึง สระน้ํา หนองน้ํา บึง ซึ่งมีน้ําทวมขัง

นานกวา 6 เดือนตอป ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา 500 ตร.ม.ข้ึนไป
ทุกแหง

2.4 ท่ีลุม หมายถึงท่ีลุมน้ําทวมขังมีพืชข้ึนปกคลุม เชน กก
ท่ีมีขนาดมากกวา 500 ตร.ม.ข้ึนไปทุกแหง

2.5 ท่ีวาง หมายถึงท่ีวางหรือท่ีโลงท่ีมีขนาดมากกวา 1 ไร
พ้ืนท่ีโลงหรือพ้ืนท่ีรกรางหรือไมไดใชประโยชนหรือไมเขาขายพ้ืนท่ี
ประเภทใดและมีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา 500 ตร.ม.

2.6 พ้ืนท่ีไมยืนตน หมายถึงพ้ืนท่ีมีกลุมไมยืนตนข้ึนอยูเปน
สวนใหญ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต 1 ไรข้ึนไป รวมท้ังสวนผลไม

2.7 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม หมายถึงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน นา
ขาว นาหญา

2.8 พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หมายถึงพ้ืนท่ีบอเลี้ยงสัตวน้ํา
2.9 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปน

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการนันทนาการและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
เชน ริมคลอง พ้ืนท่ีใตหรือขางทางดวนหรือทางพิเศษ เปนตน



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

- สํารวจพ้ืนท่ีตามนิยามท่ีกําหนดไวของแตละประเภท และนํา
ขอมูลพ้ืนท่ีท่ีสํารวจไดมาลงรายละเอียดใน “โปรแกรมฐานขอมูล
และระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร” โดยใหลงรายละเอียดครบถวนท้ัง 3 สวน คือ

1. สถานท่ีตั้งสวนฯ บนแผนท่ีฐานขอมูลฯ
2. รายละเอียดพ้ืนท่ีสีเขียวรายแหง
3. ภาพถายสวนฯ ในโปรแกรม

วิธีการคํานวณ
พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึน = พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีทําได × 100

พ้ืนท่ีสีเขียวเปาหมายท่ีไดตกลงไว



ดานท่ี 4 เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบการเดินทางสะดวก
มิติท่ี 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม
เปาประสงคท่ี 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวม

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ตรวจสอบและติดตามการใช
ประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม
(ม 4.1.4.1)

15. รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงของ
อาคารท่ีมีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

(รอยละ 100)
(ผลผลิต)

นิยาม
- ตําแหนงท่ีอนุญาตใหมีการปลูกสรางอาคาร
หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบ
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุ
ไวในคํารองขอ และไดรับการอนุญาตใหมีการกอสรางตาม
คํารองขอ
-การลงจุดแสดงตําแหนงท่ีอนุญาตใหมีการกอสราง หมายถึง
การลงจุดแสดงตําแหนงท่ีอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารของ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตามระบบการรายงานผลการอนุญาต
กอสรางอาคารของสํานักผังเมือง
-ตําแหนงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบาน หมายถึง
ตําแหนงผูยื่นคํารองขอเลขรหัสประจําบาน และไดรับการ
กําหนดเลขหมายประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง

๑. การตรวจสอบการลงจุด
แสดงตําแหนงท่ีมีการอนุญาต
ใหมีการกอสรางป 2560
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายโยธา)

๒. กิจกรรมลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารท่ีมีการออก
เลขรหัสประจําบาน
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายทะเบียน)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบาน
หมายถึง จุดแสดงตําแหนงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจํา
บานท่ีบานตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบาน
ของสํานักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900)
ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุด
แสดงตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคาร และตําแหนงการแสดง
อาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบาน (ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผัง
เมืองและสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจุดท่ีลงตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคารกับจุดท่ีลง
ตําแหนงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบานคูณดวยรอยหาร
ดวยผลรวมของจํานวนการอนุญาตกอสรางอาคารกับจํานวน
อาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบานท้ังหมด



ดานท่ี 6 เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา
มิติท่ี 6.2 กีฬาและนันทนาการ
เปาประสงคท่ี 6.2.2 ประชาชนมีสถานท่ี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเลนกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการอยางท่ัวถึง

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

จัดบริการลานกีฬาท่ีได
มาตรฐาน (ม.6.2.2.3)

16. จํานวนลานกีฬาท่ีไดรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานลานกีฬา

(4 ลาน)
(ผลผลิต)

คํานิยาม
1. ลานกีฬากรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานท่ีกรุงเทพมหานคร
กําหนดใหใชเปนสถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกายของ
ประชาชนและไดข้ึนทะเบียนเปนลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร
2. การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน หมายถึง การผานการตรวจ
ประเมินตามเกณฑการประเมินของกองการกีฬาท่ีกําหนด จาก
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง
วิธีคํานวณ
ระดับสํานักงานเขต จํานวนลานกีฬาของสํานักงานเขตท่ีผาน
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการ คูณ 100 หารดวยจํานวน
ลานกีฬาของแตละสํานักงานเขต
เกณฑการประเมิน
1. ดานกายภาพ

1.1 พ้ืนสนามอยูในสภาพพรอมใหบริการ
- พ้ืนผิวสนามเปนคอนกรีต, หญา, ดินอัด หรือยางมะตอย

ตองเรียบ ไมเปนหลุมขรุขระ และน้ําทวมขัง

โครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(1,271,800 บาท)

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

( นโยบายท่ี 4 “คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ”(Care) ภารกิจท่ี
4.5 เปลี่ยนพื้นท่ีเสื่อมโทรม
ใหเปน “พื้นท่ีชุมชนสามัคคี
สรางสุขภาวะดีเพื่อชีวิต”)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

- มีเสนสนามสําหรับการเลนกีฬาแตละชนิด
- การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือเลนกีฬาตางๆ เปนสัดสวนชัดเจน

1.2 มีวัสดุอุปกรณสําหรับเลนกีฬาแตละประเภท
- มีอุปกรณกีฬาสําหรับการเลนกีฬา
- มีท่ีสําหรับเก็บอุปกรณกีฬาหลังการใชงาน
- อุปกรณกีฬาใชงานไดไมชํารุด

1.3 มีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด รมรื่น
- บริเวณลานกีฬา สะอาด ไมมีเศษขยะ หรือ หญาข้ึนรก

- ไมมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งเปนอุปสรรคกับการเลนกีฬา
- บริเวณลานกีฬา รมรื่น เหมาะแกการออกกําลังกาย

1.4 มีปายประกาศชื่อลานกีฬา ระบุเวลา และกติกาการใช
ลานอยางชัดเจน

- ปายชื่อลานกีฬาแข็งแรง ม่ันคงถาวร
- ระบุเวลา และกติกาการใชงาน

1.5 บริเวณลานกีฬาแสงสวางเพียงพอ
1.6 มีความปลอดภัยในการใชบริการ

- มีรั้วหรือตาขายก้ันเพ่ือความปลอดภัยในการเลนกีฬา
สําหรับลานกีฬาท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับอาคาร หรือพ้ืนท่ีสวนบุคคล



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

- พ้ืนผิวสนาม ทอระบายน้ํา รั้ว อุปกรณตางๆ ไมชํารุด
2. ดานการบริหารจัดการ

2.1 การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ ของลาน
กีฬา

- ประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การ
จัดการแขงขันและการจัดงานในวันสําคัญ

2.2 มีกรรมการรับผิดชอบ และมีการจัดประชุมเปนประจํา
2.3 มีระเบียบการใชและจัดทําระเบียบสมาชิก
2.4 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ

ของลานกีฬา
- การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการจัดกิจกรรม

ตางๆ ของลานกีฬา
- การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมาของลานกีฬา
2.5 มีการเสนอขอปรับปรุงลานกีฬาเม่ือชํารุด

3. ดานการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์
3.1 มีการจัดกิจกรรมกีฬาเหมาะสมกับความพอใจของ

ประชาชนชน



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

3.2 มีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันสําคัญตางๆ
3.3 มีการจัดกิจกรรมการแขงขันเปนประจําและตอเนื่อง
3.4 รางวัลท่ีไดรับจากการแขงขันกีฬา/การประกวดกิจกรรม

ตางๆ ของลานกีฬา
- รางวัลจากการเขารวมกิจกรรมของลานกีฬา
- รางวัลจากการเขารวมกิจกรรมของหนวยงานตางๆ

3.5 การรวมกิจกรรมในโครงการลานกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร

- มีการเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ ของสํานักงานเขต
- มีการเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ ของสํานัก

วัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว
- มีการเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ ของ

กรุงเทพมหานคร
4. ดานความรวมมือ/สนับสนุนตางๆ ในการพัฒนาลานกีฬา

4.1 มีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาลาน
กีฬาในดานตางๆ



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

- มีการประสานงานขอความรวมมือหรือขอความ
อนุเคราะหกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาลานกีฬาดาน
ตางๆ

- มีการประสานงานขอความรวมมือหรือขอความ
อนุเคราะหกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาลานกีฬาดานตางๆ

4.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการปรับปรุงและพัฒนา
ลานกีฬา

- ประชาชนเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา
ทางดานกิจกรรมและกายภาพ

- ประชาชนรวมแรงรวมใจกันปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา
ทางดานกายภาพ

4.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬาตามความคิดเห็น
และความตองการของสมาชิกผูใชบริการและคนในชุมชน

4.4 มีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือจัดกิจกรรมใน
ลานกีฬา

- มีการประสานกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือจัด
กิจกรรมในลานกีฬา



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

- มีการประสานกับหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือจัดกิจกรรม
ในลานกีฬา

4.5 มีการดําเนินการดานลานกีฬาตามบันทึกท่ีสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว ประสานขอความรวมมือ

เพิ่มพื้นท่ีศูนยกลางเพื่อทํา
กิจกรรมของชุมชน*

นโยบายท่ี 4
“คุณภาพชีวิตดี” (Care)
ภารกิจท่ี 4.5 เปลี่ยนพื้นท่ี
เสื่อมโทรมใหเปน “พื้นท่ี

ชุมชนสามัคคีสรางสุขภาวะดี
เพื่อชีวิต” 1 เขต 1 ชุมชน

17. จํานวนชุมชนในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตยท่ีไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ี*

(1 ชุมชน)
(ผลผลิต)

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยท่ีไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ี ไดแก
ชุมชนแฟลต 23–24 โดยจะดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีของลาน
กีฬาศูนยสุขภาพชุมชนแฟลต 23-24

การปรับปรุงพ้ืนท่ีลานกีฬา
ศูนยสุขภาพชุมชนแฟลต 23-
24 เขตคลองเตย
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)



ดานท่ี 7 เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติท่ี 7.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เปาประสงคท่ี 7.1.1 ยกระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

7.1.2 ยกระดับคะแนนสอบภาษาจีน
7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลท่ีสงผลตอความสําเร็จของนักเรียน
7.1.8 เสริมสรางประสบการณและคานิยมใหนักเรียน
7.1.14 ปรับปรุง/กอสรางอาคารและสถานท่ีใหพอเพียงและปลอดภัย
7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

จางครูตางประเทศสอน
นักเรียนในโรงเรียนสอง
ภาษา (ม. 7.1.1.1)
จางครูตางประเทศสอน
นักเรียนในโรงเรียนสอง
ภาษา (ม.7.1.2.1)
ผลิตสื่อการสอนในกลุม
สาระ (ม.7.1.6.2)
สัมมนาและแสดงผลงานทาง
วิชาการประจําป (ม.
7.1.6.4)
เขารวม/จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชน (ม.7.1.8.1)
จัดกิจกรรมลูกเสือและยุว

18. ผลสําเร็จในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขต (ผลผลิต)
1) ผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน (SMART
School)
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตเทียบกับ
เกณฑเฉลี่ยของประเทศ

นิยาม/คําอธิบาย
ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน หมายถึง คาเฉลี่ยจากผล
การประเมินของทุกโรงเรียนในสํานักงานเขตโดยคณะกรรมการท่ี
สํานักการศึกษาดําเนินการตรวจประเมินตามแนวทางโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
หมายถึง เกณฑระดับผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตท่ีพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ และ คะแนน
พัฒนาการ ในการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังตาราง

กลุมสาระฯ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์

คะแนน
พัฒนาการ

คะแนน
รวม

1.โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชน
หมูบานพัฒนา (5,226,000 บาท)
(ฝายโยธา)
2.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน
(2,124,000 บาท)
(ฝายโยธา)
3.โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัด
คลองเตย (3,107,000 บาท)
(ฝายโยธา)
4.โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน (90,000 บาท)
(ฝายการศึกษา)
5.โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

กาชาด (ม. 7.1.8.2)
จัดหลักสูตรโตไปไมโกง (ม.
7.1.8.4)
.สงเสริมกิจกรรมและขยาย
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย มาตรการท่ี
7.1.8.5)
เสริมสรางเครือขายความ
รวมมือ (ม. 7.1.8.7)
สรางและปรับปรุงหองเรียน
(ม. 7.1.14.3)
จางยามดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัย
โรงเรียน (ม. 7.1.15.1)
ประเมินมาตรฐานโรงเรียน
SMART School (ม.
7.1.15.5)*

คาเปาหมาย
1) คาเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตตั้งแตระดับ 3.00
ข้ึนไป
2) คะแนนรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับดีของ
สํานักงานเขต ตั้งแต 8.00 คะแนนข้ึนไป

วิธีการคํานวณ
1) โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยจากผลการประเมินของทุกโรงเรียนใน
สํานักงานเขต โดยมีวิธีคํานวณ ดังนี้

ผลรวมคะแนนของทุกโรงเรียนในสํานักงานเขต
จํานวนโรงเรียนท้ังหมดในสํานักงานเขต

2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขต
5 คะแนน เม่ือไดคะแนนรวมตั้งแต 10 คะแนนข้ึนไป
4 คะแนน เม่ือไดคะแนนรวม 8-9.99 คะแนน

ภาษาไทย 3 1 4
คณิตศาสตร 3 1 4
วิทยาศาสตร 3 1 4
สังคมศึกษา 3 1 4
ภาษาตางประเทศ 3 1 4
รวมคะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

15 5 20

(314,400 บาท) (ฝายการศึกษา)
6.โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (8,300 บาท)
(ฝายการศึกษา)
7.โครงการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(24,000 บาท) (ฝายการศึกษา)
8.โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (2,312,200 บาท)
(ฝายการศึกษา)
9.โครงการประชุมครู (3,900 บาท)
(ฝายการศึกษา)
10.โครงการสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู
(50,400 บาท) (ฝายการศึกษา)
11.โครงการสอนภาษาจีน
(876,000 บาท) (ฝายการศึกษา)
12.โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโต
ไปไมโกง) (40,000 บาท)
(ฝายการศึกษา)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

3 คะแนน เม่ือไดคะแนนรวม 6-7.99 คะแนน
2 คะแนน เม่ือไดคะแนนรวม 4–5.99 คะแนน
1 คะแนน เม่ือไดคะแนนรวมนอยกวา 4 คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง คะแนนท่ีคํานวณจากรอยละของจํานวนนักเรียน
ในสํานักงานเขตท่ีไดคะแนนการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ยระดับชาติของผลการทดสอบ (O-NET)
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา และภาษาตางประเทศ
ขีดจํากัดลาง หมายถึง คะแนนต่ําสุดของการประมาณคาเฉลี่ย
ประชากรแตละชั้นแตละกลุมสาระการเรียนรูคํานวณไดจากสูตร

X = คาเฉลี่ยระดับชาติหรือระดับกรุงเทพมหานครของคะแนน
สอบในแตละกลุมสาระการเรียนรูในปการศึกษาท่ีพิจารณา

..DS = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n = จํานวนผูเขาสอบท้ังประเทศ (กทม.) ในปการศึกษาท่ีพิจารณา
คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนท่ีคํานวณจากสัดสวนระหวาง
จํานวนนักเรียนท่ีไดคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลางกับจํานวนนักเรียน
ท่ีเขาสอบท้ังหมดสูงข้ึนโดยเทียบกับสัดสวนในปท่ีผานมาในทุก
กลุมสาระการเรียนรู

13.โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยทรัพยสินใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(1,913,700 บาท) (ฝายการศึกษา)
14.โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวย
ยุวกาชาด (93,000 บาท)
(ฝายการศึกษา)
15.โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (55,700 บาท) (ฝาย
การศึกษา)
16.โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(42,500 บาท) (ฝายการศึกษา)
17.โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(47,300 บาท) (ฝายการศึกษา)
18.โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได
ปลอดภัย (685,800 บาท)
(ฝายการศึกษา)
19.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด

 
n

DS
X

..58.2 




มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
คะแนนผลสัมฤทธิ์
1.  คํานวณคารอยละของจํานวนนักเรียนในสํานักงานเขตท่ีมีผลการ
ทดสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรูมากกวาขีดจํากัดลาง จากสูตร

N

n 100

n จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการสอบสูงกวาขีดจํากัดลาง
N จํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท้ังหมด

2.  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 3 คะแนน
คะแนนพัฒนาการ
1. สํานักงานเขตมีสัดสวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ป.6
แตละกลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึนเม่ือเทียบกับสัดสวนในปท่ีผานมา
หรือมีผูท่ีไดคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลางตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป
ของนักเรียนท่ีเขาสอบท้ังหมด ให 1 คะแนน
2. สํานักงานเขตมีสัดสวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ป.6
แตละกลุมสาระการเรียนรูคงท่ีหรือเทากับสัดสวนในปท่ีผานมาให
0.5 คะแนน
3. สํานักงานเขตมีสัดสวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ป.6
แตละกลุมสาระการเรียนรูลดลงเม่ือเทียบกับสัดสวนในปท่ีผานมา
ให 0 คะแนน
ตัวอยาง ในการสอบ O-NET มีนักเรียนชั้น ป.6 ในสํานักงานเขตเขา
สอบท้ังสิ้น 800 คน นักเรียนท่ีไดคะแนนภาษาไทยสูงกวา
ขีดจํากัดลางจํานวน 600 คนขณะท่ีในปการศึกษากอนมีนักเรียนท่ี

กรุงเทพมหานคร (9,600 บาท)
(ฝายการศึกษา)

( นโยบายท่ี 4 “คุณภาพชีวิตท่ีดี ”
(CARE ) ภารกิจท่ี 4.6 สรางช่ือเสียง
ดานการศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
อยางเทาเทียมฯ



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ไดคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง  400 คน จากนักเรียนท่ีเขาสอบ
ท้ังหมด 600 คน
รอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนนฯ สูงกวาขีดจํากัดลาง
 

75
800

100600




คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของสํานักงานเขต
 

100

375 =  2.25 คะแนน

สัดสวนของผลสัมฤทธิ์ ในปการศึกษานี้

800

600 =   0.75

สัดสวนของผลสัมฤทธิ์ในปการศึกษากอน

600

400 =   0.67

แสดงวาสัดสวนผลสัมฤทธิ์ในปนี้สูงกวาปกอน
ดังนั้นสํานักงานเขตจึงไดคะแนนพัฒนาการ 1 คะแนน
รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์และคะแนนพัฒนาการในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  เทากับ 2.25 + 1 = 3.25 คะแนน
หมายเหตุ1. ใชวิธีการคํานวณดังนี้กับอีก 4 กลุมสาระการเรียนรู
คือ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
2. คาขีดจํากัดลางสํานักการศึกษาเปนผูคํานวณ  สามารถ
สอบถามไดท่ีสํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษา



ดานท่ี 8 เมืองแหงสุขภาวะ
มิติท่ี 8.1 การเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรคไมติดตอ
เปาประสงคท่ี 8.1.3 สงเสรมิใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค
อวน (ม. 8.1.3.1)

19. รอยละของโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดําเนิน
มาตรการปองกัน
โรคอวนและภาวะทุพโภชนา
(ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบาย
มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน มีดังนี้

1. ลด/งด จําหนายน้ําอัดลมและใหผูคาลดน้ําตาลในเครื่องดื่มท่ี
ขายในโรงเรียน เหลือไมเกินรอยละ 5

2. จัดหาน้ําสะอาดใหดื่มฟรี
3. ลด/งด จําหนายขนมกรุบกรอบ
4. จัดกิจกรรมทางกายเพ่ิมเติมแกเด็ก อยางนอยวันละ 12 นาที
5. จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
6. จัดอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ โดยมีผักทุกม้ือและ

มีผลไมสัปดาหละ 3 วัน
7. หามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มท่ีไมมีประโยชนในโรงเรียน

ดูแลอาหารรอบโรงเรียนไมใหเปนอันตรายตอสุขภาพ
8. เฝาระวังการประเมินภาวะโภชนาการอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงปละ 2 ครั้ง
9. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูประกอบการ และเด็กใหมีสุขภาพตามเกณฑท่ีกําหนด คือ
นักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑท่ีสมสวน(Median) ท่ีไมอวน/
ทวม/เริ่มอวน/คอนขางผอม/ผอม ตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543

กิจกรรมปองกันภาวะทุพโภชนาการใน
เด็กของโรงเรียนในสังกัด
(ไมใชงบประมาณ) ฝายการศึกษา



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย
รอยละ 80

วิธีการคํานวณ
จํานวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินมาตรการฯ คูณ 100
แลว หารดวย 4
โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 16 โรงเรียน
เขารวม 50 %



ดานท่ี 8 เมืองแหงความสุข
มิติท่ี 8.2 การปองกันและควบคุมโรคติดตอในเขตเมือง
เปาประสงคท่ี 8.2.5 ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/ผูรับผดิชอบ

ควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงพาหะ
นําโรค (ม 8.2.5.2)

20. รอยละของชุมชนท่ีมี
กิจกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม

(รอยละ 80)
(ผลผลิต)

นิยาม
- กิจกรรมปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม หมายถึง

ชุมชนท่ีจดทะเบียนท่ีไดดําเนินกิจกรรมปองกัน ควบคุมโรค
ไขเลือดออก (4 กิจกรรม) ไดแก
กิจกรรมท่ี 1. มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายเปน
ประจําทุกเดือน
กิจกรรมท่ี 2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน เชน การจัด
นิทรรศการ เผยแพรผานหอกระจายขาว เอกสาร เวทีชาวบาน การ
ประชุมในชุมชน การรณรงคประชาสัมพันธโดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน
กิจกรรมท่ี 3.มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลง
แพรโรค
กิจกรรมท่ี 4. ชุมชนท่ีมีผูปวยไดรับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง
ภายหลังไดรับการแจงขาว โดยใชมาตรการเรงดวนสําหรับควบคุมการ
ระบาด คือ

(4.1)  ประกาศแจงเตือนประชาชนใหทราบวามีโรคไขเลือดออก
ระบาดในชุมชนนั้น พรอมท้ังใหสุขศึกษาแกประชาชนใหรูจักวิธีการ
ปองกันตนเองและครอบครัวไมใหยุงลายกัด

กิจกรรมการปองกัน ควบคุมโรค
ไขเลือดออก (ไมใชงบประมาณ)

(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/ผูรับผดิชอบ

(4.2) ขอใหประชาชนใหความรวมมือกําจัดแหลงเพาะพันธุยงุลายที่อาจ
มีหลงเหลืออยูในชุมชนใหหมดไป

(4.3) การกําจัดลูกน้าํยุงลายในบานผูปวยและบริเวณรอบบานควร
ดําเนินการอยางนอย 100 เมตร

(4.4) ประเมินคาดชันลีูกน้ํายุงลายในพื้นที่เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุก
ชุมลูกน้าํ (คา HI < 10 )

(4.5) การพนสารเคมีกําจัดยงุตัวเต็มวัย ใหครอบคลุมพื้นที่รอบบาน
ผูปวยในรัศมีอยางนอย 100 เมตร อยางนอย 2 คร้ัง โดยแตละคร้ังหาง
กัน 7 วัน หากเกิดมีผูปวยกระจายในชุมชน ควรพนทุกหลังคาเรือนใน
ชุมชน หากมีชุมชนที่อยูขางเคียงก็ควรพนสารเคมีเพิ่มเติมใหชุมชน
ใกลเคียงดวย
หมายเหตุ กิจกรรมที่ 4จะถูกนํามานบัเมื่อมีผูปวยเกิดข้ึนในชุมชนนัน้ หาก
ชุมชนใดไมมีผูปวย ใหถือวาดําเนินการครบทัง้ 3 กิจกรรม และครบตาม
เปาหมาย
- ชุมชน ไดแก ชุมชนทีจ่ัดตั้งข้ึนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขต
วิธีการคํานวณ
จํานวนชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม x
100 หารดวย จํานวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพืน้ที่เขต



ดานท่ี 8 เมืองแหงสุขภาวะ
มิติท่ี ๘.๗ อาหารปลอดภัย
เปาประสงคท่ี ๘.๗.๑ การประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ

มาตรการ
(ตามแผนฯของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ออกปายรับรอง
สถานประกอบการอาหาร
ท่ีสมัครใจรักษามาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (ม 8.7.1.2)

21. รอยละความสําเร็จ
ในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี

(รอยละ ๖๐)
(ผลผลิต)

นิยาม
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานท่ีจําหนายอาหาร แผง
ลอยจําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอรมารเก็ต และมินิมารทในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตยท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข
๒. เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
หมายถึง เกณฑท่ีใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพ่ือขอรับ
ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแก ดานสถานท่ี ดานอาหาร
และดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังนี้

๑) สถานประกอบการอาหารผานเกณฑสุขลักษณะ
๒) อาหารและวัตถุดิบผานเกณฑดานความปลอดภัยโดยการใช

ชุดทดสอบเบื้องตน (Test Kit) ตรวจไมพบสารเคมีอันตราย ๔ ชนิด
คือ สารบอแรกซ สารฟอกขาว สารซาลิซิลิก สารฟอรมาลีน และโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย ไมพบการปนเปอนมากกวารอยละ ๙๐

๓) บุคลากรผูสัมผัสอาหาร ตองไดรับการอบรมหรือการเรียนรู
ดวยตนเองดานการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรท่ีกรุงเทพมหานคร
กําหนด และผานการทดสอบความรู โดยไดรับหนังสือรับรองและบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหาร อยางนอย ๑ คน ตอสถานประกอบการ โดย

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(๙๓,๐๐๐ บาท)
(ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)



มาตรการ
(ตามแผนฯของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ในการรายงานใหระบุเลขบัตรประจําตัวผูสัมผัสอาหาร พรอมรายชื่อผู
ท่ีไดรับบัตรประจําตัวผูสัมผัสอาหารดวย
๓. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารฯ
หมายถึง รอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
คาเปาหมาย
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ไมนอยกวารอยละ ๖๐
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณดวย ๑๐๐ หารดวย
จํานวนสถานประกอบการอาหารท้ังหมดในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย



ดานท่ี 9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน
มิติท่ี 9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
เปาประสงคท่ี    9.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

จัดตั้งศูนยบริหารราชการ
ฉับไวฯ

นโยบายท่ี 1 “สะอาด”
(CLEAN) ภารกิจท่ี 1.1
จัดตั้งศูนยบริหารราชการ

ฉับไวใสสะอาด
Bangkok Fast & Clear

หรือ BFC

22. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการศูนยบริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด (BFC)
สํานักงานเขตคลองเตย

(รอยละ 80)
(ผลลัพธ)

ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สํานักงานเขต
คลองเตย จัดตั้งข้ึนตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพ่ือรับคําขอท้ังดานงานทะเบียน การขออนุญาตกอสราง การขอ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ตลอดจนการยื่นคําขอ
อ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี สะดวกสบาย
โปรงใส ปราศจากการเรียกรับสินบน รับรูถึงสิทธิและหนาท่ีของ
ตนเองเพ่ือใหกรุงเทพมหานครมุงสูความเปนองคกรคุณธรรม ตาม
แนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติของผูรับบริการตอการดําเนินงานของศูนยบริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาดฯ โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจ
มากท่ีสุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 3
คะแนน พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100  หารดวยคะแนนเต็มทั้งหมด
- ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ)
- คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอคูณ

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

กิจกรรมการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ศูนยบริหารราชการ ฉับไวใส
สะอาด (BFC)

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายปกครอง)



ดานท่ี 9 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
มิติท่ี 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปาประสงคท่ี 9.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

มาตรการ
(ตามแผนฯของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ประชาสัมพันธและสราง
ทัศนคติท่ีดีในการเสียภาษี
(ม.9.4.4.1)

23. รอยละของการจัดเก็บ
ภาษีตามเปาหมายท่ี
กรุงเทพมหานคร
ประมาณการไว

(รอยละ 85)
(ผลผลิต)

นิยาม
- ยอดจัดเก็บหมายความวายอดท่ีสงใบแจงการประเมินใหผูรับ
ประเมินแลว
- การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุง
ทองท่ีและภาษีปายท่ีสํานักงานเขตจัดเก็บไดในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 เปรียบเทียบกับเปาหมายการจัดเก็บภาษีท่ีกรุงเทพมหานคร
ประมาณการไวในปงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการคํานวณ
= ผลรวมของการจัดเก็บภาษี 3ประเภท x 100

ผลรวมของเปาหมายการจัดเก็บภาษี
3 ประเภทท่ีกรุงเทพมหานครประมาณการไว

โครงการประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความเขาใจใหประชาชน
รับทราบเก่ียวกับการยื่นแบบและ
การชําระภาษีท้ัง 3 ประเภท (ไมใช
งบประมาณ)

(ฝายรายได)



ภารกิจงานประจําพ้ืนฐาน

ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
มิติท่ี 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
เปาประสงค 1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการเฝาระวัง
อาชญากรรมและยาเสพติด
(1.1.1.3)

24. – การจัดเจาหนาท่ีเทศกิจออก
ตรวจจุดเสี่ยงภัยท่ีมีการติดตั้งตูเขียว

(อยางนอย  2 ครั้ง/วัน/จุด)
(ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ตอการตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิด
อาชญากรรม (ตูเขียว)

(รอยละ 80)
(ผลลัพธ)

นิยาม
1. พ้ืนท่ีเสี่ยง หมายถึง บริเวณสะพานลอยคนเดินขาม ปายรถ
โดยสารประจําทาง สวนหยอมสาธารณะ ตึกราง บานราง ใต
สะพาน หรือบริเวณอ่ืนใดท่ีสุมเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม ซึ่ง
สํานักงานเขตกําหนดเปนจุดติดตั้งตูเขียวท่ีจัดเจาหนาท่ีเทศกิจ
ออกตรวจ
2.  ประชาชน หมายถึง ผูท่ีพักอาศัยหรือสัญจรในบริเวณพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย
3.  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีตอการตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
โดยแบง 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน
พึงพอใจมาก  4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน
พึงพอใจนอย  2 คะแนน  พึงพอใจนอยท่ีสุด  1 คะแนน

โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย
(สายตรวจตูเขียว) (ไมใช
งบประมาณ)

(ฝายเทศกิจ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย
1.  จํานวนครั้งของการตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิด
อาชญากรรม (ตูเขียว) จํานวน 15 จุดอยางนอย 2 ครั้ง/วัน/จุด
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ตอการเกิดอาชญากรรม (ตูเขียว) ไมนอยกวารอยละ 80
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดคูณ 100  หารดวยคะแนน
เต็มท้ังหมด
- ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ
(จํานวนผูท่ีพึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ)
- คะแนนเต็มท้ังหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอคูณ

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด



เปาประสงค 1.1.2 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนการดําเนินงาน
อปพร. (ม. 1.1.2.2)

25. จํานวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตอป

(50 คน)
(ผลผลิต)

การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การฝกอบรมในหลักสูตร
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก

1. โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(64,100 บาท)
2. การสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (352,000 บาท)

(ฝายปกครอง)



มิติ 1.4 การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย
เปาประสงค  1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงรับน้ํา

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การระบายน้ําและเปดทางน้ํา
ไหล*

(นโยบายท่ี 1 “สะอาด”
(CLEAN)

ภารกิจท่ี 1.3
คลองปลอดผักตบชวา

ลดปญหาน้ําทวมฯ

26. รอยละของคูคลองใน
พ้ืนท่ีเขตคลองเตยท่ี
ดําเนินการจัดเก็บวัชพืชและ
เปดทางน้ําไหล*

(รอยละ 100/ 7 คู คลอง)

คู คลอง ท้ัง 7 แหงในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยไดรับการจัดเก็บผักตบชวา
ขยะ วัชพืชและเปดทางน้ําไหล

กิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช
ผักตบชวาและเปดทางน้ําไหล
คูคลองในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย

(ไมใชงบประมาณ)
(ฝายโยธา)



ดานท่ี 2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
มิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางย่ังยืน
เปาประสงคท่ี 2.1.5 จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมันอยางถูกสุขลักษณะ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

บริการขนถายสิ่งปฏิกูลและ
ไขมัน (ม 2.1.5.1)

27. รอยละความพึงพอใจ
ของผูไดรับบริการขนถาย
สิ่งปฏิกูลและไขมัน

(รอยละ 80)
(ผลผลิต)

- การใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูลและไขมัน คือ การใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูลและ
ไขมันแก บานเรือนประชาชน บริษัท หางราน สถานท่ีราชการ โรงเรียน และสถาน
ประกอบในพ้ืนท่ีเขต ซึ่งไดแจงความประสงคขอรับบริการ
- ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของผูรับบริการขนถายสิ่งปฏิกูล
และไขมัน หลังการไดรับบริการดานความสะดวก ความรวดเร็วในการใหบริการ โดย
แบงคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้
พึงพอใจมากท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน พึงพอใจมาก เทากับ 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง เทากับ 3 คะแนน
พึงพอใจนอย เทากับ 2 คะแนน
พึงพอใจนอยท่ีสุด       เทากับ 1 คะแนน
วิธีการคํานวณ
รอยละความพึงพอใจของผูไดรับบริการขนถายสิ่งปฏิกูลและไขมัน = ผลรวมของ
คะแนนท้ังหมด × 100

คะแนนเต็มท้ังหมด
- ผลรวมของคะแนนท้ังหมด หมายถึง ผลรวมของคะแนนรายขอ (จํานวนผูท่ีพึง
พอใจในแตละระดับ × คาคะแนนแตละระดับ)
- คะแนนเต็มท้ังหมด หมายถึง คาของคะแนนสูงสุด × จํานวนขอ × จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด

โครงการสงเสริมให
ความรูชุมชนในการ
จัดการไขมันอยางถูก
สุขลักษณะ
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายรักษา
ความสะอาดฯ)



ดานท่ี 3 เมืองท่ีมีความเขมแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทร
มิติท่ี 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
เปาประสงคท่ี 3.1.1 ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการปญหาภายในชุมชนดวยตนเอง

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมภาครัฐ
(ม. 3.1.1.4)

28. รอยละของปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีมี
การนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนฯไดรับ
การนําไปแกไข

(รอยละ 90)
(ผลลัพธ)

นิยาม
1. คณะกรรมการชุมชน หมายถึง บุคคลท่ีไดรับ การแตงตั้งใหดํารงตํา
แหนงคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรม
การชุมชน พ.ศ. 2534 และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยชุมชน
และ กรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
2. ปญหาความเดือนรอนของประชาชนท่ีนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนฯ หมายถึง ปญหา/ขอรองเรียนท่ีชุมชนไดแจง
ผานแบบฟอรมแจงปญหาชุมชนในการประชุมประจําเดือน
3. การแกไข หมายถึง การดาํเนินการเพ่ือใหปญหาท่ีคณะกรรมการ
ชุมชนท่ีไดแจงในการประชุมประจําเดือน ไดรับการแกไขใหกลับคืน
สภาพท่ีดีอยางเดิม หรือดัดแปลงใหดีข้ึน โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทท่ี 1 ปญหาความเดือดรอนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ของสํานักงานเขตคลองเตย

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ประเภทท่ี 2 ปญหาความเดือดรอนท่ีอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขตคลองเตย
ท้ังนี้ ผลลัพธตามตัวชี้วัดขางตน นํามาพิจารณาเฉพาะการแกไข
ในประเภทท่ี 1 เทานั้น

วิธีการคํานวณ
รอยละของปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีมีการนําเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ ไดรับการนําไปแกไข
= จํานวนปญหาท่ีไดรับการแกไขในแตละเดือน x 100

จํานวนปญหาท่ีนําเสนอในแตละเดือน



ดานท่ี 4 เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ การเดินทางสะดวก
มิติท่ี 4.5  การจัดการจราจร
เปาประสงคท่ี 4.5.2 เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการจราจร

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมสงเสริมความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร
(ม.4.5.2.4)

29. จํานวนครั้งในการอํานวย
ความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยใหกับเด็กนักเรียน
ผูปกครองและผูใชรถใชถนน

(อยางนอย 200 ครั้ง/คน/ป)
(ผลผลิต)

นิยาม
1. อาสาจราจร/เจาหนาท่ีเทศกิจท่ีไปชวยอํานวยการจราจร
รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจและดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ในการขามถนนบริเวณจุดท่ีกําหนดในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย
2. ประชาชน หมายถึง ผูท่ีอาศัยหรือสัญจรบริเวณหนาโรงเรียน
สถานศึกษา และผูใชรถใชถนน
คาเปาหมาย

-จัดเจาหนาท่ีเทศกิจอํานวยการจราจร จํานวน 9 จุด ไดแก
1. หนาโรงเรียนวัดสะพาน        2. หนาสํานักงานเขตคลองเตย
3. หนาโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห
4. หนาชุมชนลอค 4-5-6 โรงเรียนหมูบานพัฒนา
5. หนาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 6. โรงเรียนสายน้ําผึ้ง
7. โรงเรียนสายน้ําทิพย  8. โรงเรียนปทุมคงคา
9. โรงเรียนวัดธาตุทอง อยางนอย 200 ครั้ง/คน/ป

โครงการเจาหนาท่ีเทศกิจ
อาสาพานองขามถนน (ไมใช
งบประมาณ)

(ฝายเทศกิจ)



ดานท่ี 7 เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติท่ี 7.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เปาประสงคท่ี 7.1.6 ครูมีสือ่การสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลท่ีสงผลตอความสําเร็จของนักเรียน

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

จัดทําคูมือการสอนและแนวทางการ
ประเมินผล (ม. 7.1.6.1)

30.รอยละของขาราชการครูท่ีไดรับ
การอบรมและพัฒนาอยางนอยคนละ
2 หลักสูตรตอป

(รอยละ 80)
(ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบาย
1.ขาราชการครู หมายถึงผูท่ีประกอบวิชาชีพซึ่งทํา
หนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
2.การอบรมและพัฒนา หมายถึง การฝกอบรมท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการครู ดาน
วิชาการ ดานวิชาชีพ ดานหลักสูตรและดานเทคนิค
การสอนของขาราชการครู

วิธีการคํานวณ
จํานวนขาราชการครูฯท้ังหมด

จํานวนขาราชการครูฯท่ีเขารับการอบรม 2 หลักสูตร

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(23,800 บาท)
2.กิจกรรมการอบรมและพัฒนา
หลักสูตรตางๆ ของสํานักการศึกษา
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายการศึกษา)



ดานท่ี 8 เมืองแหงสุขภาวะ
มิติท่ี 8.7 อาหารปลอดภัย
เปาประสงคท่ี 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร
(ม. 8.7.1.1)

31. รอยละของตัวอยางน้ํามันท่ี
ไดรับการตรวจ วัดปริมาณสารโพลาร
ผานเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ
25 ของน้ําหนัก

รอยละ 80
(ผลลัพธ)

นิยาม
- สารโพลาร คือ สารประกอบมีข้ัวในน้ํามันทอด

อาหารซึ่งเกิดระหวางกระบวนการทอด ใชเปน
ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพของน้ํามัน

- น้ํามันท่ีใชทอดอาหาร ไดแก น้ํามันจากพืชและสัตว
- น้ํามันท่ีไดรับการตรวจวัดปริมาณสารโพลาร

ผานเกณฑมาตรฐาน หมายถึง น้ํามันท่ีใชทอดหรือ
ประกอบอาหารเพ่ือจําหนาย มีสารโพลารไมเกิน
รอยละ 25 ของน้ําหนัก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 283) พ.ศ. 2547 เรื่อง
กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันท่ีใชทอดหรือ
ประกอบอาหารเพ่ือจําหนาย
กลุมเปาหมาย

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคลองเตย ที่มี
การจําหนายอาหารประเภททอด ไดรับการตรวจวัด แนะนํา
ประชาสัมพันธไมใชน้ํามันทอดซ้ํา จํานวน100 ตัวอยาง
วิธีการคํานวณ

รอยละของตัวอยางน้ํามันที่ไดรับการตรวจวัดปริมาณ
สารโพลารที่ผานเกณฑมาตรฐาน x ๑๐๐ หารดวย
1๐๐ (จํานวนตัวอยาง)

กิจกรรมตรวจวัดปริมาณสาร
โพลารในน้ํามันทอดซ้ําและรณรงค
ไมใชน้ํามันทอดซ้ําในสถาน
ประกอบการ (ไมใชงบประมาณ)

(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)



มิติท่ี 9.3 การบริหารงานบุคคล
เปาประสงคท่ี 9.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงระบบงานของ
หนวยงาน (ม. 9.3.2.1)

32. -รอยละความสําเร็จในการ
ใหบริการจดทะเบียนสมรสของ
บุคคลสัญชาติไทยภายในระยะเวลา
30 นาที

รอยละ 100
(ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการจดทะเบียนสมรสของ
บุคคลสัญชาติไทย

รอยละ 80
(ผลลัพธ)

คํานิยาม
1.ผูรับบริการ มีเอกสารครบถวนและดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด
วิธีการคาํนวณ

A × 100
B

A=จํานวนผูรับบริการบริการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทย
ไดภายในระยะเวลา30นาที

B =จํานวนผูรับบริการจดทะเบยีนสมรสท้ังหมด
2.ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของผูรับบริการจด
ทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทย ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนไปไดท้ัง
ทางบวกและทางลบ  โดยแบงระดบัคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึง
พอใจนอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน

การจดทะเบียนสมรสของ
บุคคลสัญชาติไทย
(ไมใชงบประมาณ)

(ฝายทะเบียน)

( นโยบายท่ี 1 “สะอาด”
(CLEAN) ภารกิจท่ี 1.1
จัดตั้งศูนยบริหารราชการ

ฉับไวฯ )



มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคาํนวณผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดคูณ 100 หารดวยคะแนน
เต็มท้ังหมด
-ผลรวมคะแนนท่ีได =ผลรวมของคะแนนรายขอ (จาํนวนผูท่ีพึงพอใจใน

แตละระดับคูณคาคะแนนแตละระดับ)
-คะแนนเต็มทั้งหมด=คาคะแนนสูงสุดคูณจาํนวนขอคูณจาํนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด



มิติท่ี 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปาประสงคท่ี 9.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

33. ความสําเร็จของการจัดเก็บ
ภาษีปายรายใหม

300 ราย
(ผลผลิต)

คําอธิบาย/นิยาม
จัดเก็บภาษีปายรายใหมใหไดจํานวน 300 รายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิธีคํานวณ
จํานวนผูเสียภาษีปายรายใหมท่ีจัดเก็บไดจริง × 100
จํานวนผูเสียภาษีรายใหมท่ีประมาณการไว
300 ราย

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี
ปายรายใหม (ไมใช
งบประมาณ)

(ฝายรายได)

เปาประสงคท่ี 9.4.5 กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหนวยงาน

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวช้ีวัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม

เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
การใชจายงบประมาณ

34. จํานวนครั้งในการเรงรัด
ติดตามการกอหนี้และเบิกจาย
งบประมาณของสํานักงานเขต

(2 ครั้ง/เดือน)
(ผลผลิต)

คําอธิบาย/นิยาม
ดําเนินการเรงรัดติดตามการกอหนี้และเบิกจายงบประมาณ

ของสํานักงานเขต ในการประชุมผูบริหารเขต

วิธีคํานวณ
นับจํานวนครั้งในการเรงรัดติดตามการกอหนี้และเบิกจาย
งบประมาณของสํานักงานเขต ในการประชุมผูบริหารเขต

กิจกรรมการประชุม/เรงรัด
การกอหนี้และเบิกจาย
งบประมาณ (ไมใช
งบประมาณ)

(ฝายการคลัง)



มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ

35. มิติท่ี 2.1 รอยละความสําเร็จ
ในการใชจายงบประมาณ

2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป

นิยาม ตามท่ีสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครกําหนด

เปาหมาย 5 คะแนน
เปาหมาย 7 คะแนน

เปาหมาย 2 คะแนน

กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป

(ฝายการคลัง)

36. มิติท่ี 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการ
จัดทํางบการเงิน

2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
งบการเงินทันเวลาและถูกตอง
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2559
ทันเวลาและถูกตอง

นิยาม ตามท่ีกองบัญชี สํานักการคลังกําหนด

เปาหมาย 5 คะแนน
เปาหมาย 5 คะแนน

1. กิจกรรมการติดตามเรงรัดการบันทึกรายการบัญชี
และจัดทํางบการเงินถูกตองของสํานักงานเขตคลองเตย
2. กิจกรรมการเรงรัดควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพยสิน
ในใบรายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน

(ฝายการคลัง)



ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ

37. มิติท่ี 2.3 รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

นิยาม ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
กําหนด
เปาหมาย 100 คะแนน

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

(ฝายการคลัง)

มิติท่ี 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ

38. มิติท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องรองเรียนจากประชาชน

นิยาม ตามท่ีกองกลางสํานักปลัดกรุงเทพมหานครกําหนด
เปาหมาย 8 คะแนน

กิจกรรมการดําเนินการแกไขปญหารองเรียนจาก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว

(ฝายปกครอง)
39. มิติท่ี 3.2 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด
(Best Service)

นิยาม ตามท่ีสํานักงาน ก.ก. กําหนด
เปาหมาย รอยละ 110

1. โครงการทอระบายน้ําจุดออน น้ําทวม สะอาด
ปลอดขยะ ไรไขมัน และเศษอาหาร

(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)

2. เครือขายใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงาน
เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ของชุมชนในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)



มิติท่ี 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ
40. มิติท่ี 3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

นิยาม ตามท่ีคณะผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
เปาหมาย 5 คะแนน

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
สํานักงานเขตคลองเตย โดยกองงานผูตรวจราชการ

(ฝายปกครอง)

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ
41. มิติท่ี 4.1 รอยละของ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

นิยาม ตามท่ีสํานักงาน ก.ก. กําหนด
เปาหมาย รอยละ 100

โครงการราชการใสสะอาดเขตคลองเตย

ฝายปกครอง
42. มิติท่ี 4.2 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of
Work Life)

4.2.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน

4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป

นิยาม ตามท่ีสํานักอนามัย และสํานักงาน ก.ก. กําหนด

เปาหมาย รอยละ 100

เปาหมาย รอยละ 100

1. โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน สํานักงานเขตคลองเตย

(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)

2. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป
บุคลากรสํานักงานเขตคลองเตย

(ฝายปกครอง)



ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัด รอยละความสาํเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ
เนื้องานของ

ข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
ของโครงการ

(รอยละ)

ระยะเวลาดาํเนินการ

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

๑. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 5 2

๒. จัดซื้อตัวอยางอาหารเพ่ือตรวจวิเคราะหทาง
เคมีและดานจุลชีววิทยา (เดือนละ ๑ ครั้ง) 20 25

๓. จัดประชุมเครือขายสุขาภิบาลอาหาร 15 40

๔. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจาย
คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ 20 60

๕. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจาย
คาตอบแทนบุคลากรดานสาธารณสุข 10 70

๖. ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน 20 90

๗. ขออนุมัติเบิกจายหลังเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม 10 100

รวม 7 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100 100



ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัด รอยละของชุมชนที่มกิีจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมการปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก (ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องานราย

ข้ันตอน
(รอยละ)

คิด
ความกาวหนา

โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดาํเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

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. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 10 10

2. เตรียมการและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจาํเดือน ๑๐ 2๐

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ๖๐ 8๐

4. รายงานผลการดาํเนินการ 1๐ ๙๐

5. สรุปผลการดาํเนินการ ๑๐ ๑๐๐

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐



ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัด รอยละของสถานประกอบการที่ไดดาํเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสรางความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องานราย

ข้ันตอน
(รอยละ)

คิด
ความกาวหนา

โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดาํเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

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

๑. เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ ๑๐ ๑๐

๒. จัดทําแผนการปฏิบัตงิาน 10 2๐

๓. ดําเนินการตามแผนการปฏบิัติงาน (คร้ังที่ 1) 30 5๐

4. ดําเนินการตามแผนการปฏบิัติงาน (คร้ังที่ 2) 30 80

5. สรุปผลการดาํเนินโครงการ 2๐ ๑๐๐

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 10 30
4. ประชุมวิทยากรและจัดเตรียมเอกสาร-วัสดุ
คูมือการฝกอบรม

20 50

5. ดําเนินการฝกอบรม 40 90
6. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการประชุมครู (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 10 30
4. จัดเตรียมสถานท่ี เอกสาร วัสดุ 20 50
5. ดําเนินการจัดประชุม 40 90
6. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ตั้งฎีกาจัดซื้อจัดจางคาวัสดุ 15 35
4. จัดทําเอกสารการประชุม/เชิญคณะกรรมการ 20 55
5. ดําเนินการประชุม จํานวน 2 ครั้ง 35 90
6. สรุปรายงานผลใหสํานักการศึกษา 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการจัดประชุมสัมมนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ตั้งฎีกาจัดซื้อจัดจางคาวัสดุ 15 35
4. จัดทําเอกสารการประชุม/เชิญคณะกรรมการ 20 55
5. ดําเนินการประชุม จํานวน 4 ครั้ง 35 90
6. สรุปรายงานผลใหสํานักการศึกษา 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 10 30
4. จัดเตรียมสถานท่ี/นิทรรศการ 25 55
5. เครือขายโรงเรียนนําเสนอผลงานวิชาการ 35 90
6. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ประชุมคณะกรรมการศูนย 10 30
4. พระธรรมวิทยากรดําเนินการอบรม 55 85
5. สรุปรายงานผล 15 100

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการ 15 35
4. โรงเรียนดําเนินการตามแนวทางการใชเงิน
จัดสรรรายหัว

50 85

5. โรงเรียนรายงานการใชจายงบประมาณ 15 100
รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไมโกง) (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ประชุมขาราชการครูออกแบบกิจกรรม 20 40
4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไมโกง 50 90
5. สรุปรายงานผลสงสํานักการศึกษา 10 100

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 10 30
4. ติดตอประสาน/ทําหนังสือเชิญวิทยากร 10 40
5. วิทยากรใหความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะ
ครู

50 90

6. สรุปรายงานผล 10 100
รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ดําเนินการจางเหมายาม 10 30
4. ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย 50 90
5. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ดําเนินการจัดซื้อชุดวายน้ํา 15 35
4. ประสานสระวายน้ํา/ครูสอนและพาหนะรับสง 15 50
5. นักเรียนเรียนหลักสูตรวายน้ํา 20 ชั่วโมง 40 90
6. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อวัสดุ 15 35
4. แตงตั้งคณะทํางานและประชุมวางแผนผลิตสื่อ 15 50
5. ขาราชการครูทุกคนในโรงเรียนผลิตสื่อ 40 90
6. สรุปรายงานผลสงสํานักการศึกษา 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการสอนภาษาจีน (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ดําเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาจีน 15 35
4. ขออนุมัติบุคคลภายนอกเขาสอนภาษาจีน 10 45
5. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 45 90
6. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ลูกเสือ เนตรนารีและผูบังคับบัญชารวมพิธี
ซอม

30 50

4. รวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 40 90
5. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ยุวกาชาดและผูบังคับบัญชารวมพิธีซอม 30 50
4. รวมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 40 90
5. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

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

โครงการ โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 10 10
2. ขออนุมัติเงินประจํางวด 10 20
3. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ 15 35
4. คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขต 30 65
5. ดําเนินการจัดซื้อชุดกีฬา 25 90
6. สรุปรายงานผลการแขงขันกีฬา 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัด รอยละของโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (ผลผลิต)
โครงการ กิจกรรมปองกันภาวะทุพโภชนาการในเด็กของโรงเรียนในสังกัด (ฝายการศึกษา)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
เนื้องาน

รายข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 10 10
2. ดําเนินการตามแนวทางของสํานักอนามัย 9
ขอ

20 30

3. รายงานผลกิจกรรมรายไตรมาสสงสํานัก
อนามัย

20 50

4. ทําหนังสือถึงโรงเรียนในพ้ืนท่ีนอกสังกัด 10 60
5. ติดตามผลการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนในพ้ืนท่ี 30 90
6. สรุปรายงานผล 10 100

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัด เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ท้ิง-จับปรับ การท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ (ฝายเทศกิจ)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
เนื้องานของ

ข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
ของโครงการ

(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ

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. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาท่ี 5
100

5

2. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีเทศกิจ 5 10

3. เจาหนาท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหนาท่ี 80 90

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 5 95

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ตรวจจุดกวดขันพิเศษ (ฝายเทศกิจ)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
เนื้องานของ

ข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
ของโครงการ

(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ

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. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาท่ี 5
100

5

2. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีเทศกิจ 5 10

3. เจาหนาท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหนาท่ี 80 90

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 5 95

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ จัดระเบียบปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายบนพ้ืนท่ีสาธารณะ (ฝายเทศกิจ)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
เนื้องานของ

ข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
ของโครงการ

(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ

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. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาท่ี 5
100

5

2. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีเทศกิจ 5 10

3. เจาหนาท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหนาท่ี 80 90

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 5 95

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจําพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ตรวจจุดเสี่ยงภัย (สายตรวจตูเขียว) (ฝายเทศกิจ)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
เนื้องานของ

ข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
ของโครงการ

(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ

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. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาท่ี 5
100

5

2. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีเทศกิจ 5 10

3. เจาหนาท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหนาท่ี 80 90

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 5 95

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจําพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ จัดระเบียบการจอดรถบนทางเทา (ฝายเทศกิจ)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
เนื้องานของ

ข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
ของโครงการ

(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ

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. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาท่ี 5
100

5

2. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีเทศกิจ 5 10

3. เจาหนาท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหนาท่ี 80 90

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 5 95

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100



ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจําพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ เทศกิจพานองขามถนนและอาสาจราจร (ฝายเทศกิจ)

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
เนื้องานของ

ข้ันตอน
(รอยละ)

ความกาวหนา
ของโครงการ

(รอยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ

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. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาท่ี 5
100

5

2. มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีเทศกิจ 5 10

3. เจาหนาท่ีเทศกิจออกปฏิบัติหนาท่ี 80 90

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 5 95

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100


