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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 1 ช่ือตัวช้ีวัด :  ร�อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของหน�วยงาน 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวพรรณี  ทรงศิริ 
ตําแหน$ง : นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� :  02 - 249 - 9705 

 
เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- ร�อยละ 20 ต�อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร�อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป*ของหน�วยงาน 20 40 60 80 100 

 

ผลการดําเนินงาน : ส$วนท่ี 1 (ร<อยละ 30)  และส$วนท่ี 2 (ร<อยละ 70) 
ส$วนท่ี  1   การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป� (ร<อยละ 30)  (หน$วยงานบันทึก) 
 

องค�ประกอบ ร<อยละ ผลงาน รายละเอียดผลการดําเนินการ  
1. การวางแผน 
    (14 องค�ประกอบย�อย) 

14 14 ดําเนินการได�ครบถ�วนตามองค�ประกอบ 

2. การแปลงแผนไปสู�การปฏิบัต ิ
    (3 องค�ประกอบย�อย) 

6 6 ดําเนินการได�ครบถ�วนตามองค�ประกอบ 

3. การติดตามและ
ประเมินผล 
    (2 องค�ประกอบย�อย) 

10 10 ดําเนินการได�ครบถ�วนตามองค�ประกอบ 

ผลการประเมิน :  (สํานักยุทธศาสตร�และประเมินผลบันทึก) 
 

องค�ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได< 
1. การวางแผน 
 

14  

2. การแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ 
 

6  

3. การติดตามและประเมินผล 
 

10  

รวม 30  
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ส$วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  (ร<อยละ 70)  

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1  ด<านประสิทธิผลตามพันธกิจ  

ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 

 (1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)  
เปNาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 (5) 
ร<อยละ

ความสําเร็จ 
 (4)  X 100 

    (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได< 

1 
 

ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการศูนย�บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สํานักงานเขต
คลองเตย 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 87.80 ร�อยละ 110 5 5 

2 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ของเขตคลองเตย 

อย�างน�อย 
10 ครั้งต�อป* 

16 ครั้ง ร�อยละ 123 5 5 

3 ร�อยละของคูคลองในพื้นที่เขตคลองเตยที่
ดําเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปLดทางน้ําไหล 

ร�อยละ 100 
( 7 คู คลอง) 

ร�อยละ 100 
(ครบทั้ง 7 คู คลอง) 

ร�อยละ 100 5 5 

4 ร�อยละของสถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตยที่
ได�รับการตรวจสอบ 

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 5 5 

5 ร�อยละของพื้นที่รกร�าง/อาคารร�างได�รับการ
ตรวจสอบ 

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 5 5 
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 (1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)  
เปNาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 (5) 
ร<อยละความสําเร็จ 

 (4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได< 

6 
 

-จํานวนครั้งในการกวดขันดูแล 
มิให�มีการจอดรถบนทางเท�า 

อย�างน�อย วันละ 
2 ครั้ง/เส�นทาง 

วันละ 3 ครั้ง/เส�นทาง ร�อยละ 150 5 5 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต�อการจัดระเบียบรถจอดบนทางเท�า       

ร�อยละ 80 ร�อยละ 92.29 ร�อยละ 116 5 5 

7 จํานวนชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยที่
ได�รับการปรับปรุงพื้นที่ 

1 ชุมชน 
 

1 ชุมชน 
 

ร�อยละ 100 5 5 

คะแนนรวม 10 

 

ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)  
เปNาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 (5) 
ร<อยละความสําเร็จ 

 (4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได< 

1 
 

ร�อยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/
ซ�อมแซมไฟฟQาแสงสว�างในพื้นที่เสี่ยง
ภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
กําหนด 

ร�อยละ 80 
(ติดตั้งและซ�อมแซมฯ 

200 ดวง) 

ร�อยละ 91 
(ติดตั้งและซ�อมแซมฯ 

182 ดวง) 

ร�อยละ 114 3 3 
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(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)  
เปNาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 (5) 
ร<อยละความสําเร็จ 

 (4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได< 

2 
 

ร�อยละของสถานประกอบการที่ดําเนินการ
ปQองกันและแก�ไขปTญหายาเสพติด  

ร�อยละ 90 ร�อยละ 100 ร�อยละ 112 3 3 

3 การซักซ�อมการปฏิบัติการตามแผนปQองกัน
และบรรเทาภัยสาธารณภัยและด�านความ
มั่นคง 

2 ครั้ง/ป* 
 

3 ครั้ง ร�อยละ 150 3 3 

4 - การจัดให�มีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะ 

อย�างน�อย 1 จุด 3 จุด ร�อยละ 300 3 3 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการ
จัดให�มีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 87.20 ร�อยละ 109 3 3 

5 การกวดขันมิให�มีผู�ค�าฝYาฝZนทําการค�าในจุด
กวดขันพิเศษ 

อย�างน�อย 2 ครั้ง/วัน /จุด 
 

3 ครั้ง/วัน/จุด ร�อยละ 150 3 3 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต�อ
ความเป\นระเบียบเรียบร�อย ไม�มีผู�ค�าฝYาฝZน
ทําการค�าในจุดกวดขันพิเศษ 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 86.34 ร�อยละ 108 3 3 

6 - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิให�มีปQาย
โฆษณาที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ 

อย�างน�อย 2 ครั้ง/วัน 2 ครั้ง/วัน ร�อยละ 100 3 3 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต�อ
การกวดขันมิให�มี ปQายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ในพื้นที่สาธารณะ 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 86.97 ร�อยละ 109 3 3 
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(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)  
เปNาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 (5) 
ร<อยละความสําเร็จ 

 (4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได< 

7 
 

ร�อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล�งกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบกับป* พ.ศ.2556 

ร�อยละ 20 ร�อยละ 24.81 ร�อยละ 124 3 3 

8 มูลฝอยที่จัดเก็บได�ลดลงเมื่อเปรียบกับป* พ.ศ. 2556       ร�อยละ 5 
 

ร�อยละ 5.44 ร�อยละ 109 3 3 

9 มูลฝอยอันตรายจัดเก็บได�เพิ่มขึ้นจากป*งบประมาณที่ผ�านมา       ร�อยละ 5 ร�อยละ 5.27 ร�อยละ 106 3 3 

10 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น  ร�อยละ 100  
(3 ไร� 3 งาน) 

ร�อยละ 253.33 
(9 ไร� 2 งาน) 

ร�อย 254 3 3 

11 ร�อยละของการลงจุดแสดงตําแหน�งพื้นที่ที่อนุญาตให�มีการ
ก�อสร�างอาคารและตําแหน�งของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบ�าน 

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 3 3 

12 จํานวนลานกีฬาที่ได�รับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬา 4 ลาน 4 ลาน ร�อยละ 100 3 3 

13 ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขต 
1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 
(SMART School) 

 
 

ค�าเฉลี่ยของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงาน
เขตตั้งแต�ระดับ 
3.00 ขึ้นไป 

 
 

3 คะแนน 

 
 

ร�อยละ 100 

 
 

3 

 
 

3 
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(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3)  
เปNาหมาย 

 (4) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

 (5) 
ร<อยละความสําเร็จ 

 (4)  X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได< 

 
 

   2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตเทียบกับเกณฑ�เฉลี่ยของประเทศ 

คะแนนรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

ระดับดีของ
สํานักงานเขต ตั้งแต� 
8.00 คะแนนขึ้นไป 

8.24 ร�อยละ 103 3 3 

14 ร�อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการ
ปQองกันโรคอ�วนและภาวะทุพโภชนา 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 100 ร�อยละ 125 3 3 

15 ร�อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปQองกันโรคไข�เลือดออกครบ 
4 กิจกรรม 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 100 ร�อยละ 125 3 3 

16 ร�อยละความสําเร็จในการส�งเสริมให�สถานประกอบการอาหาร
มีการพัฒนาผ�านเกณฑ�มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี      

ร�อยละ 60 ร�อยละ 68.06 ร�อยละ 114 3 3 

17 ร�อยละของการจัดเก็บภาษีตามเปQาหมายที่กรุงเทพมหานคร
ประมาณการไว� 

ร�อยละ 85 ร�อยละ 99.63 ร�อยละ 125 3 3 

คะแนนรวม 60 
 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน   24  ตัว  ได<คะแนน 70 คะแนน  
- ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 ตัว ได�คะแนน 10 คะแนน 

 - ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� จํานวน 17 ตัว ได�คะแนน 60 คะแนน 
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รายละเอียดส$วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1. ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ
ศูนย�บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) 
สํานักงานเขตคลองเตย 
 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 87.80 กิจกรรมการสํารวจความ
พึงพอใจของผู�รับบริการ
ศูนย�บริหารราชการ ฉับไว       
ใสสะอาด (BFC) 

ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
ที่มีต�อการให�บริการ ของศูนย�บริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด (BFC) สํานักงานเขต
คลองเตย จํานวน 100 ชุด สรุปผลความ
พึงพอใจในระดับมากได�ร�อยละ 87.80 

- 
 

 

 ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ความสะดวกรวดเร็วในการให�บริการประชาชนของศูนย�บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ทําให�ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 

 ปPญหา อุปสรรค  
  ไม�มี 
 

 หลักฐานอ<างอิง  
แบบสอบถาม 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
  ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day ของเขต
คลองเตย 
 
 
 

อย�างน�อย 
10 ครั้งต�อป* 

16 ครั้ง 1. แผนปฏิบัติงาน Big 
Cleaning Day และ Small 
Cleaning ของเขตคลองเตย 
2. แผนล�างสะพานลอย 
(Big Cleaninng Day) 
สํานักงานเขตคลองเตย 
จํานวน 33 แห�ง  

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน Big 
Cleaning Day /Small Cleaning ของสํานักงาน
เขตคลองเตย จํานวน 10 ครั้ง ดังนี้ 
     - ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 บริเวณ
ถนนสุขุมวิท ซอย 22 ถึง ถนนสุขุมวิท ซอย 2 
     - ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2560 บริเวณ
ตลาดคลองเตย 
     - ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2560 บริเวณ
ถนนพระราม 4  
     - ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ� 2560 บริเวณ
ถนนสุขุมวิท บริเวณสี่แยกอโศก ถึงสี่แยกตลาด
คลองเตย  
     - ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2560 บริเวณซอย
สุขุมวิท 52 ถึง ซอยสุขุมวิท 24 
     - ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มกราคม 2560 บริเวณ
สถานีรถไฟฟQาจํานวน 7 สถานี 
     - ครั้งที่ 7 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 บริเวณ
ถนนสุนทรโกษา ตั้งแต�สี่แยกกรมศุลกากร ถึง ห�า
แยก ณ ระนอง 
     - ครั้งที่ 8 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 บริเวณ
ซอยภูมิจิตร 

- 
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ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

         - ครั้งที่ 9 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริเวณ
ซอยอรรถกวี 1 
     - ครั้งที่ 10 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 บริเวณคู
น้ํา ซอยสุขุมวิท 50 
 2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนล�างทําความสะอาด
สะพานลอย (Big Cleaning Day) สํานักงานเขต
คลองเตย จํานวน 6 ครั้ง (33 สะพานลอย) ดังนี้ 
     - ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ� 2560 จํานวน 
3 แห�ง 
       1) สะพานลอยอาคารเลค รัชดา 
       2) สะพานลอยศูนย�การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ 
(ประตู 4) 
       3) สะพานลอยแยกรัชดาภิเษก ศาลเจ�าพ�อ
มังกรเขียว 
     - ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2560 จํานวน 
11 แห�ง 
       1) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 52 
       2) สะพานลอยปากซอยอ�อนนุช 
       3) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 71 
       4) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 46 
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ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

           5) สะพานลอยหน�าโรงเรียนศณีวิกรม� 
       6) สะพานลอยหน�าโรงเรียนปทุมคงคา 
       7) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 18 
       8) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 12 
       9) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 2 
       10) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 6 
       11) สะพานลอยปากซอยสุขุมวิท 8 - 10 
     - ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2560 จํานวน  
6 แห�ง 
       1) สะพานลอยหน�าห�างโลตัส 
       2) สะพานลอยหน�ากรมศุลกากร - การท�าเรือ 
       3) สะพานลอยหน�าร�านครัวคุณตnอย 
       4) สะพานลอยห�าแยก ณ ระนอง 
       5) สะพานลอยหน�าร�านเซเว�น - ร�านเจริญธรรม 
       6) สะพานลอยหน�าสโมสรการท�าเรือ 
     - ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 2560 จํานวน 1 แห�ง 
       1) สะพานลอยหน�าโรงเรียนศูนย�รวมน้ําใจ  
     - ครั้งที่ 5 วันที่ 27 มกราคม 2560 จํานวน 2 แห�ง 
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ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

            1) สะพานลอยหน�าโรงเรียนขจรศึกษา 
        2) สะพานลอยหน�าลานจอดรถ ม.กรุงเทพ 
     - ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มกราคม 2560 จํานวน 
10 แห�ง 
        1) สะพานลอยหน�าโรงพยาบาลกล�วยน้ําไท 
        2) สะพานลอยซอยบ�านกล�วยใต� 
        3) สะพานลอยโรงพยาบาลเทพธารินทร� 
        4) สะพานลอยองค�การโทรศัพท� 
        5) สะพานลอยหน�าสถานีโทรทัศน�ช�อง 3 
        6) สะพานลอยหน�าห�างโลตัส - บิ๊กซี พระราม 4 
        7) สะพานลอยซอยสายน้ําทิพย� สุขุมวิท 22 
        8) สะพานลอยปากซอยไผ�สิงห�โต 
        9) สะพานลอยสี่แยกรัชดา - พระราม 4 
        10) สะพานลอยหน�าโรงงานยาสูบ 

 

 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

เชิญชวนหน�วยงานทหาร สถานีตํารวจ ภาคเอกชน ทั้งผู�ประกอบการ เจ�าของบ�าน ร�านค�า และจิตอาสาร�วมกันทําความสะอาด และปลูกจิตร�วมกันดูแลรักษาพื้นที่ 
ให�สวยงามเป\นระเบียบ 
 ปPญหา อุปสรรค 
 ไม�มี 
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หลักฐานอ<างอิง 
          1. แผนปฏิบัติงาน Big Cleaning Day / Small Cleaning  เขตคลองเตย 
          2. แผนล�างสะพานลอย (Big Cleaning Day) สํานักงานเขตคลองเตย จํานวน 33 แห�ง 
          3. ภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
  
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
          ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่

สนับสนุน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. ร�อยละของคูคลองในพื้นที่เขต
คลองเตยที่ดําเนินการจัดเก็บวัชพืชและ
เปLดทางน้ําไหล 
 

ร�อยละ 100 
(7 คู คลอง) 

ร�อยละ 100 
(7 คู คลอง /  

คู คลอง ละ 2 ครั้ง) 
 

กิจกรรมจัดเก็บขยะ 
วัชพืช ผักตบชวา 
และเปLดทางน้ําไหล 
คูคลองในพื้นที่เขต
คลองเตย 

 

จัดกิจกรรมจัดเก็บวัชพืชและเปLดทางน้ําไหล
คูคลองในพื้นที่เขตคลองเตย ความยาว
ประมาณ 3,336 เมตร เสร็จเรียบร�อยแล�ว 
คู คลอง ละ 2 ครั้ง ได�แก�  
1. คลองคาง 
2. คลองยายสร�อย 
3. คลองอินทนินทร� 
4. คลองพลับ 
5. คลองยายล�อม 
6. คูน้ําข�างโรงพยาบาลเทพธารินทร� 
7. คูน้ําซอยสุขุมวิท 50 

- 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ความร�วมมือระหว�างหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เช�น ทหาร, หน�วยงานเอกชน, ประชาชน 

 ปPญหา อุปสรรค  
 ไม�มี 
 หลักฐานอ<างอิง 

ภาพถ�าย 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4. ร�อยละของสถานบริการในพื้นที่เขต
คลองเตยที่ได�รับการตรวจสอบ 

ร�อยละ 100 
 

ร�อยละ 1๐๐ 
 

การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ที่ 22/2558 
และ 46/2559 

ตรวจสถานประกอบการตามแผนและรายงานผล
การตรวจสอบครบถ�วน จํานวน 36 แห�ง  
(สถานบริการ,สถานบันเทิง) 

- 
   

 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

การปฏิบัติงานได�รับความร�วมมือจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ได�แก� สถานีตํารวจในพื้นที่ เจ�าหน�าที่ทหาร (กองพันทหารม�าที่ 1 และ 17 รักษาพระองค�) เจ�าหน�าที่
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สํานักปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงคลองเตย,สถานีดับเพลิงบ�อนไก�)  
ปPญหา อุปสรรค  
 ไม�มี 
 หลักฐานอ<างอิง 
          รายงานผลการดําเนนิการตรวจสถานบริการ สถานบนัเทิง ตามแผนการปฏิบัติงานตามคําสั่งคสช.ที่ 22/2558 และ 46/2559 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

5. ร�อยละของพื้นที่รกร�าง/อาคาร
ร�างได�รับการตรวจสอบ 

ร�อยละ 
100 

ร�อยละ 100 
(ตรวจพื้นที่รกร�าง/
อาคารร�าง ได�ครบทุก
จุด จุดละ 3 ครั้ง/วัน  
รวม 11 จุด) 

โครงการตรวจพื้นที่ 
รกร�างว�างเปล�า 

ออกตรวจพื้นที่รกร�าง/อาคารร�าง จํานวน 11 จุด จุดละ  
3 ครั้งต�อวัน 
1) บริเวณก�อนถึงปากซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 
2) บริเวณหลังโรงแรมพระโขนง (37) ซอยภูมิจิตร 
3) บริเวณก�อนปากซอยพิชัยสวัสดิ์ถนนพระราม 4 
4) บริเวณศูนย�บริการ Cockpit ถนนสุนทรโกษา 
5) บริเวณด�านหลังห�างBig C สาขาพระราม 4 
6) บริเวณทางเข�าชุมชนสวนอ�อย 
7) บริเวณซอยสุขุมวิท 50 ตรงข�ามอาคารแฟร� ทาวเวอร� 
8) บริเวณทางเข�าหมู�บ�านซิตี้พลัส ซอยสวัสดี 4 สุขุมวิท 50 
9) บริเวณแยกซอยสวัสดี 4 สุขุมวิท 50 
10) บริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายเก�า ถนนเชื้อเพลิง 
11) บริเวณถนนดวงพิทักษ� (ถนนเลียบโรงงานยาสูบ) 

- 
 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ประชาชนผู�พักอาศัยอยู�ในบริเวณใกล�เคียงที่รกร�าง/อาคารร�าง ให�ความร�วมมือในการสอดส�องดูแลความปลอดภัยเป\นอย�างดี     

 2. จัดเจ�าหน�าที่และรถยนต�สายตรวจ รถจักรยานยนต�ออกตรวจเป\นประจําทุกวัน 
  
 
 



  

- 16 - 
ปPญหา อุปสรรค  
 -                    
 
หลักฐานอ<างอิง   

  การรายงานพร�อมภาพถ�าย ในการออกปฏิบัติหน�าที่              
 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
  ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด      
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ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่
สนับสนุน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6. -จํานวนครั้งในการ
กวดขันดูแลมิให�มีการจอด
รถบนทางเท�า 

อย�างน�อยวันละ  
2 ครั้ง/เส�นทาง 
รวม 3 เส�นทาง 

ตรวจสอบกวดขันรถยนต� 
รถจักรยานยนต� จอดหรือ
ขับขี่บนทางเท�า ได�วันละ  
3 ครั้ง/เส�นทาง รวม  
3 เส�นทาง 
 

โครงการจัด
ระเบียบการจอดรถ
บนทางเท�า 

 

-ประชาสัมพันธ�เจ�าของหรือผู�ครอบครองรถยนต� รถจักรยานยนต� 
มิให�จอดหรือขับขี่บนทางเท�า 
- กวดขันมิให�มีการฝYาฝZน ในถนนสายหลัก 3 เส�นทาง วันละ  
3 ครั้ง 
1. ถนนสุขุมวิท 
2. ถนนพระรามที่ 4 
3. ถนนรัชดาภิเษก 

  

- ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต�อการจัด
ระเบียบรถจอดบนทางเท�า       

ร�อยละ 80 ร�อยละ 92.29   -มีการสํารวจความพึงพอใจความรู�สึกหรือทัศนคติของประชาชน
ที่มีต�อการจอดรถบนทางเท�า โดยแบ�งเป\น 5 ระดับ 
-ผลสรุปอยู�ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ร�อยละ 92.29 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 1. จัดเจ�าหน�าที่เทศกิจ สอดส�องและกวดขันตรวจตราดูแลพื้นที่เปQาหมาย 3 เส�นทาง ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก                        
 2. มีรถยนต�สายตรวจออกปฏิบัติหน�าที่เป\นประจําทุกวัน               
ปPญหา อุปสรรค  
 ไม�มี 
 หลักฐานอ<างอิง  
 การรายงานพร�อมภาพถ�าย ในการออกปฏิบัติหน�าที่              
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด              
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ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผู<ว$าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

7. จํานวนชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย
ที่ได�รับการปรับปรุงพื้นที่ 

1 ชุมชน 
 

1 ชุมชน 
 

โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาศูนย�สุขภาพชุมชน
แฟลต 23-24 

ดําเนินการปรับปรุงลานกีฬาของชุมชนโดย
การก�อสร�างโครงเหล็กพร�อมหลังคา metal 
sheet ขนาด 218 ตารางเมตร งบประมาณ 
483,000 บาท โดยได�รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโรงงานยาสูบ  

- 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 1. ได�รับงบประมาณที่เพียงพอกับการดําเนินงาน  
 2. ได�รับอนุญาตจากเจ�าของพื้นที่ (การท�าเรือแห�งประเทศไทย) ให�ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ 
 

ปPญหา อุปสรรค  
  ไม�มี 
  

 หลักฐานอ<างอิง 
1. หนังสืออนุญาตให�เปลี่ยนแปลงการใช�เงินบริจาค 
2. หนังสืออนุญาตให�ดําเนินการก�อสร�าง 
3. ภาพถ�ายการดําเนินการก�อสร�างโครงหลังคา 

 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่
สนับสนุน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1. ร�อยละของความสําเร็จในการ
ติดตั้ง/ซ�อมแซมไฟฟQาแสงสว�างในพื้นที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
กําหนด 

ร�อยละ 80 
(ติดตั้งและซ�อมแซมฯ 

200 ดวง) 

ร�อยละ 91 
(ติดตั้งและซ�อมแซมฯ 

182 ดวง) 

แผนการติดตั้ง
ไฟฟQาแสงสว�าง
และการซ�อมแซม
ไฟฟQาแสงสว�าง 
ประจําป*
งบประมาณ 
2560 

สํานักงานเขตคลองเตย ดําเนินการติดตั้ง/ซ�อมแซม
ไฟฟQาสาธารณะ ดังนี้ 
- เดือนตุลาคม 2559 จํานวน 23 ดวง 
- เดือนพฤศจิกายน 2559 จํานวน 2 ดวง 
- เดือนธันวาคม 2559 จํานวน 1 ดวง 
- เดือนมกราคม 2560 จํานวน 0 ดวง 
- เดือนกุมภาพันธ� 2560 จํานวน 0 ดวง 
- เดือนมีนาคม 2560 จํานวน 31 ดวง 
- เดือนเมษายน 2560 จํานวน 8 ดวง 
- เดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 14 ดวง 
- เดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 13 ดวง 
- เดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 3 ดวง 
- เดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 87 ดวง 
รวม 182 ดวง 

- 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  การติดต�อประสานงานกับการไฟฟQาของเจ�าหน�าที่ ทําให�ได�ข�อมูลถูกต�องตรงกันระหว�างสํานักงานเขตกับการไฟฟQา จํานวนไฟฟQาส�องสว�างที่สํานักงานเขตแจ�งและการไฟฟQา 

ดําเนินการจึงสอดคล�องกัน 
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 ปPญหา อุปสรรค  
  ปTจจุบันในพื้นที่เขตคลองเตยได�มีการติดตั้งไฟฟQาส�องสว�างสาธารณะเต็มพื้นที่แล�ว คงเหลือที่ดินเอกชนและที่ดินของส�วนราชการอื่น  

 หลักฐานอ<างอิง 
  1. แผนการติดตั้งไฟฟQาแสงสว�างและซ�อมแซมไฟฟQาแสงสว�าง ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2560  
  2. รายงานประจําเดือนส�งสํานักการโยธา  

      3. เอกสารจากสํานักงานเขตประสานการไฟฟQาในการดําเนินงาน 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
ไม�มี 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร�อยละของสถานประกอบการที่
ดําเนินการปQองกันและแก�ไขปTญหายาเสพติด  

ร�อยละ 90 ร�อยละ 100 
 
 
 

การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานตาม
คําสั่งคณะรักษาความ
สงบแห�งชาติ ที่ 
22/2558 และ 
46/2559 

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการปQองกันและ
แก�ไขปTญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ ได�แก� 
สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่เปLด
ให�บริการในลักษณะที่คล�ายกับสถานบริการและอู�
ซ�อมรถจักรยานยนต� สถานบริการรถยนต� จํานวน 
83 แห�ง 

- 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
การปฏิบัติงานได�รับความร�วมมือจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ได�แก� สถานีตํารวจในพื้นที่ เจ�าหน�าที่ทหาร (กองพันทหารม�าที่ 1 และ 17 รักษาพระองค�) เจ�าหน�าที่

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สํานักปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงคลองเตย,สถานีดับเพลิงบ�อนไก�)  

ปPญหา อุปสรรค  
 ไม�มี 
 หลักฐานอ<างอิง 

รายงานผลการดําเนนิการตรวจสถานบริการ สถานบันเทงิ ตามแผนการปฏิบัติงานตามคําสัง่คสช.ที่ 22/2558 และ 46/2559 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. การซักซ�อมการปฏิบัติการตามแผนปQองกัน
และบรรเทาภัยสาธารณภัยและด�านความ
มั่นคง 

2 ครั้ง/ป* 
 

3 ครั้ง 
 
 
 

๑. กิจกรรมการซ�อม
ระงับอัคคีภัยและอพยพ
หนีไฟในอาคาร
สํานักงานเขตคลองเตย 
๒. กิจกรรมการซ�อม
ระงับอัคคีภัยและอพยพ
หนีไฟกับหน�วยงาน
ภายนอก 

สํานักงานเขตคลองเตย ส�งเจ�าหน�าที่เข�าร�วมสังเกตการณ�ใน
การฝyกซ�อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกับหน�วยงานภายนอก 
จํานวน 2 ครั้ง ได�แก� 
  1. คลังน้ํามันพระโขนง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
  2. ห�างสรรพสินค�า THE EMPORIUM เมื่อวันที่  
3 สิงหาคม 2560 
   และดําเนินการฝyกซ�อมการปฏิบัติการปQองกันและบรรเทา
เหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการก�อการร�าย  
ของสํานักงานเขตคลองเตย เพื่อให�เกิดทักษะ ประสบการณ� 
และการประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ�จริง เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

- 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 การให�ความสําคัญในการจัดกิจกรรมและเข�าร�วมการฝyกซ�อมการปQองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ 
ปPญหา อุปสรรค  
  ไม�มี  
 หลักฐานอ<างอิง 

รายงานผลการเข�าร�วมและการจัดกิจกรรมฝyกซ�อมการปQองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ของสํานักงานเขต 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่
สนับสนุน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4. - การจัดให�มีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ใน
ที่สาธารณะ 

อย�างน�อย  
1 จุด 

จัดให�มีจุดกวดขัน 
ทิ้งสิ่งใดๆในที่ 
สาธารณะได� 
จํานวน 3 จุด 

โครงการ ทิ้ง-จับ
ปรับ การทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ 

-กวดขันประชาสัมพันธ� รณรงค�แจกแผ�นพับประชาสัมพันธ� 
ห�ามทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณจุดจับปรับ 3 จุด ดังนี้ 
      -จุดจับปรับซอยสุขุมวิท 2 
      -จุดจับปรับซอยสุขุมวิท 12 
      -จุดจับปรับหน�าอุทยานเบญจสิริ 

 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อ
การจัดให�มีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะ 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 87.20 -มีการสํารวจความพึงพอใจความรู�สึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต�อการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยแบ�ง 
5 ระดับ ผลสรุปอยู�ในระดับพึงพอใจมาก ร�อยละ 87.20 

 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนให�ความร�วมมือในการรักษาความสะอาด            
 2. เจ�าหน�าที่มีความรู�ด�านกฎหมาย วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาฯ พ.ศ. 2535   

ปPญหา อุปสรรค  
  ไม�มี  

 หลักฐานอ<างอิง 
การรายงานพร�อมภาพถ�าย ในการออกปฏิบัติหน�าที่ 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่
สนับสนุน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

5. - การกวดขันมิให�มีผู�ค�าฝYาฝZนทําการค�าใน
จุดกวดขันพิเศษ 

อย�างน�อย 
2 ครั้ง/วัน /จุด 

รวม 4 จุด 
 

ตรวจพื้นที่ 
กวดขันพิเศษ   
3 ครั้ง/วัน/จุด 
รวม 4 จุด 

โครงการตรวจจุด
กวดขันพิเศษ 

  จัดเจ�าหน�าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษจํานวน  4 จุด 
ได�แก� 
1. บริเวณทางขึ้นลงสะพานลอยคนข�ามปากซอยคุณหญิงถนน
สุนทรโกษา 
2.บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟQา BTS อโศก สี่แยกอโศก                                                
3. บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟQา BTS  พร�อมพงษ�                  
4. บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟQา BTS อ�อนนุช                       

 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต�อ
ความเป\นระเบียบเรียบร�อย ไม�มีผู�ค�าฝYาฝZนทํา
การค�าในจุดกวดขันพิเศษ 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 86.34  -มีการสํารวจความพึงพอใจความรู�สึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต�อการกวดขันจุดกวดขันพิเศษโดยแบ�งเป\น5 
ระดับ ผลสรุปอยู�ในระดับพึงพอใจมาก ร�อยละ 86.34 

 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  1. มีการวางแผนการดําเนินงานโดยประชาสัมพันธ�ให�ความรู�ข�อกฎหมาย แนะนํา ตักเตือน ตรวจตรา ดําเนินคดีกับผู�ที่ฝYาฝZน โดยทําอย�างต�อเนื่อง     
 2. มีรถยนต�สายตรวจออกปฏิบัติหน�าที่เป\นประจําทุกวัน                                            

ปPญหา อุปสรรค  
  ไม�มี                

หลักฐานอ<างอิง  
  การรายงานพร�อมภาพถ�าย ในการออกปฏิบัติหน�าที่            

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
  ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด         
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6. – จํานวนครั้งในการกวดขันดูแล 
มิให�มีปQายโฆษณาที่ผิดกฎหมายใน

พื้นที่สาธารณะ 

อย�างน�อย 
2 ครั้ง/วัน 

 
 

สามารถกวดขันและ
จัดเก็บปQายโฆษณา
ผิดกฎหมายในที่
สาธารณะได�            
2 ครั้ง/วัน 
 

โครงการจัดระเบียบปQาย
โฆษณาที่ผิดกฎหมายบน
พื้นที่สาธารณะ 

-จัดเจ�าหน�าที่เทศกิจกวดขันมิให�มีปQายโฆษณาที่ 
ผิดกฎหมายบนพื้นที่สาธารณะ บริเวณถนนสาย
หลัก และถนนสายรอง   

  

- ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต�อการกวดขันมิให�มี ปQายโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 86.97    -มีการสํารวจความพึงพอใจความรู�สึกหรือทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต�อปQายโฆษณาโดยแบ�ง  5 ระดับ 
-ผลสรุปอยู�ในระดับพึงพอใจมาก ร�อยละ 86.97 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  1. จัดเจ�าหน�าที่เทศกิจ สอดส�องและกวดขันตรวจตราดูแลพื้นที่เปQาหมายถนนสายหลัก ถนนสายรอง                                         
 2. มีรถยนต�สายตรวจออกปฏิบัติหน�าที่เป\นประจําทุกวัน             

ปPญหา อุปสรรค  
  ไม�มี                

หลักฐานอ<างอิง  
  การรายงานพร�อมภาพถ�าย ในการออกปฏิบัติหน�าที่            

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
   ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด         
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
7. ร�อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกที่แหล�งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ
กับป* พ.ศ.2556 

ร�อยละ 20 ร�อยละ 24.81 1. กิจกรรมรณรงค�ส�งเสริมการลด
และคัดแยกมูลฝอย 
 2. กิจกรรมคัดแยกขยะเศษอาหาร
มาใช�ประโยชน� 
3. กิจกรรมศูนย�การเรียนรู�  
การจัดการมูลฝอยอย�างครบวงจร 
 4. กิจกรรมนํากิ่งไม�และไม�ใบไม� 
กลับไปใช�ประโยชน� 
5. กิจกรรมการจัดทําปุ�ยคอก 
ริมทาง 
6. โครงการคัดแยกกล�องเครื่องดื่ม
เพื่อนํากลับไปใช�ประโยชน� 

1.จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและ 
ส�งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 2.ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล�งกําเนิด 
ได�เพิ่มขึ้นจากเปQาหมาย 19,684.45 ตัน/ป* 
ทําได� 24,413.91 ตัน/ป* (1 ต.ค.59 –  
31 ก.ค. 60) คิดเป\นร�อยละ 124.03 หรือ 
ร�อยละ 24.81 จากเปQาหมายร�อยละ 20 

- 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ�ร�วมกับผู�บริหารเขตฯ  

        2. การลงพื้นที่ชุมชนร�วมกับฝYายพัฒนาชุมชนฯ  
       3. การสร�างการรับรู�ให�กับประชาชนผ�านทางช�องทาง ต�างๆ เช�น Website / Face book  
     4. การบรรยายพร�อมสาธิตและจัดนิทรรศการให�ความรู�ด�านการจัดการมูลฝอยในการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
       5. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเศษผักจากตลาดนําไปเป\นอาหารสัตว� และนําไปหมักทําปุ�ย 
         6. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเปลือกทุเรียนนําไปบดย�อยทําปุ�ย 

7. พนักงานกวาดแยกเศษใบไม� กิ่งไม� และต�นไม�ใส�ปุ�ยคอกริมทาง 
     8. พนักงานสวนแยกเศษไม�จากการตัดแต�งไปทําปุ�ยบํารุงต�นไม� 
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ปPญหา อุปสรรค 
การดําเนินกิจกรรมในด�านการรณรงค�ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�องใช�ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะยังไม�สะท�อนผล 

ที่ทําให�ขยะลดลงหรือมีการนําขยะไปใช�ประโยชน�เพิ่มขึ้น แต�ในระยะเวลายาวคาดว�าน�าจะเป\นผลดีหากประชาชนมีส�วนร�วมในเรื่องการคัดแยกขยะ  

 หลักฐานอ<างอิง 
          1. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข�อง 
          2. แบบแสดงเปQาหมายการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560 
          3. รายงานลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560 

4. รูปภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
8. มูลฝอยที่จัดเก็บได�ลดลงเมื่อเปรียบ
กับป* พ.ศ. 2556 

ร�อยละ 5 ร�อยละ 5.44 1. กิจกรรมการตั้งถังรองรับมูล
ฝอยแยกประเภท 
2. กิจกรรมดําเนินการนัดเวลาทิ้ง
เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ� 
3. โครงการอาสาสมัครชักลาก 
มูลฝอยในชุมชน 

1.จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและ 
ส�งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยตั้งแต� 1 ตุลาคม 2559 
- 31 กรกฏาคม 2560 ได�ปริมาณมูลฝอย 
97,812.62 ตัน คิดเป\นค�าเฉลี่ย 321.75 ตัน/วัน 
หรือลดลงร�อยละ 5.44 เมื่อเปรียบกับค�าเฉลี่ยป* 
2556  (340.27 ตัน/วัน) 

- 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ�ร�วมกับผู�บริหารเขตฯ  

        2. การลงพื้นที่ชุมชนร�วมกับฝYายพัฒนาชุมชนฯ  
       3. การสร�างการรับรู�ให�กับประชาชนผ�านทางช�องทาง ต�างๆ เช�น Website / Face book  
     4. การบรรยายพร�อมสาธิตและจัดนิทรรศการให�ความรู�ด�านการจัดการมูลฝอยในการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
       5. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเศษผักจากตลาดนําไปเป\นอาหารสัตว� และนําไปหมักทําปุ�ย 
         6. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเปลือกทุเรียนนําไปบดย�อยทําปุ�ย 

7. พนักงานกวาดแยกเศษใบไม� กิ่งไม� และต�นไม�ใส�ปุ�ยคอกริมทาง 
     8. พนักงานสวนแยกเศษไม�จากการตัดแต�งไปทําปุ�ยบํารุงต�นไม� 
 

ปPญหา อุปสรรค 
การดําเนินกิจกรรมในด�านการรณรงค�ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�องใช�ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะยังไม�สะท�อนผล 

ที่ทําให�ขยะลดลงหรือมีการนําขยะไปใช�ประโยชน�เพิ่มขึ้น แต�ในระยะเวลายาวคาดว�าน�าจะเป\นผลดีหากประชาชนมีส�วนร�วมในเรื่องการคัดแยกขยะ  
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 หลักฐานอ<างอิง 
           1. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข�อง 
           2. แบบแสดงเปQาหมายการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560 
           3. รายงานลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป* 2560 

4. รูปภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
9. มูลฝอยอันตรายจัดเก็บได�
เพิ่มขึ้นจากป*งบประมาณที่ผ�านมา 

ร�อยละ 5 ร�อยละ 5.27 
   
 

กิจกรรมนัดวันทิ้ง นัดวัน
เก็บขยะอันตราย 

  1. ขยะอันตรายที่จัดเก็บได�ในป*งบประมาณ 2559 28.61 
ตัน/ป* ดังนี้ในป*งบประมาณ 2560 ต�องดําเนินการจัดเก็บขยะ
อันตรายได�เพิ่มขึ้น จากป*งบประมาณที่ผ�านมาเปQาหมายร�อยละ 5 
(1.43 ตัน/ป*)  =  30.04 ตัน/ป* 
  2. ดําเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประเภทต�างๆ ตั้งแต�  
1 ตุลาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560 ได�ปริมาณ 31.68 ตัน 
คิดเป\นร�อยละ 5.27 จากเปQาหมายร�อยละ 5 

- 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
          1. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ�ร�วมกับผู�บริหารเขตฯ  
          2. การลงพื้นที่ชุมชนต�างๆ ร�วมกับฝYายพัฒนาชุมชนฯ 
          3. การสร�างการรับรู�ให�กับประชาชนผ�านทางช�องทาง ต�างๆ เช�น Website / Face book  
          4. การบรรยายพร�อมสาธิตและจัดนิทรรศการให�ความรู�ด�านการจัดการมูลฝอยในการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
          5. การแจกประกาศประชาสัมพันธ�การเข�าจัดเก็บมูลฝอยของเจ�าหน�าที่โดยการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะอันตราย 
          6. ประสานชุมชน สถานประกอบการ สถานีบริการน้ํามัน ตั้งจุดรับขยะอันตราย 

ปPญหา อุปสรรค 
          การดําเนินกิจกรรมในด�านการรณรงค�ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�องใช�ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะยังไม�สะท�อนผลที่ทําให�ปริมาณขยะลดลง
หรือมีการนํามาใช�ประโยชน�เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนไม�เล็งเห็นความสําคัญในการคัดแยกมูลฝอยหรือการทิ้งขยะตามเวลานัดหมาย 
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หลักฐานอ<างอิง 
          1. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข�อง 
          2. ข�อมูลปริมาณมูลฝอยขยะอันตรายที่จัดเก็บได�ป*งบประมาณ 2560 
          3. รูปภาพการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
  
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
           ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ร�อยละ 100  

(3 ไร� 3 งาน) 
ร�อยละ 253.33 

(9 ไร� 2 งาน) 
โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

ดําเนินการสํารวจพื้นที่สีเขียวที่เป\นสวนสาธารณะ/สวนหย�อม ตาม
นิยาม 7 ประเภท ของสํานักงานสวนสาธารณะ และนําเข�า
โปรแกรมฐานข�อมูลพื้นที่สีเขียวของ กทม. ได�จํานวน 5 แห�ง 
ขนาดพื้นที่รวม 9 ไร�2 งาน  หรือ 15,200 ตร.ม. คิดเป\นร�อยละ 
253.33จากเปQาหมายตามที่ตกลงไว�กับ สสล. ดังนี้ 
     1. สนามหญ�าสวนหย�อมและสวนแนวกําแพงอาคาร FYI 
CENTER ขนาดพื้นที่ 2 ไร� 2 งาน 
     2. สวนหย�อมคอนโด WYNE SUKHUMVITขนาดพื้นที่  
1 ไร� 1 งาน 
     3. พื้นที่สีเขียวสวนหย�อมและสวนแนวกําแพงคอนโด 
RHYTHM  สุขุมวิท 36  - 38 ขนาดพื้นที่ 1 ไร� 1 งาน 
     4. พื้นที่สีเขียวคอนโด  ASHTON MORPH 38 ขนาดพื้นที่   
2 ไร� 1 งาน 
     5. สวนหย�อมดาดฟQา สวนแนวกําแพง คอนโด ดิเอ็มโพลิโอ�
เพส ขนาดพื้นที่ 2 ไร� 1 งาน 

- 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. เจ�าหน�าที่สํารวจพื้นที่สีเขียวตามนิยามที่กําหนดไว�จากระบบ "ฐานข�อมูลและระบบติดตามประเมินผลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร" 
2. เจ�าหน�าที่ลงสํารวจพื้นที่จริงที่ได�ดูจากระบบ "ฐานข�อมูลและระบบติดตามประเมินผลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร" และนําเข�าโปรแกรมฐานข�อมูลพื้นที่สีเขียวฯ 
3. การปรับปรุงการลงข�อมูลในระบบฐานข�อมูลและระบบติดตามประเมินผลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ปTจจุบันมีการใช�ระบบ Smart Phone ทําให�สะดวกในการ

ลงข�อมูล 
4. การส�งเสริมให�ความรู�แก�ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในด�านการปลูกบํารุง ดูแลรักษาต�นไม� และการอนุรักษ�พื้นที่สีเขียว 
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ปPญหา อุปสรรค 

1. มีการก�อสร�างอาคารสถานที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นทําให�ที่ดินที่จะส�งเสริมหรือพัฒนาเป\นพื้นที่สีเขียวลดลง 
     2. พื้นที่สีเขียวที่ทําการสํารวจและลงในระบบฐานข�อมูลฯ ไว�แล�ว บางพื้นที่ได�มีการเปลี่ยนแปลงโดยก�อสร�างเป\นอาคารที่พักอาศัย 
    
หลักฐานอ<างอิง 
   1. สําเนาโครงการฯ 
     2. ภาพถ�ายกิจกรรมที่เกี่ยวข�อง 
     3. รายงานจํานวนข�อมูลสวน 7 ประเภท 
 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 

ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
11. ร�อยละของการลงจุด
แสดงตําแหน�งพื้นที่ที่
อนุญาตให�มีการก�อสร�าง
อาคารและตําแหน�งของ
อาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบ�าน 

ร�อยละ 100  
 

ร�อยละ 100 1. กิจกรรมลงจุดแสดง
ตําแหน�งอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบ�าน 
2. การตรวจสอบการลงจุด
แสดงตําแหน�งที่มีการ
อนุญาตให�มีการก�อสร�าง 
 

1. ฝYายทะเบียนดําเนินการลงจุดแสดงตําแหน�งของอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบ�าน ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม 
2560 รวมทั้งหมด จํานวน 37 หลัง คิดเป\นร�อยละ 100 
  2. ฝYายโยธาดําเนินการตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหน�งที่มีการ
อนุญาตให�มีการก�อสร�าง ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม 
2560 รวมทั้งหมด จํานวน 45 ราย ผลการดําเนินงานคิดเป\น
ร�อยละ 100 

- 

 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว� ภายใต�การกํากับดูแลจากผู�บังคับบัญชาและการมีส�วนร�วมของเจ�าหน�าที่ผู�ดําเนินการ 

 2. การประสานงานของหน�วยงานที่ดูแลระบบการลงจุดตําแหน�งของอาคาร 
 

ปPญหา อุปสรรค  
  ไม�มี 
  

 หลักฐานอ<างอิง 
1. แบบรายงานการออกเลขรหัสประจําบ�าน 

 2. ภาพถ�ายแผนที่การลงจุดตําแหน�งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ�าน  
  

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
12. จํานวนลานกีฬา 
ที่ได�รับรองคุณภาพและ
มาตรฐานลานกีฬา 

4 ลาน 
 

4 ลาน 1. โครงการส�งเสริมลานกีฬา 
และสโมสรกีฬา 
2. โครงการกีฬาฟุตซอลเยาวชน  
ป* 2560 
 

สํานักงานเขตคลองเตย โดยฝYายพัฒนาชุมชนฯ ดําเนินการ
โครงการที่เกี่ยวข�องดังต�อไปนี้  
  1. โครงการส�งเสริมลานกีฬาและสโมสรกีฬา 
  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ�กีฬาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของลาน
กีฬา และจ�ายค�าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อดําเนินกิจกรรม
ของลานกีฬา 
  2. โครงการกีฬาฟุตซอลเยาวชน ป* 2560 
  จัดการแข�งขันฟุตซอลเยาวชน จํานวน 3 รุ�น ได�แก� 
- รุ�นอายุไม�เกิน 12 ป* ชาย 
- รุ�นอายุไม�เกิน 15 ป* ชาย 
- รุ�นอายุไม�เกิน 18 ป* ชาย 
ณ ลานกีฬาชุมชนพัฒนาชุมชนใหม� (แฟลต 19-22) 
และพัฒนาลานกีฬาให�ได�มาตรฐานจํานวน 4 ลาน ได�แก�  
  1. ลานกีฬาชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ลาน2  
  2. ลานกีฬาชุมชนพัฒนาชุมชนใหม� (แฟลต 19-22) 
  3. ลานกีฬากลางศูนย�เยาวชนคลองเตย  
  4. ลานกีฬาโรงเรียนวัดคลองเตย 

- 
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ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ความต�อเนื่องของการจัดกิจกรรม และความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ เช�น ชุมชน โรงเรยีน สโมสรกีฬาคลองเตย 

ปPญหา อุปสรรค 
ไม�มี 

หลักฐานอ<างอิง 
    แบบประเมินมาตรฐานลานกีฬาที่ได�รับรองคุณภาพตามมาตรฐานลานกีฬา 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
ไม�มี เนื่องจากดําเนินการเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
13. ผลสําเร็จในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขต 
1) ผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน 
(SMART School) 
 
 
 
 
 

 
 

 
ค�าเฉลี่ยของ
โรงเรียนใน

สังกัด
สํานักงานเขต
ตั้งแต�ระดับ 
3.00 ขึ้นไป 

 
 
 

คะแนนเฉลี่ยผล
การประเมิน

คุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพ (SMART 
School) 
ได�คะแนน 

เท�ากับ 3 (ดี) 

 
 
 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข�ายโรงเรียน 
2. โครงการสนับสนุนการ
สอนในศูนย�ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 
3. โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือข�าย
ผู�ปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
4. โครงการจัด
ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
5. โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อย�างมีคุณภาพ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองเตยมีผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) โดยมีผลคะแนนระดับ
โรงเรียนและระดับสํานักงานเขต ดังนี้ 
1) โรงเรียนชุมชนหมู�บ�านพัฒนา ได�คะแนนภาพรวมระดับ ดี   
2) โรงเรียนวัดคลองเตย ได�คะแนนภาพรวมระดับ ดี 
3) โรงเรียนวัดสะพาน ได�คะแนนภาพรวมระดับ ดี                
4) โรงเรียนศูนย�รวมน้ําใจ ได�คะแนนภาพรวมระดับ ดี 
   สรุป ในระดับสํานักงานเขต ภาพรวมระดับ ดี 

- 

2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตเทียบกับ
เกณฑ�เฉลี่ยของประเทศ 

คะแนนรวม
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
ของนักเรียน
ระดับดีของ

สํานักงานเขต 
ตั้งแต� 8.00 
คะแนนขึ้นไป 

น้ําหนักคะแนนที่
คํานวณจาก
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับโรงเรียน
ของทุกโรงเรียน
ในสํานักงานเขต
ได�คะแนนเท�ากับ 
8.24 

สํานักการศึกษาส�งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ป*การศึกษา 2559 ให�สํานักงานเขต ในระดับ
โรงเรียนและระดับสํานักงานเขต ได�ผลคะแนนดังนี้ 
    1) โรงเรียนชุมชนหมู�บ�านพัฒนา ได�คะแนนรวม 7.20   
    2) โรงเรียนวัดคลองเตย ได�คะแนนรวม 7.33 
    3) โรงเรียนวัดสะพาน ได�คะแนนรวม 5.70                
    4)  โรงเรยีนศูนย�รวมน้ําใจ ได�คะแนนรวม 8.71 
   สรุป ในระดับสํานักงานเขต ได�คะแนนรวม 8.24 
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ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
  

 
 

 

 
 
 
 

6. โครงการส�งเสริม
สนับสนุนให�สถานศึกษา
ผลิตสื่อการเรียนรู� 
7. โครงการสอนภาษาจีน 
8. โครงการโรงเรียนสีขาว 
(หลักสูตรโตไปไม�โกง) 

 - 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. สํานักการศึกษาแต�งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) โดยแต�งตั้งจากคณะกรรมการหลากหลาย ประกอบด�วย 

ผู�ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก� และนักวิชาการศึกษาสํานักงานยุทธศาสตร�การศึกษา 
2. สํานักการศึกษาจัดทําหลักเกณฑ�และคู�มือการประเมิน มีการจัดประชุมชี้แจงผู�บริหารโรงเรียนที่รับการประเมินทุกโรงเรียน และประชุมชี้แจงเกณฑ�การติดตาม

ประเมินให�กับคณะกรรมการผู�ประเมินทุกคน 
3. สํานักการศึกษา สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการดําเนินการทดสอบ เช�น ค�าวัสดุการสอบ ค�าตอบแทนครูผู�คุมสอบ ค�าพาหนะผู�บริหารในการรับ-ส�งข�อสอบ ค�าพาหนะ

นักเรียนเดินทางไปสนามสอบ (ไป-กลับ 20 บาท/คน) และจัดสอบเตรียมความพร�อม 
 

ปPญหา อุปสรรค  
  1. เนื่องจากมีการแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินจํานวนหลายชุด ทําให�เกิดความแตกต�างของผลคะแนนประเมินตามเกณฑ�มาตรฐานของคณะกรรมการแต�ละชุด  
  2. สํานักการศึกษาจัดตั้งศูนย�สอบ ดังนั้น นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ จึงต�องเดินทางมาสอบ ณ สนามสอบที่กําหนด การเดินทางมาสนามสอบของนักเรียนจึงอาจเป\นตัวแปร 
แทรกซ�อนที่ส�งผลกระทบต�อคะแนนสอบของนักเรียน 
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 หลักฐานอ<างอิง 
 1. รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ 
 2. หนังสือแจ�งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป*การศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาป*ที่ 6 ระดับสํานักงานเขตและระดับโรงเรียน 
 3. ผลการติดตามคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) และข�อค�นพบ/ข�อเสนอแนะจากการติดตามคุณภาพมาตรฐาน ประจําป*
การศึกษา 2559 
  

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี 
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ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร� 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
14. ร�อยละของโรงเรียนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดําเนินมาตรการปQองกันโรค
อ�วนและภาวะทุพโภชนา 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 100 1. โครงการฝyกอบรมนายหมู�
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ�นใหญ� 
และหัวหน�าหน�วยยุวกาชาด 
2. โครงการส�งเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
3. โครงการพิธีทบทวน 
คําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 
4. โครงการพิธีทบทวน 
คําปฏิญาณและสวนสนาม 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข<าร$วมดําเนินมาตรการจํานวน 
4 โรงเรียน ได<แก$ 
1. โรงเรียนชุมชนหมู�บ�านพัฒนา 
2. โรงเรียนศูนย�รวมน้ําใจ  
3. โรงเรียนวัดสะพาน  
4. โรงเรียนวัดคลองเตย 
ตามมาตรการปQองกันโรคอ�วนและภาวะ 
ทุพโภชนาการในโรงเรียน 9 ข�อ ดังนี้  
  1) ลด/งดการจําหน�ายน้ําอัดลมและให�ผู�ค�าลดน้ําตาลในเครื่องดื่ม
ที่ขายในโรงเรียนเหลือไม�เกิน ร�อยละ 5 
  2) จัดหาน้ําดื่มให�ดื่มฟรี 
  3) ลด/งดจําหน�ายอาหารกรุบกรอบ 
  4) จัดกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมแก�เด็กอย�างน�อย วันละ 12 นาที 
  5) จัดสิ่งแวดล�อมให�เหมาะสม 
  6) จัดอาหารกลางวันที่มีคุณค�าทางโภชนาการ โดยมีผักทุกมื้อและ
มีผลไม�สัปดาห�ละ 3 วัน  
   7) ห�ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่ไม�มีประโยชน� ดูแล
อาหารรอบโรงเรียนไม�ให�เป\นอันตรายต�อสุขภาพ 
   8) เฝQาระวังและประเมินภาวะโภชนาการอย�างสม่ําเสมอ โดยการ
ชั่งน้ําหนัก วัดส�วนสูง 
  9) ประสานความร�วมมือกับผู�ปกครอง ชุมชน องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ผู�ประกอบการ 

- 
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ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
    โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข<า

ร$วมดําเนินมาตรการจํานวน 2 โรงเรียน ได<แก$ 
1. โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ�ฯ 
2. โรงเรียนสายน้ําทิพย� 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานส�งเสริมการศึกษาเอกชน เข�าร�วมดําเนิน
มาตรการจํานวน 2 โรงเรียน 
1. โรงเรียนคลองเตยวิทยา 
2. โรงเรียนนานาชาติท�อฟซี่เทอร�วี่ 
ดําเนินการตามมาตรการปQองกันโรคอ�วนและภาวะทุพโภชนาการใน
โรงเรียน 6 ข�อ ดังนี้  
   1) จัดหาน้ําดื่มให�ดื่มฟรี 
   2) จัดกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมแก�เด็กอย�างน�อย วันละ 12 นาที 
   3) จัดสิ่งแวดล�อมให�เหมาะสม 
   4) จัดอาหารกลางวันที่มีคุณค�าทางโภชนาการ โดยมีผักทุกมื้อ
และมีผลไม�สัปดาห�ละ 3 วัน  
   5) เฝQาระวังและประเมินภาวะโภชนาการอย�างสม่ําเสมอโดยการ
ชั่งน้ําหนัก วัดส�วนสูง 
   6) ประสานความร�วมมือกับผู�ปกครอง ชุมชน องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น ผู�ประกอบการ 
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ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 สํานักอนามัย คอยประสานงานติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเขตอย�างต�อเนื่องรายไตรมาส และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และมอบแผ�นดีวีดีสื่อ
ความรู�ด�านโภชนาการ ให�ฝYายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสําหรับใช�ดําเนินการตามมาตรการดังกล�าว รวมทั้งแจ�งผลการเฝQาระวังภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานครเพื่อใช�ติดตามนักเรียนรายบุคคลอย�างต�อเนื่อง 

ปPญหา อุปสรรค  
  1. นักเรียนไม�เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย 
      2. การติดต�อประสานงานกับโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครบางโรงเรียนไม�ต�อเนื่อง 
  

 หลักฐานอ<างอิง 
รายงานผลการดําเนินงานมาตรการปQองกันโรคอ�วนและภาวะทุพโภชนาการ ป* 2560 สํานักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี 
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รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

15. ร�อยละของชุมชนที่มี
กิจกรรมการปQองกันโรค
ไข�เลือดออกครบ 4 กิจกรรม 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 100 กิจกรรมการปQองกัน
ควบคุมโรค
ไข�เลือดออก 

จํานวนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครในพื้นที่
เขตคลองเตย ทั้งหมด 41 ชุมชน มีกิจกรรมการปQองกันควบคุมโรค
ไข�เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบด�วย 
1. สํารวจและทําลายแหล�งเพาะพันธุ�ยุงลายทุกเดือน 
2. มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ในชุมชน 
3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อมไม�ให�เป\นแหล�งแพร�โรค 
4. ชุมชนที่มีผู�ปYวยได�รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง  
ดําเนินการได� 41 ชุมชน ผลการดําเนินการคิดเป\นร�อยละ 100 

- 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
การประสานงาน ความร�วมมือจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เช�น สํานักงานเขต สํานักอนามัย ศูนย�บริการสาธารณสุข อสส. ชุมชน เป\นต�น 

ปPญหา อุปสรรค 
1. ที่ตั้งชุมชนมีสภาพแวดล�อมเอื้อต�อการเป\นแหล�งเพาะพันธุ�ยุง เช�น ใต�ถุนบ�านเป\นแอ�งน้ําขัง เนื่องจากอยู�ติดแม�น้ํา เป\นต�น ทําให�ยากแก�การควบคุมปQองกันโรค

ไข�เลือดออก 
2. การเข�าดําเนินการควบคุมโรคไข�เลือดออกกรณีเป\นคอนโดมิเนียม บ�านเดี่ยวเข�าถึงได�ยาก เนื่องจากมีความเป\นส�วนตัวสูง 

หลักฐานอ<างอิง 
1. แผนการปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
3. ข�อมูลผู�ปYวยไข�เลือดออก (แบบ รง.506) 
4. ภาพถ�าย 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
ไม�มี 
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รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

16. ร�อยละความสําเร็จใน
การส�งเสริมให�สถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ�านเกณฑ�มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี     

ร�อยละ 60 ร�อยละ 68.06 
 

โครงการกรุงเทพ 
เมืองอาหารปลอดภัย 

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด 811 ราย ได�รับ
การส�งเสริมผ�านเกณฑ�มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี จํานวน 552 ราย ดังต�อไปนี้ 
       1. สถานที่จําหน�ายอาหาร จํานวน 610 ราย ได�รับการส�งเสริม
ผ�านเกณฑ�มาตรฐานฯ จํานวน 379 ราย  
       2. มินิมาร�ท จํานวนทั้งหมด 68 ราย ได�รับการส�งเสริมผ�านเกณฑ�
มาตรฐานฯ จํานวน 49 ราย  
       3 .ซูเปอร�มาร�เก็ต จํานวนทั้งหมด 10 ราย ได�รับการส�งเสริมผ�าน
เกณฑ�มาตรฐานฯ จํานวน 8 ราย  
       4. ตลาดประเภทที่ 1 จํานวนทั้งหมด 1 ราย ได�รับการส�งเสริมผ�าน
เกณฑ�มาตรฐานฯ จํานวน 1 ราย  
       5. แผงลอยจําหน�ายอาหาร จํานวนทั้งหมด 122 ราย ได�รับการ
ส�งเสริมผ�านเกณฑ�มาตรฐานฯ จํานวน 115 ราย 

- 
 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ความร�วมมือของสถานประกอบการจําหน�ายอาหาร 

ปPญหา อุปสรรค  
ไม�มี 

 หลักฐานอ<างอิง 
แฟQมข�อมูลสถานประกอบการจําหน�ายอาหารในพื้นที่เขตคลองเตย (ประกอบด�วยรายงานข�อมูลสถานประกอบการจําหน�ายอาหารเพื่อขอรับปQายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี) 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี 
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รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 
 

ตัวชี้วัด  เปNาหมาย ผลสําเร็จ  โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

17. ร�อยละของการจัดเก็บ
ภาษีตามเปQาหมายที่
กรุงเทพมหานครประมาณ
การไว� 

ร�อยละ 85 ร�อยละ 99.63 
 

โครงการประชาสัมพันธ�
และเสริมสร�างความเข�าใจ
ให�ประชาชนรับทราบ
เกี่ยวกับการยื่นแบบและ
ชําระภาษีทั้ง 3 ประเภท 

- ดําเนินการสํารวจโรงเรือนฯ รายใหม�, รายเก�า 
- ส�งหนังสือเตือนให�มายื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน, สภาพการใช�ประโยชน�โรงเรือนและ
ที่ดิน 
- ส�งคณะกรรมการพิจารณากําหนดค�ารายป* – ค�าภาษี (รายใหม�) 
- สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 
31 สิงหาคม 2560  
ภาษีโรงเรือน 760,925,007.70 บาท 
ภาษีบํารุงท�องที่ 4,091,385.41 บาท 
ภาษีปQาย 36,094,378.00 บาท 
รวม 801,110,771.11 บาท คิดเป\นร�อยละ 99.63 จากยอด
ประมาณการของสํานักการคลังจํานวน 804,110,000.00 บาท 

- 
 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
เจ�าหน�าที่ฝYายรายได�ทํางานเชิงรุกตามนโยบายของผู�บริหาร และมีความตั้งใจปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อให�ผลการจัดเก็บภาษีเป\นไปตามเปQาหมายที่กําหนดไว� 

ปPญหา อุปสรรค  
1. เจ�าของโรงเรือนยังเพิกเฉยในการมายื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนฯ 
2. เจ�าของโรงเรือนยังไม�ทราบว�าต�องเสียภาษีโรงเรือนฯ 
3. เจ�าของกรรมสิทธิ์ไม�ได�แจ�งการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�อาคาร 

 หลักฐานอ<างอิง 
1. โครงการประชาสัมพันธ�และเสริมสร�างความเข�าใจให�ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการยื่นแบบและการชําระภาษีทั้ง 3 ประเภท 
2. โครงการการให�บริการช�วงหน�าภาษี 
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 3. โครงการเร�งรัดจัดเก็บภาษีผ�านระบบ (Social Network) ผ�าน Application Line 
 4. คําสั่งฝYายรายได� ที่ 14/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจกเอกสารประชาสัมพันธ� 
 5. คําสั่งฝYายรายได� ที่ 13/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให�เจ�าหน�าที่ออกตรวจพื้นที่ 
 6. ภาพถ�ายออกตรวจพื้นที่ทุกภาษี 
 7. เอกสารประชาสัมพันธ� 
 8. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและการชําระเงินค�าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปQาย และภาษีบํารุงท�องที่ ประจําป* พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  

   21 พฤศจิกายน 2559 
9. ภาพถ�ายกิจกรรมการแจกแผ�นพับประชาสัมพันธ� 
10.รายงานการประชุม, ภาพถ�ายรายงานการประชุม 
11.หนังสือเตือนภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม� 
12.หนังสือเตือนภาษีโรงเรือนและที่ดินค�างยื่นแบบ 
13.หนังสือเตือนภาษีโรงเรือนและที่ดินค�างชําระ 
14.หนังสือเตือนภาษีปQายรายใหม� 
15.หนังสือเตือนภาษีปQายค�างยื่นแบบ 
16.หนังสือเตือนภาษีปQายค�างชําระ 
17.หนังสือเตือนภาษีบํารุงท�องที่รายใหม� 
18.หนังสือเตือนภาษีบํารุงท�องที่ค�างยื่นแบบ 
19.หนังสือเตือนภาษีบํารุงท�องที่ค�างชําระ 
20.สนค.01 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไม$เปSนไปตามเปNาหมาย) 
 ไม�มี 



  

- 47 - 
 

แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 ร�อยละความสําเร็จในการใช�จ�ายงบประมาณ 
                     2.1.1 ร�อยละของความสําเร็จของการก�อหนี้ผูกพัน 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา  สุทธิวรรณ 
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 02249 0289 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการก�อหนี้ผูกผัน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร�อยละของความสําเร็จของการก�อหนี้ผูกฟTน 1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 
2.1.1 5    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
      สํานักงานเขตคลองเตย สามารถดําเนินการก�อหนี้ผูกพันการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธี
พิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ สามารถก�อหนี้ได�ทันตามกําหนดเวลา และ การจัดซ้ือหรือจัดจ�างด�วยวิธีประมูลด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e – Auction) ได�ร�อยละ 100 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
     เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน มีการเตรียมพร�อม และมีความรู�ความเข�าใจในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยวิธีต&างๆ  รวม
ไปถึงทุกฝ-ายให�ความร&วมมือในการดําเนินงาน 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
      ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
      1. รายงานสรุปการใช�จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายระดับหน�วยงาน 
      2. การลงข�อมูลในระบบ MIS 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 ร�อยละความสําเร็จในการใช�จ�ายงบประมาณ 
                     2.1.2 ร�อยละของความสําเร็จของการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวม     

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา  สุทธิวรรณ 
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 02249 0289 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจ�ายงบประมาณ 
ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร�อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 
2.1.2 7    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
     สํานักงานเขตคลองเตย เบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันท่ี 13 กันยายน 2559 ได�ร�อยละ 87.80 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
     การเร�งรัดติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณของผู�บริหารอย�างสมํ่าเสมอ 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
     ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
     1. รายงานสรุปการใช�จ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายระดับหน�วยงาน 
      2. การลงข�อมูลในระบบ MIS 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย  

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 ร�อยละความสําเร็จในการใช�จ�ายงบประมาณ 
                     2.1.3 ร�อยละของเงินกันไว�เบิกเหล่ือมป� 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา  สุทธิวรรณ 
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 02249 0289 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไว�เบิกเหลื่อมป* 
ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร�อยละของเงินกันไว�เบิกเหลื่อมป* 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 
2.1.3 2    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
     สํานักงานเขตคลองเตยไม&มีรายการกันเงินเหลื่อมป0 แบบไม&มีหนี้ผูกพัน 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
     ทุกฝ-ายให�ความร&วมมือในการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
      ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
     การลงข�อมูลในระบบ MIS 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย  

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 
                     2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกต�อง   

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางพันธิภา ตาสาโรจน� 
ตําแหน$ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 02249 0289 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํางบการเงิน ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํางบการเงินท่ีทําได�จริง  
(คะแนนการส�ง + คะแนนความถูกต�อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 
2.2.1 2.5    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
  สํานักงานเขตคลองเตย จัดทํารายงานทางการเงินในรอบป*งบประมาณ 2559 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดย
ผ�านหน�วยตรวจสอบภายใน และสําเนาส�งสํานักการคลัง และสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเรียบร�อยแล�ว ตาม 
หนังสือสํานักงานเขตคลองเตยท่ี 7208/5721 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559, หนังสอืสํานักงานเขตคลองเตย 
ท่ี กท 7208/5722 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และ หนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ท่ี กท 7208/5723 
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559  
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
  ไม�มี 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
  ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
  รายงานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําป*งบประมาณ 2559   
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 
                     2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค�าทรัพย3สิน   
               ประจําป�  2559 ทันเวลาและถูกต�อง  

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจันทร�จิรา เรืองฤทธิ์ 
ตําแหน$ง : เจ�าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

เบอร�โทรศัพท� : 02249 0289 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
  ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลค�าทรัพย�สิน ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค�าทรัพย�สิน 
ท่ีทําได�จริง (คะแนนการส�ง + คะแนนความถูกต�อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 
2.2.2 2.5    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
  สํานักงานเขตคลองเตย จัดทํารายงานทรัพย�สินประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู�ว�าการตรวจเงินแผ�นดินเรียบร�อยแล�ว ตามหนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ท่ี กท 7208/5537 ลงวันท่ี   
14 พฤศจิกายน 2559 และหนังสือสํานักงานเขตคลองเตยท่ี กท 7208/5537 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
  เจ�าหน�าท่ีให�ความสําคัญในการดําเนินงาน โดนประสานงานร&วมกัน  ทําให�สามารถจัดทําบัญชีทรัพย5สินเสร็จได�ทัน
ตามเวลา 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
  ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
  รายงานพัสดุประจําป*งบประมาณ 2559 
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แบบฟอร�มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.3 ร�อยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอริศรา ชูยศ 
ตําแหน$ง : เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอร�โทรศัพท� : 02249 0289 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน  + / -   ร�อยละ 3  ต�อ 1 คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนรวมจาก 6 ข้ันตอน ≤60 70 80 90 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วง

น้ําหนัก 
2.3 5    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
  1. จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและส�งสําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงให�สํานักงานตรวจสอบภายใน 
  2. จัดกิจกรรมถ�ายทอดเผยแพร�ความรู�เรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให�กับบุคลากรใน
หน�วยงาน 
  3. จัดทําตาราง SR1 และ SR2 ครั้งท่ี 1 ส�งสํานักงานตรวจสอบภายใน เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ตาม
หนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ท่ี กท 7208/5352 
  4. ส�งตาราง SR1 และ SR2 ครั้งท่ี 2 ให�สํานักงานตรวจสอบภายในแล�ว เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ตาม
หนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ท่ี กท 7208/2081 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
  สํานักงานเขตคลองเตยมีการจัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให�เจ�าหน�าท่ี
มีความรู�ความเข�าใจเพ่ิมข้ึน 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
  ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
  1. คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและหนังสือส�งสําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงให�สํานักงานตรวจสอบภายใน 
  2. ตาราง SR1 และ SR2 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแก�ไขเรื่องร�องเรียนจากประชาชน/ผู�รับบริการ 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชนนิกานต� จิตประกอบ 
ตําแหน$ง : นักประชาสัมพันธ�ปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 02249 0289 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- ร�อยละ 0.25 ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการแก�ไขเรื่องร�องเรียนจาก
ประชาชน/ผู�รับบริการ 

≤7 7.25 7.50 7.75 8 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วง

น้ําหนัก 
3.1 8    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
  จํานวนเรื่องร�องเรียน ต้ังแต� 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 จํานวน 1,133 เรื่อง แก�ไขแล�ว
เสร็จจํานวน 1,133 เรื่อง เม่ือได�รับเรื่องร�องเรียน สํานักงานเขตคลองเตยจะดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนจาก
ประชาชน/ผู�รับบริการ ตามข้ันตอนท่ีกําหนด 3 ข้ันตอน ได�แก� ข้ันตอนท่ี 1 การรับเรื่อง ข้ันตอนท่ี 2 การ
ดําเนินการแก�ไข ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผล ซ่ึงเป\นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกองกลางกําหนด 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
  เจ�าหน�าท่ีให�ความสําคัญในการดําเนินงานตรวจสอบและแก�ไขเรื่องร�องเรียนจากประชาชน 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
  1. ข�อมูลผู�ร�องเรียนไม�ชัดเจนหรือผู�ร�องเรียนไม�แจ�งชื่อ ท่ีอยู�หรือหมายเลขโทรศัพท�ทําให�การติดต�อสอบถามหรือ
แจ�งผลการแก�ไขไม�สามารถดําเนินการได� 
  2. เรื่องร�องเรียนบางเรื่อง เม่ือไปตรวจสอบแล�วไม�พบ และบางเรื่องอาจเป\นการกลั่นแกล�งกัน 
  3. เรื่องร�องเรียนบางเรื่องอยู�ในพ้ืนท่ีเอกชน/พ้ืนท่ีส�วนบุคคล เจ�าหน�าท่ีไม�สามารถเข�าไปดําเนินการแก�ไขอย�าง
ถาวรได�  
หลักฐานอ<างอิง : 
  1. รายงานการรับเรื่องร�องเรียนและแก�ไขเรื่องร�องเรียนจากประชาชน 
  2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําเดือน 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 
ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 
มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.2 ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการให�บริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 
ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นายนคเรศ อุดมทรัพย� 
ตําแหน$ง :  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 0 2240 2487 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- ร�อยละ 5 ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการดําเนินโครงการให�บริการท่ีดีท่ีสุด 
(ร�อยละ) 

90 95 100 105 110 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 

3.2 7    
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : โครงการเครือข$ายให<คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานเพ่ือแก<ไข
ปPญหาต$างๆ ของชุมชนในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย (โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559 รักษารอบ) 
  1. จัดต้ังกลุ�มแอพพลิเคชั่นไลน� (Line) ชื่อ “เครือข�ายคลองเตย” ให�บริการมาต้ังแต�เดือนมีนาคม 2559 
ประกอบด�วย  
 1.1 ตัวแทนจากชุมชนในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยทุกชุมชน จํานวน 41 ชุมชน  
 1.2 หน�วยงานภาครัฐ 10 หน�วยงาน 
        1.2.1 สถานีตํารวจนครบาลท�าเรือ 
        1.2.2 สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน 
        1.2.3 สถานีตํารวจนครบาลทองหล�อ 
        1.2.4 สถานีตํารวจนครบาลทุ�งมหาเมฆ 
        1.2.5 สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง 
        1.2.6 สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี 
        1.2.7  สถานีดับเพลิงคลองเตย 
        1.2.8  ศูนย�บริการสาธารณสุข 41 
        1.2.9  ศูนย�บริการสาธารณสุข 10 
        1.2.10  กองพันทหารม�าท่ี 17 รอ. 
 1.3 หน�วยงานภาคเอกชน 3 หน�วยงาน 
        1.3.1 การไฟฟQานครหลวง เขตคลองเตย 
        1.3.2 การประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท 
        1.3.3 สํานักงานบริการโทรศัพท� คลองเตย 
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รวม 116 ราย และมีเจ�าหน�าท่ีฝYายพัฒนาชุมชนฯ อยู�ในเครือข�ายไลน� เพ่ือประสานงาน แก�ไขปTญหาให�คําแนะนํา
ต�างๆ  
  2. ให�บริการข�อมูลข�าวสารผ�านไลน� 6 หัวข�อ/สัปดาห� ได�แก� (มกราคม - สิงหาคม 2560) 
   2.1 ข�าวสาร และเรื่องประชาสัมพันธ�ต�างๆ ท่ีเป\นประโยชน� 108 เรื่อง 
   2.2 ข�าวสาร กิจกรรม การดําเนินงานต�างๆ ของสํานักงานเขต เฉลี่ย 119 เรื่อง 
   2.3 ข�าวสาร กิจกรรม ให�ความรู�เก่ียวกับการดูแลคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ เฉลี่ย 16 เรื่อง 
   2.4 ข�าวสาร กิจกรรม ความรู�เก่ียวกับเด็ก เยาวชน เฉลี่ย 18 เรื่อง 
   2.5 ข�าวสาร กิจกรรม ความรู�เก่ียวกับผู�พิการ เฉลี่ย 11 เรื่อง 
   2.6 ข�าวสาร กิจกรรม ความรู�เก่ียวกับผู�ด�อยโอกาส 15 เรื่อง 
  3. รับแจ�งปTญหา ข�อร�องเรียน ข�อเสนอแนะและประสานงานในการแก�ไขปTญหาต�างๆ ให�กับคณะกรรมการชุมชน
ทราบ  จํานวน 25 เรื่อง โดยร�อยละของปTญหาต�างๆ ของชุมชนท่ีได�รับการแก�ไขคิดเป\นร�อยละ 100 
  4. ให�คําปรึกษา แนะนํา ประสานงานเพ่ือดําเนินการแก�ไขปTญหาท่ีได�รับแจ�งทางไลน�ภายใน 1 วันทําการ/เรื่อง 
นับจากวันท่ีได�รับแจ�งทางไลน� 
  5. ปTญหาท่ีดําเนินการแก�ไขไม�มีการร�องเรียนซํ้า/แจ�งซํ้า 
  6. ความพึงพอใจของผู�รับบริการ จะประเมินเม่ือสิ้นสุดป*งบประมาณ พ.ศ.2560 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินการแก�ไขปTญหาท่ีได�รับแจ�งทางไลน� โดยการสรุปรายงานให�ผู�บริหารทราบเป\น
ประจําทุกเดือนต้ังแต�เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2560 และรายงานผลให�ผู�บริหารทราบทุกเดือน 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
  การให�ความร�วมมือของหน�วยงานต�างๆ และประชาชน ในการเข�าร�วมเป\นเครือข�ายฯ ทําให�มีช�องทางในการ
ติดต�อสื่อสารประสานงาน และแก�ไขปTญหาต�างๆ 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
  ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
  เอกสารรายงานผลการดําเนินการตามหลักเกณฑ�ของตัวชี้วัด 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
หน$วยงาน : ฝYายสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตคลองเตย 
ประเภทหน$วยงาน : � Line          � Staff          � Line & Staff 
มิติท่ี : ๓ ช่ือตัวช้ีวัด : ๓.๒ ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการให�บริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 
ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสิริโสภา เดชศรชัยสทิธิ์        เบอร�โทรศัพท� : ๐ ๒๒๔๙ ๕๕๓๒ 
ตําแหน$ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
เกณฑ�การให<คะแนน : 
          ช�วงปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- ร�อยละ ๕ ต�อ ๑ คะแนน 

ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลคะแนนการดําเนินโครงการให�บริการท่ีดีท่ีสุด 
(ร�อยละ) 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๐ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก 
(ร<อยละ) 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ท่ีได< 

ค$าคะแนน
ถ$วงน้ําหนัก 

๓.๒ 7     
คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
     ๑. สํารวจและจัดทําฐานข�อมูลแหล�งกําเนิดไขมัน และขยะอินทรีย�ในพ้ืนท่ีโดยรอบจุดอ�อนน้ําท�วม 
     ๒. จัดประชุมกลุ�มเปQาหมายเพ่ือถ�ายทอดความรู�ในเรื่องการจัดการไขมัน ขยะอินทรีย� และการแก�ไข
ปTญหาน้ําขังรอการระบายของกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
     ๔. จัดต้ังกลุ�มเครือข�ายแก�ไขน้ําขังรอการระบายพ้ืนท่ีเขตคลองเตย กลุ�มผู�ปฏิบัติงานภาครัฐ จํานวนไม�
น�อยกว�า ๕๐ คน และผู�ประกอบการภาคประชาชน จํานวนไม�น�อยกว�า ๕๐ คน มีสมาชิก ๑๑๒ ราย 
(ผู�ปฏิบัติงานภาครัฐ ๖๑ คน และผู�ประกอบการภาคประชาชน ๕๑ คน) 
     ๕. ดําเนินการ นัดหมายประจําเครื่องสูบน้ําในพ้ืนท่ีจุดอ�อนน้ําท�วม และแก�ไขท�อระบายน้ําอุดตัน 
ภายใน 15 นาที  
     ๖. ดําเนินการ นัดหมายจัดเก็บไขมัน และขยะอินทรีย�ภายใน 24 ชั่วโมง ส�งโรงงานของ กทม. หรือส�ง
ภาคเอกชนท่ีนําขยะอินทรีย�ไปใช�ประโยชน� 
     ๗. ต้ังชุดเฉพาะกิจบูรณาการดําเนินงานร�วมระหว�าง หน�วยเบสของฝYายโยธา งานกวาดของ ฝYายรักษา
ความสะอาดฯ ให�มีหน�าท่ีรับผิดชอบการทําความสะอาด เปLดตะแกรง เคลียร�สิ่งอุดตันท�อระบายน้ําจุดอ�อน
น้ําท�วม และเปLด-ปLดเครื่องสูบน้ําเร�งการระบายน้ําให�เร็วข้ึน 
     ๘. การดําเนินการในพ้ืนท่ีจุดอ�อนน้ําท�วมเม่ือเกิดฝนตก ให�ชุดเฉพาะกิจประสานงานกันผ�านกลุ�ม
เจ�าหน�าท่ีในแอปพลิเคชั่น LINE หรือทางโทรศัพท� แล�วแต�กรณี เพ่ือดําเนินการเปLดสถานีสูบน้ําเพ่ิมอัตรา
การระบายน้ําในพ้ืนท่ีจุดอ�อนน้ําท�วม 
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     9. ปริมาณไขมันท่ีสํานักงานเขตจัดเก็บได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐๐ ของค�าเปQาหมายท่ีสํานักสิ่งแวดล�อม
กําหนด (647.46 ลบ.ม.) ปริมาณไขมันท่ีจัดเก็บได� เท�ากับ ๗๕๕ ลบ.ม. คิดเป\นร�อยละ ๑๑๖.๖๑ 
     10. ไม�มีขยะตกค�างร�อยละ ๑๐๐ ในพ้ืนท่ีจุดอ�อนน้ําท�วม (อ�างอิงจากรายงานสรุปเรื่องราวร�องทุกข� 
ประเภทขยะ รักษาความสะอาด พบเรื่องร�องทุกข�เก่ียวกับขยะตกค�าง ๑ เรื่อง ดําเนินการแก�ไขเสร็จสิ้นแล�ว 
๑ เรื่อง บริเวณซอยสุขุมวิท ๑๒ ไม�เป\นบริเวณจุดอ�อนน้ําท�วม) 
     11. ระยะเวลาการระบายน้ําบริเวณจุดอ�อนน้ําท�วมเฉลี่ย ๕ จุด ในป* ๒๕๖๐ ใช�ระยะเวลาเฉลี่ย ๔๕ 
นาที จากเฉลี่ย ๙๐ นาที (ข�อมูลป* ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) ลดลง ๔๕ นาที คิดเป\นร�อยละ ๕๐ 

ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
     ๑. มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความเข�าใจในงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ 
     ๒. มีวัสดุ อุปกรณ� พาหนะ ในการปฏิบัติงาน 
     ๓. ผู�บริหารให�ความสําคัญกับโครงการและดําเนินการสั่งการอย�างรวดเร็วทันต�อเหตุการณ� 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
     ๑. การจราจรติดขัดในช�วงเวลาเร�งด�วน ทําให�เวลาเข�าถึงจุดเก็บขยะคลาดเคลื่อน 
     ๒. รถเก็บขนมูลฝอยขนาดเล็ก ๑ ตัน และ ๑.๕ ตัน มีสภาพเก�าชํารุด อาจเกิดความล�าช�าในการ
ปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ<างอิง : 
     ๑. สรุปปริมาณไขมันท่ีจัดเก็บได�ท่ีรายงานให�ผู�อํานวยการเขตทราบ 
     ๒. รายงานผลการดําเนินการจัดเก็บขยะตามแผนท่ีกําหนดและรายงานข�อร�องเรียนขยะตกค�าง 
     ๓. รายงานผลการจัดต้ังเครือข�ายท่ีเข�าร�วมเป\นสมาชิกทางเครือข�ายสังคมออนไลน�ทางแอพพลิเคชั่น 
LINE 
     ๔. รายงานผลการคํานวณระยะเวลาเฉลี่ยน้ําขังรอการระบายของพ้ืนท่ีจุดอ�อนน้ําท�วมเขตคลองเตย 
จํานวน ๕ จุด เทียบกับข�อมูลเฉลี่ย ๒ ป*ย�อนหลัง 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวพรรณี  ทรงศิริ 
ตําแหน$ง : นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 02 249 9705 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- ระดับ  1 ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (ร<อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 

3.3 5 4.178 4.178  
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
  กองงานผู�ตรวจราชการเป\นผู�ดําเนินการจ�างสถาบันการศึกษาเข�าสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ
จากสํานักงานเขต ป*ละ 2 ครั้ง  ซ่ึงได�ดําเนินการจ�างมหาวิทยาลัยศิลปากร เข�าสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู�รับบริการจากสํานักงานเขตเสร็จเรียบร�อยแล�ว ได�คะแนนเฉลี่ย 4.178 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
  การให�บริการประชาชนด�วยความเต็มใจของเจ�าหน�าท่ีสํานักงานเขต 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
  ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
  สรุปผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากกองงานผู�ตรวจราชการ 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.1 ร<อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร<างราชการใสสะอาดของ 
               กรุงเทพมหานคร 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธิดารัตน� เช้ือสา 
ตําแหน$ง : พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 

เบอร�โทรศัพท� : 02 249 9705 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- ร�อยละ 5 ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 0 1 2 3 4 5 
ร�อยละของผลการดําเนินการตามเปQาหมาย ≤75 80 85 90 95 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก 

(ร<อยละ) 
ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 

4.1 5    
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
  สํานักงานเขตคลองเตย ได�ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสร�างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1.  มีการตรวจสอบหรือทบทวนกฎ ระเบียบต�างๆ ให�ทันสมัยและเหมาะสมอยู�เสมอ 
 2.  มีการเผยแพร�ให�ความรู�เก่ียวกับการกระทําทุจริตฯ  และการกระทําท่ีเป\นผลประโยชน�ทับซ�อน 
 3.  การตรวจสอบการประทําความผิดกฎระเบียบข�อบังคับท่ีเป\นการทุจริตฯ อันก�อให�เกิดความเสียหายแก�
ราชการ 
 4.  มีการเผยแพร�ให�ความรู�เก่ียวกับวินัย/แนวทางการลงโทษทางวินัย/ประมวลจริยธรรม 
 5.  มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมจริยธรรมแก�บุคลากรในหน�วยงาน 
 6.  มีการจัดต้ังศูนย�ข�อมูลข�าวสาร/เผยแพร�ข�อมูล ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 7.  มีช�องทาง/เครื่องมือให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานและนําไปปรับปรุง 
 8.  มีการประชาสัมพันธ�ข�อมูล/ข้ันตอนการทํางาน/การให�บริการให�ประชาชนทราบ 
 9.  เปLดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมกิจกรรม/การทํางานของหน�วยงาน 
 10. เปLดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการสํารวจความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และการนําผลสรุปไปปรับปรุง 
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  11. มีการจัดกิจกรรมและกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขอความร�วมมือกับสื่อมวลชนและข�าราชการ เพ่ือเฝQา
ระวังพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน�วยงาน 
  12.  มีการรณรงค�และใช�สอยทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
  ผู�บริหาร และบุคลากรให�ความสําคัญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร�างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
  ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร�างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
 



  

- 61 - 
 

แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line    � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
                    4.2.1ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
                           และสภาพแวดล�อมในการทํางานของหน�วยงาน 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุขุมาลย� พินธุสมบัติ 
ตําแหน$ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

เบอร�โทรศัพท� : 0 2249 5532 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/-  ร�อยละ 10 ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินการด�านความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
และสภาพแวดล�อมในการทํางานของหน�วยงาน 

60 70 80 90 10
0 

 

 
ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัดท่ี น้ําหนัก (ร�อยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได� ค�าคะแนนถ�วงน้ําหนัก 
4.2.1 4    

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
1. ดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย ตามคําสั่งสํานักงานเขตคลองเตย ท่ี 437/2559 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และดําเนินการ
แต�งต้ังคณะทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสํานักงานเขตคลองเตย ตาม
คําสั่งสํานักงานเขตคลองเตย ท่ี 438/2559 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
2. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย วันพุธท่ี 28 ธันวาคม 2559 ณ ห�องประชุมชั้น 5 สํานักงานเขตคลองเตย 
3. บุคลากรผู�รับผิดชอบงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสํานักงานเขต
คลองเตย ผ�านการอบรมเสริมสร�างศักยภาพในการดําเนินงานด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
ของสํานักอนามัย 
4. ดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ความรู�ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ภายในสํานักงานเขตคลองเตย ได�แก� การติดบอร�ดประชาสัมพันธ� เผยแพร�ผ�านทาง Facebook การอบรมให�
ความรู�ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานให�กับเจ�าหน�าท่ีฝYายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2560 และการเผยแพร�ในการประชุมข�าราชการและลูกจ�างสํานักงาน
เขตคลองเตย เม่ือวันจันทร�ท่ี 5 มิถุนายน 2560 
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5. ส�วนราชการในสังกัดสํานักงานเขตคลองเตย มีการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดําเนินงาน
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีสํานักอนามัยกําหนด 
6. ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานของสํานักงานเขตคลองเตย และนําเสนอผู�บริหารหน�วยงานทราบ 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
ควรจัดให�มีการอบรมด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานให�กับบุคลากรรับผิดชอบ
งานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานของหน�วยงานอย�างท่ัวถึง 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
บุคลากรรับผิดชอบงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานแต�ละส�วนราชการ ไม�มี
ความรู� ความเข�าใจด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน ทําให�การประเมินความเสี่ยง
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานขาดประสิทธิภาพ 
หลักฐานอ<างอิง : 
1. สําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย และสําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ของสํานักงานเขตคลองเตย 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย 
3. หนังสือรับรองผ�านการอบรมเสริมสร�างศักยภาพในการดําเนินงานด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
4. เอกสารประกอบการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ความรู�ด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางานภายในหน�วยงานและภาพถ�าย 
5. หลักฐานการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานตามท่ีสํานักอนามัยกําหนด 
6. หลักฐานการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน และหลักฐานการนําเสนอผู�บริหารหน�วยงานเพ่ือรับทราบผลการดําเนินการ 
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แบบฟอร�มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน$วยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหน$วยงาน :     � Line     � Staff     � Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
                    4.2.2 ร�อยละของบุคลากรได�รับการตรวจสุขภาพประจําป� 

ช่ือผู<รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอินทิรา ธรรมปราโมทย� 
ตําแหน$ง : นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

เบอร�โทรศัพท� : 02 249 9705 

เกณฑ�การให<คะแนน : 
           ช�วงการปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- ร�อยละ 2.500 ต�อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร�อยละของผลการดําเนินการตามเปQาหมาย 90 92.5 95 97.5 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก 

(ร<อยละ) 
ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได< ค$าคะแนนถ$วงน้ําหนัก 

4.2.2 5    
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
ข�าราชการและลูกจ�างสํานักงานเขตคลองเตย รวมท้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตคลองเตย ได�รับการตรวจสุขภาพครบทุกคนคิดเป\นร�อยละ 100 
ปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
การให�ความร�วมมือและใส�ใจในสุขภาพของข�าราชการและลูกจ�างสํานักงานเขตคลองเตย รวมท้ังข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตคลองเตย 
อุปสรรคต$อการดําเนินงาน : 
ไม�มี 
หลักฐานอ<างอิง : 
1. แบบฟอร�ม A สรุปจํานวนบุคลากรท่ีได�รับการตรวจสุขภาพประจําป* 
2. สําเนาแบบการเบิกจ�ายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด ณ วันท่ี  
1 กันยายน 2560 

 
 


