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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ของสํานักงานเขตคลองเตย 

 
ขอมูลท่ัวไป 
 ประวัติความเปนมา  

ตําบลคลองเตย ไดชื่อตามคลองอันเปนสัญลักษณของทองถ่ิน สันนิษฐานจากชื่อเรียก ตนเตยที่
ขึ้นมาก บริเวณริมคลองนั้น สมัยกอนเปนที่เปลี่ยว พื้นที่เปนทองนาและสวนผักอยูโดยมาก ชาวบานสวนใหญ
นิยมใชเรือเปนพาหนะขึ้นลองไปมาคาขายตามลําคลอง ภายหลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อการคมนาคม
คับคั่ง ความเจริญตามมา จําตองขยายถนนและถมคลองเสีย ตําบลนี้จึงมีชื่อวา คลองเตย แตหาไดมีคลองไม 
(ตัดตอนความจากหนังสือ “บานปลายเนินคลองเตย” 28 เมษายน 2537) 

เขตคลองเตยนี้  เดิมเปนแขวงหนึ่งของเขตพระโขนงไดแยกเปดท่ีทําการแขวงใหบริการ
ประชาชนแขวงคลองเตย เมื่อป  พ.ศ.2521 ตอมาเมื่อวันที่  27 เมษายน 2532 ได มีประกาศ
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเปนสํานักงานเขตพระโขนงสาขา 1 รับผิดชอบในพื้นที่เขตปกครองแขวงคลองเตย 
แขวงคลองตันและแขวงพระโขนง 
  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2532 กรุงเทพมหานครไดประกาศใหสํานักงานเขตพระโขนงสาขา 1 
เปน สํานักงานเขตคลองเตย มีที่ทําการตั้งอยู อาคารเลขที่ 599 สามแยกกลวยน้ําไท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  วันที่ 31 มนีาคม 2538 มีประกาศกรุงเทพมหานครใหเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย เปน
เขตคลองเตยและเขตคลองเตยสาขา 1 แบงพ้ืนท่ีเขตการปกครองออกเปน 6 แขวง ใชถนนสุขุมวิทเปนเสน
แบงเขต ใหพ้ืนท่ีที่อยูแขวงทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ประกอบดวยแขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ
และแขวงพระโขนงเหนือ เปนพ้ืนที่ของสํานักงานเขตคลองเตยสาขา 1  
  สวนเขตการปกครองดานทิศใต ประกอบดวยแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง เปน
พ้ืนที่เขตการปกครองของเขตคลองเตยจวบจนปจจุบัน 
  ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเขต
คลองเตยและตั้งเขตคลองเตยสาขา 1 เปนเขตวัฒนา ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2541 เปนตนมา 

เขตคลองเตยจัดอยูในกลุมเขตกรุงเทพใต ซึ่งถือเปนเขตเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตาม
แนววงแหวนอุตสาหกรรม 
 
อาณาเขตทองที่ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับเขตวัฒนา ตั้งแตแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทรีดานตะวันออกติดถนน
สุขุมวิทดานเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนสุขุมวิท ดานเหนือผานซอยสุขุมวิท 2 (ซอยนานา
ใต) จนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศริิพร) ดานเหนือ 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ดาน
เหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวขอบทางจนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดีตัดผานทางดวนเฉลิมมหานครผาน
แนวทางรถไฟเกาสายปากน้ํา ผานชุมชนสวนออยจรดก่ึงกลางแมน้ําเจาพระยา  
  ทิศใต ติดตอกับอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตหลังชุมชนสวนออยจรด
ก่ึงกลางแมน้ําเจาพระยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงแนวทางเขตทางรถไฟสายชองนนทรีดาน
ตะวันออก   
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ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตยานนาวา เขตสาทรและเขตปทุมวัน ตั้งแตแนวเขตทางรถไฟสาย    
ชองนนทรีดานตะวันออกติดแมน้ําเจาพระยาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทรีดานตะวันออก
บรรจบ ถนนสุขุมวิทดานเหนือ 
 
แผนท่ีเขต 

 
 
พื้นท่ีการปกครอง 

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

   รวมพื้นท่ีเขต 12.316  ตารางกิโลเมตร 
 
จํานวนประชากรและจํานวนบาน  

 

แขวง/เขต 
จํานวนประชากร  

รวม 
 

จํานวนบาน (หลัง) 
ชาย หญิง 

แขวงคลองเตย 33,342 35,225 68,567 32,520 
แขวงคลองตัน 5,154 6,015 11,169 12,746 
แขวงพระโขนง 10,837 12,648 23,485 22,417 

รวม 103,221 67,683 
       (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 



- ๔ - 
 

จํานวนมูลนิธิ    152 แหง 
จํานวนสมาคม   173 แหง 

          (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 
 
ชุมชนในพื้นท่ีเขตคลองเตย จํานวน 41 ชุมชน 

1. แขวงคลองเตย  จํานวน   27  ชุมชน 
 2. แขวงคลองตัน  จํานวน   3  ชุมชน 
 3. แขวงพระโขนง  จํานวน   11 ชุมชน 
 
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  4  โรงเรียน 
2.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน 
3. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 23 โรงเรียน 
4. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จํานวน 1 แหง 

 5. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย จํานวน 1 แหง 
 6. โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย จํานวน 1 แหง 
 
สถานท่ีสําคัญทางศาสนา  
 1. วัด จํานวน  3  วัด 
 2. มัสยิด จํานวน 1 แหง 
  
โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข  จํานวน 6 แหง 
โรงแรม จํานวน 30 แหง 
ตลาด จํานวน 4 แหง 
 
สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ี         
ลําดับท่ี ชื่อสถานท่ี สถานที่ตั้ง โทรศัพท 

1. วังรื่นฤดี ถนนสุขุมวิท  ซอย 38 0 2391 0279 
2. ตําหนักปลายเนิน ถนนพระราม 4 0 2249 4280 
3. ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษก 0 2229 3000 
4. การทาเรือแหงประเทศไทย 444 ถนนเกษมราษฎร 0 2249 7878 
5. กรมศุลกากร 1 ถนนสุนทรโกษา 0 2249 0431-40 
6. โรงงานยาสูบ 184 ถนนพระราม 4 0 2229 1000 

7. 
ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา
แหงชาติ (ทองฟาจําลอง) 

928 ถนนสุขุมวิท             
(ติดกับสถานีขนสงเอกมัย) 

0 2392 1773 
0 2391 0544 

8. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร    
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ถนนสุขุมวิท 0 2392 4020 - 9 

9. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 0 2229 2551 - 2 
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ลําดับท่ี ชื่อสถานท่ี สถานที่ตั้ง โทรศัพท 

10. สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อาคารมาลีนนท 
ถนนพระราม 4 

0 2262 3300 

11. องคการ UNESCO ถนนสุขุมวิท 0 2391 0577 
12. สถานีขนสงผูโดยสารสายตะวันออก      

(เอกมัย) 
ถนนสุขุมวิท 0 2391 6846 

13. การไฟฟานครหลวง คลองเตย ถนนพระราม 4 0 2348 5247 
14. การประปานครหลวง สุขุมวิท  ถนนสุขุมวิท 0 2331 0028 
15. ไปรษณียกลวยน้ําไท ซอยสุขุมวิท 42 0 2240 0262 

 
สวนสาธารณะในพื้นท่ี 4 แหง 
สถานทูตในพื้นท่ี จํานวน 5 แหง                              
สถานกงสุลในพื้นท่ี จํานวน 6 แหง   
สถานีตํารวจ จํานวน 6 แหง (ตั้งอยูในพื้นท่ีเขตคลองเตย จํานวน 1 แหง อยูนอกพื้นที่ จํานวน 5 แหง) 
สถานีดับเพลิง จํานวน 1 แหง 
สถานีรถไฟฟา (BTS / MRT) จํานวน 9 สถาน ี
ลานกีฬา จํานวน 34 แหง 
บานหนังสือ จํานวน 2 แหง 
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 14 แหง 
 
ถนนสายหลักในพื้นท่ี จํานวน 12 สายอยูในความรับผิดชอบของสํานักการโยธา 

1. ถนนสุขุมวิท   ตั้งแตทางรถไฟสายชองนนทรี ซอยสุขุมวิท 2 ถึง ซอยสุขุมวิท 52  
 2. ถนนพระรามท่ี 4   ตั้งแตทางรถไฟสายชองนนทรี ถึง แยกพระโขนง ถนนสุขุมวิท 
 3. ถนนพระรามท่ี 3    ตั้งแตทางรถไฟสายทาเรือ ถึง หาแยก ณ ระนอง 
 4. ถนนรัชดาภิเษก   ตั้งแตหาแยก ณ ระนอง ถึง แยกอโศก ถนนสุขุมวิท 
 5. ถนนเกษมราษฎร   ตั้งแตแยกเกษมราษฎร ถนนพระรามที่ 4 ถึง ถนนอาจณรงค  
      6. ถนนอาจณรงค   ตั้งแตถนนเกษมราษฎร ถึง สุดเขตคลองเตย 
 7. ถนนสุนทรโกษา   ตั้งแตถนนพระรามที่ 4 ถึง ถนนอาจณรงค 
 8. ถนนดวงพิทักษ    ตั้งแตถนนสุขุมวิท ถึง ถนนพระรามที่ 4 
 9. ถนนทาเรือ    ตั้งแตถนนอาจณรงค ถึง การทาเรือแหงประเทศไทย 
 10.ถนน ณ ระนอง         ตั้งแตหาแยก ณ ระนอง ถึง คลังน้ํามันเชลล 
 11.ถนนทางรถไฟเกาสายปากน้ํา   ตั้งแตถนนพระรามที่ 4 ถึง สุดเขตคลองเตย 
 12.ถนนเชื้อเพลิงตะวันออก         ตั้งแตถนนเชื้อเพลิงตะวันตก ถึง ถนนพระรามที่ 3 
 
คลองที่สํานักงานเขตคลองเตยดูแลมีทั้งหมด 7 คลอง  

1. คลองยายสรอย 
2. คลองคาง 



- ๖ - 
 

3. คลองอินทนินทร 
4. คลองพลับ 
5. คลองยายลอม 
6. คลองเตยใน 
7. คลองบานคุง 
 

คลองที่สํานักการระบายน้ําดูแลมีท้ังหมด 5 คลอง 
1. คลองหัวลําโพง (คลองเตย) 
2. คลองไผสิงหโต 
3. คลองนางหงษ 
4. คลองพระโขนง 
5. คลองบางจาก    
         

คูน้ํา จํานวน 3 คู   
1. คูน้ําบานกลวยใต   ถนนสุขุมวิท  - ถนนกลวยน้ําไท 
2. คูน้ําซอยสุขุมวิท 50  คลองคาง - คลองบางจาก 
3. คูน้ําขางรพ.เทพธารินทร  คลองหัวลําโพง – ถนนพระรามท่ี 4 

 
ระบบการระบายน้ําในพื้นที่เขตคลองเตย  

สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ําและบอสูบน้ําในพื้นท่ีเขตคลองเตยมีท้ังหมด 16 แหง ควบคุมโดยสํานักการ
ระบายน้ํา จํานวน 15 แหง ควบคุมโดยสํานักงานเขตคลองเตย จํานวน 1 แหง 
 
จุดออนน้ําทวมกรณีฝนตก จํานวน 8 จุด  

อยูในความรับผดิชอบของสํานักการระบายน้ํา จํานวน 3 จุด 
1. ซอยสุขุมวิท 22 (โรงเรียนสายน้ําทิพย-โรงเรียนขจรศึกษา) บริเวณน้ําทวมขังเปนพ้ืนที่สาธารณะยาว

ประมาณ 400 ม. 
2. ซอยสุขุมวิท 26 (ถนนสุขุมวิท – ถนนพระรามที่ 4) บริเวณน้ําทวมขังเปนพ้ืนที่สาธารณะยาวประมาณ 

170 ม. และเปนพ้ืนที่เอกชนยาวประมาณ 1,080 ม. 
3. ถนนพระราม 3 (หาแยก ณ ระนอง – สะพานขามแยกถนนพระรามที่ 3) บริเวณน้ําทวมขังเปนพ้ืนที่

สาธารณะยาวประมาณ 400 ม. 
อยูในความรับผดิชอบของสํานักงานเขต จํานวน 5 จุด  
1. ชุมชนหัวโคง ถนนอาจณรงค เปนพ้ืนที่ของการทาเรือ น้ําทวมขังบริเวณถนนดํารงลัทธพิพัฒน ยาว

ประมาณ 150 ม. ลึกประมาณ 10 – 20 ซม.  
2. ซอยทานหญิงพวงรัตนประไพ แยกซอยสุขุมวิท 26 เปนซอยสาธารณะน้ําทวมขังเต็มพื้นท่ียาวประมาณ 

1,114 ม. ลึกประมาณ 20-30 ซม.  
3. ซอยสุขุมวิท 34 (ชวงปลายซอย รับน้ําจากซอยทานหญิงพวงรัตนประไพ) เปนพ้ืนที่เอกชน (กทม.

ปรับปรุง) บริเวณน้ําทวมขังยาวประมาณ 150 ม. ลึกประมาณ 20-30 ซม.  
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4. ซอยสุขุมวิท 36 (ถนนสุขุมวิท – ปากซอยนภาศัพทแยก 5) เปนพ้ืนที่สาธารณะบริเวณน้ําทวมขังยาว
ประมาณ 800 ม. ลึกประมาณ 20-30 ซม.  

5. ซอยสุขุมวิท 38 (ชวงกลางซอย) เปนซอยเอกชน บริเวณน้ําทวมขังชวงกลางซอยเปนพ้ืนท่ี
สาธารณะยาวประมาณ 300 ม. ลึกประมาณ 20-30 ซม. 
 
จุดออนน้ําทวม กรณีน้ําหลากและน้ําทะเลหนุน  

อยูในความรับผดิชอบของสํานักการระบายน้ํา  ทั้งหมด 8 จุด  ดังนี้ 
1. ทาทรายสุขสวัสดิ์ ถนนทางรถไฟสายปากน้ําเกา (ปากคลองหัวลําโพงติดคลองพระโขนง)  
2. ศาลาหิมะทองคํา แยกถนนทางรถไฟสายปากน้ําเกา (ริมคลองพระโขนง) 
3. หมูบานเปรมฤทัย ซอยเริ่มเจริญ แยกซอยสุขุมวิท 50 (ริมคลองพระโขนง) 
4. หมูบานมหาวงศ แยกซอยภูมิจิตร (ริมคลองพระโขนง) 
5. หมูบานปยะวัชร แยกซอยภูมิจิตร (ริมคลองพระโขนง)    
6. สํานักงานกรมศลุกากรสงออก ทาเรือกรุงเทพ  (ริมแมน้ําเจาพระยา) 
7. ขางวัดคลองเตยใน แยกถนนอาจณรงค (ริมแมน้ําเจาพระยา) 
8. วัดคลองเตยนอก ถนนทาเรือ (ริมแมน้ําเจาพระยา) 

 
สํานักงานเขตคลองเตย มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทําแผนพัฒนาเขต 

การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทา
ขามและท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ การสาธารณปูการ การสงเสริมการฝกและประกอบ
อาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน การจัด
ใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษา
สถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุม
การเลี้ยงสัตว การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย  และ
การอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุม
อาคาร การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการเปน 10 ฝาย ประกอบดวย  

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

 

กรอบอตัรากําลังขาราชการและลูกจาง 
ประเภท กรอบอตัรากําลัง อัตราคนครอง อัตราวาง 

ขาราชการ 151 144 7 
ลูกจางประจํา 524 506 18 
ลูกจางชั่วคราว 288 250 38 
รวม 963 900 63 

         (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 
 
วิสัยทัศน 
 “มุงม่ันใหบริการ พัฒนางานอยางตอเนื่อง ฟูเฟองเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตสูสากล” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการบริการที่ดีที่สุดเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
2. พัฒนาสภาพแวดลอมในพ้ืนที่เขต 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศกึษาของประชาชนในพ้ืนที่เขต 
4. พัฒนาองคกร ทั้งในรูปองคความรู พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี  
5. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 
6. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข 
7. พัฒนาระบบจราจรใหมีความคลองตัว ปลอดภัย และมีระบบขนสงสาธารณะที่หลากหลาย 
8. ลดปริมาณมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลที่ตองกําจัด 
9. เพ่ิมพื้นที่สีเขียว/สวนสาธารณะ 
10. สงเสริมการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
11. การควบคุมความเปนระเบียบและความปลอดภัย 
12. จัดการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยใหแกเยาวชนในพ้ืนที่เขต 
13. พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูของประชาชน 
14. ดูแลการใชประโยชนที่ดินการแจงขอมูลการใหประโยชนที่ดินในพื้นที่เขต  
15. สงเสริม/สนับสนุน กิจกรรมที่เก่ียวของกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือการประกอบอาชีพ

ของประชาชนในพ้ืนที่เขต 
16. จัดบริการแกประชาชนในดานตางๆ อยางทั่วถึง 
17. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย 
18. พัฒนากระบวนการทํางานและบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตคลองเตย 
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เปาหมาย 
 1. ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
  มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
  เปาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
  เปาประสงคท่ี 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
  มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
  เปาประสงคท่ี 1.2.1.1 เสริมสรางความปลอดภัยเพ่ือลดความลอแหลมของสภาพแวดลอม
ตอการเกิดอาชญากรรม 
  มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหต ุ
  เปาประสงคที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย 
  มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 
  เปาประสงค ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน 
น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศกัยภาพและความสามารถ ดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณ
ภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
  มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
  เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสาร
ปนเปอน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
  เปาประสงคท่ี 1.6.5.1 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบ
ปรุง และจําหนายอาหารถูกสุขลักษณะ 
 2. ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 
  มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
  เปาประสงค 3.1.2.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศกัดิ์ศร ี
  มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน 
  เปาประสงคที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลักจากการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 3. ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
      มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
      เปาประสงค 7.4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
   
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร) 
ตัวชี้วัดงานตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สํานักงานเขต
คลองเตย รอยละ 87.80 
  2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของเขตคลองเตย 15 ครั้ง/ป 
  3. คูคลองในพื้นที่เขตคลองเตยที่ดําเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปดทางน้ําไหล ดําเนินการไดรอยละ 
100 (ครบทั้ง 7 คู คลอง) 
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  4. สถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตยท่ีไดรับการตรวจสอบรอยละ 100 

  5. พื้นที่รกราง/อาคารรางไดรับการตรวจสอบรอยละ 100 
 6. - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีการจอดรถบนทางเทา วันละ 3 ครั้ง/เสนทาง 
     - ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดระเบียบรถจอดบนทางเทา รอยละ 92.29        
  7. ชุมชนในพ้ืนที่เขตคลองเตยที่ไดรับการปรับปรุงพ้ืนที่ 1 ชุมชน 
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร 
  1. รอยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด ดําเนินการไดรอยละ 107 (ติดตั้งและซอมแซมฯได 214 ดวง) 
  2. รอยละของสถานประกอบการที่ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดําเนินการไดรอยละ 100  
  3. การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยสาธารณภัยและดานความมั่นคง 
ดําเนินการได 3 ครั้ง/ป 
  4. - การจัดใหมีการกวดขันท้ิงสิ่งใดๆ ในท่ีสาธารณะ 3 จุด 
             - ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ รอยละ 87.20 
  5. - การกวดขันมิใหมีผูคาฝาฝนทําการคาในจุดกวดขันพิเศษ 3 ครั้ง/วัน/จุด 
      - ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอความเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีผูคาฝาฝนทําการคาใน
จุดกวดขันพิเศษ รอยละ 86.34 
  6. - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีปายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในพ้ืนที่สาธารณะ 2 ครั้ง/วัน 
      - ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการกวดขันมิใหมี ปายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายในพื้นที่
สาธารณะ รอยละ 86.97 
  7. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับป พ.ศ.2556 ดําเนินการ
ได รอยละ 28.12 
  8. มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงเม่ือเปรียบกับป พ.ศ. 2556 รอยละ 5.90 
  9. มูลฝอยอันตรายจัดเก็บไดเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณที่ผานมา รอยละ 5.49 
     10. พื้นที่สีเขียวท่ีเพ่ิมขึ้น 9 ไร 2 งาน 
     11. รอยละของการลงจุดแสดงตาํแหนงพ้ืนท่ีที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนงของอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน รอยละ 100 
     12. จํานวนลานกีฬาที่ไดรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬา 4 ลาน 
        13. ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 
             1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School) 3 คะแนน 
             2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของ
ประเทศ 8.24 คะแนน  
        14. รอยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนา 
รอยละ 100  
        15. รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม รอยละ 100 
        16. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี รอยละ 68.06 
        17. รอยละของการจัดเก็บภาษีตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว รอยละ 100.20     
 



- ๑๑ - 
 

มาตรการและโครงการ 
 

สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ 
 

นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN)  
ภารกิจที่ 1.1 จัดตั้งศูนยบริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear) 

รอยละ 90 

ภารกิจ 1.2 รวมพลังชาวกรุงเทพฯ รวม Big Cleaning Day 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของเขตคลองเตย 
(ผลผลิต) 

รอยละ 90   
(ของคาเปาหมาย 

อยางนอย  
10 ครั้งตอป) 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ - ฝายทะเบียน 

2. กิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่เขตคลองเตย  - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

3. กิจกรรมลางทําความสะอาดสะพานลอย (Big Cleaning Day) - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

 
นโยบายที่ 3“ปลอดภัย”  
ภารกิจที่ 3.1 ปรับจริง จับจรงิ รถจอดและวิ่งบนทางเทา 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีการจอดรถบนทางเทา (ผลผลิต) รอยละ 100 
(2 ครั้งตอวัน) 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดระเบียบรถจอดบนทางเทา 
(ผลลพัธ) 

รอยละ 80 

 

ภารกิจที่ 3.2 สั่งปดสถานบริการฝาฝนกฎหมาย ดําเนินการทันที 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตยที่ไดรับการตรวจสอบ รอยละ 100  
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการจัดระเบียบการจอด และขับข่ีรถบนทางเทา - ฝายเทศกิจ 

2. กิจกรรมการดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารและการ
ดําเนินงานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 

- ฝายสิ่งแวดลอมฯ  
และฝายโยธา 

 
 

ดานที ่1 มหานครแหงความปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
 เปาประสงคที่ 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
 มาตรการที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย 
 มาตรการที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพกําจัดและแปรรูปไขมันอยางถูกสุขลักษณะ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพ่ิมข้ึน
เมื่อเปรียบกับป 2556  

รอยละ 22 

2 รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดตามเปาหมายคาดการณของ
สํานักสิ่งแวดลอม                   

รอยละ 100 

3 รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกที่แหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบ
กับป พ.ศ. 2556 

รอยละ 90 

4 มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงเมื่อเปรียบกับป พ.ศ. 2556 รอยละ 90 
ของคาเปาหมายที่ สสล. 

กําหนด 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะอันตราย - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูล - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะอันตราย - ฝายรักษาความสะอาดฯ 

2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 209,000 บาท ฝายรักษาความสะอาดฯ 

 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

มิติที่ 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เปาประสงคท่ี 1.2.1.1  เสรมิสรางความปลอดภัย เพ่ือลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิด
อาชญากรรม 
 มาตรการ ที่ 5 สนับสนุนดานความปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม)  
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝาระวังและตรวจตรา รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน - ฝายเทศกิจ 

 
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ํา
หลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะ
อุทกภัย 

มาตรการที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอ
ชั่วโมง 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผลผลิต) 

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. การเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เขต
คลองเตยประจําป พ.ศ.2561 

758,000 บาท ฝายโยธา 

2. กิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาและเปดทางน้ําไหล คูคลอง
ในพ้ืนที่เขตคลองเตย  

- ฝายโยธา 

 
เปาประสงคท่ี 1.4.1.3 เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ 
สาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย  
 มาตรการที่ 1 ฝกภาคสนามรวมกับหนวยงานในประเทศ ภายใตอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
หนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 การซกัซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัย
และดานความมั่นคง   

รอยละ 90 
 

 



- ๑๔ - 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการซักซอมการปฏิบัติตามแผนปองกันและบรรเทาภัย
ดานสาธารณภัยภายในสํานักงานเขตคลองเตย 

- ฝายปกครอง 

2. กิจกรรมการเขารวมการซักซอมการปฏิบัติตามแผนปองกันและ
บรรเทาภัยดานสาธารณภัยกับหนวยงานภายนอก 

- ฝายปกครอง 

 
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๕.๑ ควบคมุ กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจําหนาย
อาหารถูกสุขลักษณะ 
 มาตรการที่ ๘.๗.๑.๒ ปายรับรองสถานประกอบการอาหารที่สมัครใจรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน

เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับ ดี 
รอยละ ๑๐๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ๙๓,๐๐๐ บาท ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

2. การพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 159,400 บาท ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

 

ดานที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม 
เปาหมายท่ี 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด ไมมี
สายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง 
เปาประสงค 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงคาขายที่กีดขวางทางเทา กีดขวางการจรจรและบดบังทัศนียภาพไดรับการ
จัดระเบียบไดครบทุกกลุมเขต 

มาตรการที่ 6 ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยในพ้ืนที่สาธารณะ 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของการจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ รอยละ 90 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการ ตรวจจุดกวดขันจบั-ปรบั ผูทิ้งขยะ - ฝายเทศกิจ 

 



- ๑๕ - 
 

ดานที่  ๓ มหานครสําหรับทุกคน    
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
เปาประสงคท่ี 3.1.2.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศกัดิ์ศรี 
 มาตรการที่ 1 จัดสรรเบ้ียยังชีพสําหรับผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือ 
 มาตรการที่ 7 สงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 การใหสวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก 

- รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป 

 
รอยละ 90 

2 รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการจัดสรรเบ้ียยังชีพไดรับเงินภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 90  

   
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1.คาตอบแทนอาสาสมัครครูผูดูแลเด็ก  16,684,000 บาท ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

2. คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนยเด็กเล็ก) จํานวน 
1,902 คน 

10,042,600 บาท ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

3. โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนใหแกศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน 

190,200 บาท ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

4.ตรวจเยี่ยมและใหคําปรึกษาการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน เปนประจํา 

- ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

5. ตรวจประเมินศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ตามเกณฑศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร 

- ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

6. สงอาสาสมัครผูดูแลเด็กเขารับการอบรม ของสํานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานครและหนวยงานตางๆ เพ่ือเพ่ิมความรู 
และพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ 

- ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

7. จัดการประชุมอาสาสมัครผูดูแลเด็ก เพื่อรับฟงปญหา และ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่เปนประจํา 

- ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผูดูแลเด็ก เพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการตอสัญญา 

- ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการจัดสรรเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

2. การสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการและผูดอยโอกาส 

495,200 บาท ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

3. โครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 565,800 บาท ฝายพัฒนาชุมชนฯ 



- ๑๖ - 
 

มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาประสงคท่ี 3.3.2.1 โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
 มาตรการที่ 1 ยกระดับครูใหผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ในดานการจัดการเรียนการ
สอนตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 
 มาตรการท่ี ๓ พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี ๔ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
มาตรการท่ี ๕ สงเสริมและสนับสนนุใหนักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของขาราชการครูที่ผลิตสื่อการเรียนรูอยางนอย 1 ชิ้น/คน (ผลลัพธ) รอยละ 90  

2 รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1.การยกระดับคณุภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร 244,000 บาท ฝายการศึกษา 

2.การประชุมครู 3,500 บาท ฝายการศกึษา 

3.การฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวย 
ยุวกาชาด 

93,000 บาท ฝายการศึกษา 

4.โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานขาราชการและบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตคลองเตย 

383,400 บาท ฝายการศึกษา 

5.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

9,600 บาท ฝายการศกึษา 

6.การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

24,000  บาท ฝายการศกึษา 

7.การสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

8,000 บาท ฝายการศกึษา 

8.การสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 314,400 บาท ฝายการศกึษา 

9.โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน 90,000 บาท ฝายการศกึษา 

10.การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 23,800 บาท ฝายการศึกษา 

11.โครงการเรียนฟรี เรียนด ีอยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2,183,500 บาท ฝายการศึกษา 

12.โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน และรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

1,879,600 บาท ฝายการศึกษา 

13.โครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 691,600 บาท ฝายการศกึษา 
 
 



- ๑๗ - 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

14.โครงการสอนภาษาจีน 781,200 บาท ฝายการศกึษา 

15.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 47,300 บาท ฝายการศึกษา 

16.พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 42,500 บาท ฝายการศึกษา 

17.การสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 49,800 บาท ฝายการศึกษา 

18.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 1,416,000 บาท ฝายการศึกษา 

19.โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  50,000 บาท ฝายการศึกษา 
 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

การสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพ่ือการเรียนรู 48,400 บาท ฝายการศกึษา 

 

ดานที่ 4 มหานครกระชับ 
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผงัเมืองรวม 
เปาประสงคท่ี 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเติมประสิทธิภาพตามผังเมอืงรวมและ
เพ่ิมความหนาแนนของประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง 
 มาตรการที่ 7 สํารวจ จัดเก็บและจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการวางผังเมือง 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ

ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  
รอยละ 90 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1.การตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนงท่ีมีการอนุญาตใหมีการ
กอสรางป 2560  

- ฝายโยธา 

2.กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน - ฝายทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 
 

สวนที่ 2 การบริหารจัดการ 
 

ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เปาประสงค 7.4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
 มาตรการที่ 4 จัดเก็บรายไดตามยอดประมาณการรายไดจัดเก็บเองเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได 
 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการท่ีสํานักการคลังกําหนดไว รอยละ 80 
2 เพ่ิมฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม 50 ราย  
3 ความสําเร็จของการจัดเก็บภาษีปายรายใหมใหได จํานวน 400 ราย 400 ราย  

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท - ฝายรายได 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1.โครงการประชาสัมพันธและเสริมสรางความเขาใจใหประชาชน 
รับทราบเก่ียวกับการยื่นแบบและการชําระภาษีทั้ง ๓ ประเภท 

- ฝายรายได 

2.โครงการการเรงรัดจัดเก็บภาษีปายรายใหม - ฝายรายได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๙ - 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดระเบียบการจอด และ
ขบัขี่รถบนทางเทา 

- - ฝายเทศกิจ 

2 กิจกรรมการดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคารและการ
ดําเนินงานตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติที่ 22/2558 

- - ฝายสิ่งแวดลอมฯ
และฝายโยธา 

3 กิจกรรมนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะ
อันตราย 

- - ฝายรักษาความ
สะอาดฯ 

4 กิจกรรมประชาสัมพันธการ
ใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูล 

- - ฝายรักษาความ
สะอาดฯ 

5 โครงการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

- - ฝายเทศกิจ 

6 การเตรียมความพรอมปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เขต
คลองเตยประจําป พ.ศ.2561 

758,000 บาท กทม. ฝายโยธา 

7 กิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช 
ผักตบชวาและเปดทางน้ําไหล คู
คลองในพื้นที่เขตคลองเตย  

- - ฝายโยธา 

8 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 

๙๓,๐๐๐ บาท กทม. ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

9 การพัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 

159,400 บาท กทม. ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

10 คาตอบแทนอาสาสมัครครูผูดูแล
เด็ก  

16,684,000 บาท กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

11 คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
(ศูนยเด็กเล็ก) จํานวน 1,902 คน 

10,042,600 บาท กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

12 โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียน
การสอนใหแกศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน 

190,200 บาท กทม. ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

13 ตรวจเยี่ยมและใหคําปรึกษาการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน เปนประจํา 

- - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

 



- ๒๐ - 
 

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

14 ตรวจประเมินศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน ตามเกณฑศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร 

- - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

15 สงอาสาสมัครผูดูแลเด็กเขารับการ
อบรม ของสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานครและหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือเพ่ิมความรู และพัฒนา
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ 

- - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

16 จัดการประชุมอาสาสมัครผูดูแล
เด็ก เพ่ือรับฟงปญหา และ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่
เปนประจํา 

- - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

17 ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครผูดูแลเด็ก เพ่ือสรุปผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาการตอ
สัญญา 

- - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

18 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
“คลองเตยโมเดล” 
กรุงเทพมหานคร 

244,000 บาท - ฝายการศึกษา 

19 การประชุมครู 3,500 บาท - ฝายการศึกษา 
20 การฝกอบรมนายหมูลกูเสือสามัญ 

สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวย 
ยุวกาชาด 

93,000 บาท - ฝายการศกึษา 

21 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานขาราชการและบุคลากร
สังกัดสํานักงานเขตคลองเตย 

383,400 บาท - ฝายการศึกษา 

22 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร 

9,600 บาท - ฝายการศึกษา 

23 การจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

24,000  บาท - ฝายการศกึษา 

 



- ๒๑ - 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

24 การสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

8,000 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

25 การสนับสนุนการสอนในศนูย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

314,400 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

26 โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน 

90,000 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

27 การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต 

23,800 บาท กทม. ฝายการศกึษา 

28 โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2,183,500 บาท กทม. ฝายการศกึษา 

29 โครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสิน และรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

1,879,600 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

30 โครงการวายน้ําเปน เลนน้ําได
ปลอดภัย 

691,600 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

31 โครงการสอนภาษาจีน 781,200 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

32 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 

47,300 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

33 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

42,500 บาท กทม. ฝายการศกึษา 

34 การสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

49,800 บาท กทม. ฝายการศกึษา 

35 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
ชีวิต 

1,416,000 บาท กทม. ฝายการศึกษา 

36 โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

50,000 บาท กทม. ฝายการศกึษา 

37 การตรวจสอบการลงจุดแสดง
ตําแหนงที่มีการอนุญาตใหมีการ
กอสรางป 2560 

- - ฝายโยธา 

38 กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 

- - ฝายทะเบียน 

 



- ๒๒ - 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

39 โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี  
3 ประเภท 

- - ฝายรายได 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,262,400 บาท กทม.  

 
 รวมโครงการ/กิจกรรม  39 โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ 25 โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 14 โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

- - ฝายทะเบียน 

2 กิจกรรม Big Cleaning Day  
ในพ้ืนที่เขตคลองเตย  

- - ฝายรักษาความ
สะอาดฯ 

3 กิจกรรมลางทําความสะอาด
สะพานลอย (Big Cleaning Day) 

- - ฝายรักษาความ
สะอาดฯ 

4 กิจกรรมนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะ
อันตราย 

- - ฝายรักษาความ
สะอาดฯ 

5 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน 

209,000 บาท - ฝายรักษาความ
สะอาดฯ 

6 กิจกรรมการซักซอมการปฏิบัติตาม
แผนปองกันและบรรเทาภัยดานสา
ธารณภัยภายในสํานักงานเขต
คลองเตย 

- - ฝายปกครอง 

7 กิจกรรมการเขารวมการซักซอม
การปฏิบัติตามแผนปองกันและ
บรรเทาภัยดานสาธารณภัยกับ
หนวยงานภายนอก 

- - ฝายปกครอง 

8 โครงการ ตรวจจุดกวดขันจับ-ปรับ 
ผูทิ้งขยะ 

- - ฝายเทศกิจ 

9 กิจกรรมการจัดสรรเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสงูอายุ 

- - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

10 การสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการและผูดอยโอกาส 

495,200 บาท - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 



- ๒๓ - 
 

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

11 โครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 

565,800 บาท - ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

12 การสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรียนรู 

48,400 บาท - ฝายการศกึษา 

13 โครงการประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความเขาใจใหประชาชน 
รับทราบเก่ียวกับการยื่นแบบและ

การชําระภาษีทั้ง ๓ ประเภท 

- - ฝายรายได 

14 โครงการการเรงรัดจัดเก็บภาษีปาย
รายใหม 

- - ฝายรายได 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,318,400 บาท กทม.  

 

 รวมโครงการ/กิจกรรม ๑๔ โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ ๔ โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 1๐ โครงการ/กิจกรรม 
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การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 

 

 

 

 



แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เปาประสงค 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว รอยละ 80 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 4 
จัดเก็บรายไดตามยอดประมาณ
การรายไดจัดเก็บเอง 

รอยละของการแจงการ
ประเมินภาษีตามประมาณ
การที่สํานักการคลังกําหนดไว 
 
 
 

 
 

นิยาม 
สํานักงานเขตสามารถแจงการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทองที่ และภาษีปาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทากับ
ประมาณการจัดเก็บที่สํานักการคลังกําหนดไว สําหรับปงบประมาณ 
2561 
คาเปาหมาย   รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ  
ผลรวมของยอดการแจงประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ทีส่ํานักงานเขตดําเนินการไว หาร ประมาณการจัดเก็บภาษีจากภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ที่สํานักการคลัง
กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี  
3 ประเภท งบประมาณ - บาท 

(ฝายรายได) 
 



- ๒๖ - 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

  เกณฑการใหคะแนน 
-  แจงยอดการประเมินภาษีไดนอยกวารอยละ 65 ของประมาณการ 
   จัดเก็บภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 1 คะแนน 
-  แจงยอดการประเมินภาษีไดตั้งแตรอยละ 65 แตไมเกินรอยละ 70  
   ของประมาณจัดเก็บภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 2  
   คะแนน 
-  แจงยอดการประเมินภาษีไดตั้งแตรอยละ 70 แตไมเกินรอยละ 75  
   ของการประมาณการจัดเก็บภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ  
   3 คะแนน 
-  แจงยอดการประเมินภาษีไดเทากับหรือมากกวารอยละ 80 ของ 
   การประมาณการจัดเก็บภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ  
   5 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที ่๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจําหนายอาหารถูกสุขลักษณะ 
 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๒ รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ 
กรุงเทพมหานครระดับ ดี 

รอยละ ๑๐๐ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 
๘.๗.๑.๒ ปายรับรองสถาน
ประกอบการอาหารที่สมัคร
ใจรักษามาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 

- ร อยละความสํ า เ ร็ จ ในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี 
 (ผลลัพธ) 

นิยาม 
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอรมาร เก็ต และมินิมารทในพ้ืนที่ เขต
คลองเตยที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข 
๒. เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
หมายถึง เกณฑที่ใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับ
ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแก ดานสถานที่ ดานอาหาร และ
ดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังนี้ 
     ๑) สถานประกอบการอาหารผานเกณฑสุขลักษณะ 
     ๒)  อาหารและวัตถุดิบผานเกณฑดานความปลอดภัยโดยการใชชุด
ทดสอบเบื้องตน (Test Kit) ตรวจไมพบสารเคมีอันตราย ๔ ชนิด คือ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 
งบประมาณ ๙๓,๐๐๐.- บาท 
(ดําเนินการ) 
2. การพัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของ
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 159,400.- บาท 
(ดําเนินการ) 
(ฝายสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล) 



- ๒๘ - 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
 

สารบอแรกซ สารฟอกขาว สารซาลิซิลิก สารฟอรมาลีน และโคลิฟอรม
แบคทีเรีย พบการปนเปอนไมเกินรอยละ ๑๐ 
     กรณี พบการปนเปอนสารเคมีอันตรายหรือ โคลิฟอรมแบคทีเรีย ให
ออกคําสั่ ง เจาพนักงานทองถิ่น หรือคําแนะนําใหผูประกอบการ 
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑความปลอดภัย  โดยสุมตรวจ
วิเคราะหซ้ํา 
     ๓)  บุคลากรผูสัมผัสอาหาร ตองไดรับการอบรมหรือการเรียนรูดวย
ตนเองดานการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด และผานการทดสอบความรู โดยไดรับหนังสือรับรองและบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหาร  
๓. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารฯ 
หมายถึง รอยละความสํา เร็จในการสง เสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี  
คาเปาหมาย 
จํานวนสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับด ีไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนสถานประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวนสถาน
ประกอบการอาหารทั้งหมดในพ้ืนที่เขตคลองเตย 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที ่1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เปาประสงคท่ี 1.2.1.1  เสริมสรางความปลอดภัย เพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

3 รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝาระวังและตรวจตรา รอยละ 100 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ ที่ 5 
สนับสนุนดานความปลอดภัย 
(ตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม)  
 

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝา
ระวังและตรวจตรา 
  

จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสํารวจวาเปนจุดเสี่ยงตอ
การเกิดอาชญากรรม (รวมกับจุดที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ)  
จุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ 

การเฝาระวังและตรวจตรา หมายถึง สํานักเทศกิจ 

และสํานักงานเขต มีการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน 

และทาเทียบเรือ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. จุดเสี่ยงภัยไดรับการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ทํางานของกลองวงจรปด (CCTV)   
2. จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพแวดลอม ดวยการตัดตนไมที่รก

ทึบ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ติดปายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม ทํา
ความสะอาดปายรถประจําทาง 

       3. ดําเนินการเฝาระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยทางถนน เชน กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรม
เทศกิจอาสาจราจรพานองขามถนน ฯลฯ 

1. โครงการสายตรวจ 
ตูเขียว 
งบประมาณ  -  บาท  
2. โครงการตรวจเฝา
ระวังภัยแกไขพ้ืนที่ 
งบประมาณ  -  บาท  
เปลี่ยวใหเปนพ้ืนท่ีโปรง 
3. โครงการเจาหนาที่
เทศกิจอาสาพานองขาม
ถนน งบประมาณ  -  
บาท  
4. โครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
งบประมาณ  -  บาท  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

        4. ดําเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรอื 

การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัด 

1. สํานักเทศกิจ มขีอมูลจุดเสี่ยงภัยของสํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด   
2. สํานักงานเขต มีการจัดทําแผนเฝาระวังและตรวจตรา 

จุดเสี่ยงภัย ดังนี ้
         2.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 

2 ครั้ง/วัน/จุด (ฝายเทศกิจ) 
2.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) มีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด  หาก
พบวามีการชํารุดใหจัดทําหนังสือประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ
แกไข (ฝายเทศกิจ) 

2.3 จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพแวดลอมดวย 

การดูแลตัดตนไม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ติดปายประชาสัมพันธ 
ปองกันอาชญากรรม ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง ฯลฯ 
(ฝายเทศกิจ ฝายรักษาฯ ฝายโยธา) 

2.4 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร 

ตามโครงการอาสาพานองขามถนนและอาสาจราจร จํานวน  
2 ครั้ง/วัน/จุด (ฝายเทศกิจ) 

3. สํานักงานเทศกิจ มีการจัดทําแผนเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง
ภัย 

    3.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 

1 ครั้ง/เดือน/จุด 

5. โครงการตรวจ 
ประสิทธิภาพการทํางาน
กลองวงจรปด (CCTV) 
จุดเสี่ยงภัย งบประมาณ  
-  บาท 
 

(ฝายเทศกิจ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  
มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน 1 ครั้ง/เดือน/จุด  
หากพบวามีการชํารุดใหจัดทําหนังสือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไข 

3.3 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร 

ตามโครงการอาสาพานองขามถนนและอาสาจราจร  
2 ครั้ง/วัน/จุด 

3.4 ทาเทียบเรือ (ตั้งแตสะพานซงัฮี้ – สะพานกรุงเทพ) มีการตรวจ
ตราความปลอดภัย จํานวน 2 ครั้ง/วัน- 

4. สํานักเทศกิจ และสํานักงานเขต ดําเนินการตามแผนการเฝาระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัย พรอมรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
หนวยงานทราบเปนประจําทุกเดือน 
    5. สํานักเทศกิจ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

การเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยของทุกสํานักงานเขต และสรุปผล
การดําเนินงานในภาพรวมรายไตรมาส ใหผูบริหารกรุงเทพมหานครทราบ 

วิธีการคํานวณ 

    จํานวนจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม  
จุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ) ทุกจุด 

ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบไดรับการเฝาระวังและตรวจตรา   
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานท่ี  ๓ มหานครสําหรับทุกคน      
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาประสงคที่  ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  
 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
4 รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ ๓  
พัฒนาการจัดการศึกษา 
อยางมีคุณภาพ 

มาตรการที่ ๔  
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ 
มาตรการที่ ๕ 
สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน
มีสมรรถนะในระดับนานาชาติ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตเพ่ิมขึ้น (ตาม
เกณฑท่ีกําหนด) เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา 

 

นิยาม 

- คะแนนเฉลี่ย หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยที่ไดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู และ
ความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่สอบ ไดแก คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

วิธกีารคํานวณ 

๑)  นําคะแนนเฉลี่ยรายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนของปปจจุบัน มาคํานวณ 
คารอยละตามที่กําหนด โดยแยกตามระดับชั้น และแทนคาในสูตร

 
 

 
๒)  นํารอยละที่ไดของระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม. ๖  
มารวมกัน และหาคาเฉลี่ย 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตย
โมเดล” กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
244,000 บาท (ดําเนินการ) 
2. การประชุมครู งบประมาณ 3,500 บาท 
(ดําเนินการ) 
3. การฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุน
ใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด งบประมาณ 
93,000 บาท (ดําเนินการ) 
4. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานขาราชการและ
บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตคลองเตย 
งบประมาณ 383,400 บาท (ดําเนินการ)  

 

 X ๑๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้น (วิชาท่ี 1+๒+๓+๔+๕) 
  คะแนนคาเปาหมาย (วิชาท่ี 1+๒+๓+๔+๕) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   

5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ
9,600 บาท (ดําเนินการ) 
6. การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 24,000 บาท 
(ดําเนินการ) 
7. การสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 8,000 บาท 
(ดําเนินการ) 
8. การสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย งบประมาณ 
314,400 บาท (ดําเนินการ) 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน 
งบประมาณ 90,000 บาท (ดําเนินการ) 
 10. การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต งบประมาณ 23,800 บาท 
(ดําเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   

11.โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคณุภาพ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
2,183,500 บาท (ดําเนินการ) 
12.โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน และ
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,879,600  
บาท (ดําเนนิการ) 
13.โครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย  
งบประมาณ 691,600 บาท (ดําเนินการ) 
14.โครงการสอนภาษาจีน งบประมาณ 
781,200 บาท (ดําเนินการ) 
15.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 47,300 บาท 
(ดําเนินการ) 
16.พิธีทบทวนคาํปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร งบประมาณ  
42,500 บาท (ดําเนินการ) 
17.การสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 49,800 บาท 
(ดําเนินการ) 

 



- ๓๕ - 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   

18.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต  
งบประมาณ 1,416,000 บาท (ดําเนินการ) 
19.โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
50,000 บาท (ดําเนินการ) 

(ฝายการศึกษา) 
 

หมายเหตุ ตัวอยางการคํานวณคะแนนคาเปาหมาย  : นําคะแนนเฉลี่ยรายวิชาของปที่ผานมา นํามาคาํนวณรอยละตามที่กําหนด โดยแยกตามระดับชั้น และแทนคาในสูตร ๑) 
 

ประถมศึกษาปที่ ๖ (เพิ่มรอยละ ๑๐)  มัธยมศึกษาปที่ ๓ (เพิ่มรอยละ ๑๐)  มัธยมศึกษาปที่ ๖ (เพิ่มรอยละ ๑๕) 

วิชา ผลสอบปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

คะแนนคา
เปาหมาย 

 วิชา ผลสอบปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

คะแนนคา
เปาหมาย 

 วิชา ผลสอบปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

คะแนนคา
เปาหมาย 

๑) คณิต 40.41 4.041  ๑) คณิต 25.51 2.551  ๑) คณิต 20.18 3.027 

๒) วิทย 41.13 4.113  ๒) วิทย 33.49 3.349  ๒) วิทย 28.71 4.306 

๓) อังกฤษ 34.04 3.404  ๓) อังกฤษ 28.64 2.864  ๓) อังกฤษ 24.24 3.636 

๔) 
ภาษาไทย 

53.86 5.386  ๔) ภาษาไทย 44.66 4.466  ๔) ภาษาไทย 47.24 7.086 

๕) สังคม 47.95 4.795  ๕) สังคม 47.2 4.72๐  ๕) สังคม 33.41 5.011 
 

 
 



- ๓๖ - 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 1   มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1  ปลอดมลพิษ  
เปาประสงคท่ี 1.1.2.1  ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมปริมาณประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตอง             
   ตามหลักวิชาการ 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

        5 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบกับป 2556                          รอยละ 22 

 
มาตรการ 

ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

- มาตรการที่ 3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย
อันตราย 
- นโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 

รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับป 2556 
 

นิยาม  
-มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่มีสวนประกอบหรือปนเปอน
สารเคมีอันตราย เชน สารไวไฟ  สารเกิดปฏิกิริยาไดงาย สารที่มี
ฤทธ์ิกัดกรอน หรือสารอันตรายใดที่กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม 
-แหลงกําเนิด หมายถึง บานเรือน ชุมชน หางสรรพสินคาหรือ 
อาคารสํานักงาน 
คาเปาหมาย 
รอยละ 22  
วิธีการคํานวณ 
ปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกไดป 2561 ลบ ปริมาณ 
มูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกไดป 2556 หาร ปริมาณมูลฝอย 
อันตรายที่คัดแยกไดป 2556 คูณ 100 

กิจกรรมนัดวันท้ิงนัดวันเก็บ
ขยะอันตราย 

งบประมาณ – บาท 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 

 
 

 



- ๓๗ - 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร  
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
เปาประสงคท่ี 3.2.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
6 การใหสวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก 

- รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป 
 
รอยละ 90 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 7 สงเสริมใหศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนผาน
เกณฑมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร 

การใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหเด็ก 
- รอยละของศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดีข้ึนไป 

นิยาม/คําอธิบาย  
1. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน หมายถึง สถานรับเลี้ยง
และดูแลเด็กกอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร 
2. เกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครกําหนดข้ึน โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน
เกณฑมาตรฐานตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวง 
สาธารสุข แบงผลการประเมินเปน 4 ระดับ คือ ผาน
ระดับดีมาก ผานระดับดี ผานระดับพื้นฐาน และไมผาน 
คาเปาหมาย 
    รอยละ 90 
การวัดผลสําเร็จ 
สํานักงานเขต ดูแลและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
และมีคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 

1.คาตอบแทนอาสาสมัครครูผูดูแลเด็ก 
งบประมาณ 16,684,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
2. คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย
เด็กเล็ก) จํานวน 1902 คน งบประมาณ 
10,042,600.-บาท (ดําเนินการ) 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  
งบประมาณ 190,200.-บาท (ดําเนินการ) 
4.ตรวจเย่ียมและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เปนประจํา 
งบประมาณ – บาท 
5. ตรวจประเมินศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
ตามเกณฑศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของ
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ – บาท 



- ๓๘ - 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ที่กรุงเทพมหานครกําหนดขึ้น วัดความสําเร็จโดย
วัดรอยละของศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ทั้งหมดของกรุงเทพมหานครภายในพ้ืนท่ีเขตที่
ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดี
ขึ้นไป 
 
วิธีการคํานวณ 
    จํานวนศูนยฯที่ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป*100 
      จํานวนศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนทั้งหมด 

6. สงอาสาสมัครผูดูแลเด็กเขารับการ
อบรม ของสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานครและหนวยงานตางๆ 
เพ่ือเพ่ิมความรู และพัฒนาทักษะที่
จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ งบประมาณ 
– บาท 
7. จัดการประชุมอาสาสมัครผูดูแลเด็ก 
เพ่ือรับฟงปญหา และขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติหนาที่เปนประจํา 
งบประมาณ – บาท 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครผูดูแลเด็ก เพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาการตอสัญญา 
งบประมาณ – บาท 

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 
 
 
 

 

 



- ๓๙ - 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถ                      
                           ดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
7 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผลผลิต) รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 เพ่ิมความสามารถ
ในการระบายน้ําทวมขังในถนน
สายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. 
ตอชั่วโมง 

รอยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแกไขปญหาน้ํา
ทวมในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานเขต 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
๑. การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต 
หมายถึง การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝนและน้ําหลากเขาใน
พ้ืนที่รับผิดชอบใหสามารถลดระยะเวลาการระบายน้ําทวมขังไดเร็วขึ้น ลด
ผลกระทบ   ท่ีจะเกิดแกประชาชนใหนอยลง ทั้งนี้การเตรียมการแกไขปญหาน้ํา
ทวมในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตตองจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการ
ปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖๑ และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้  
     ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล  
     ๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําบูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรง
รับน้ํา และคันหิน 
๒. ความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต หมายถึง ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนด 

1. การเตรียมความ
พรอมปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมพื้นที่เขต
คลองเตยประจําป พ.ศ.
2561 งบประมาณ 
758,000 บาท 
(ดําเนินการ) 
2. กิจกรรมจัดเก็บขยะ 
วัชพืช ผักตบชวาและ
เปดทางน้ําไหล คูคลอง
ในพ้ืนที่เขตคลองเตย 
งบประมาณ - บาท  

(ฝายโยธา) 



- ๔๐ - 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  รายละเอียดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต ดังนี ้
    ๑. ประเมินผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
        - วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัต ิ
        - ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติ เพื่อหาปจจัยความสําเร็จและ
แนวทางแกไขในระยะตอไป 
    ๒. สํารวจความพรอม 
        - ทอระบายน้ํา  (สํารวจความยาวทอระบายน้ําที่ตองลางทําความสะอาด) 
        - คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความพรอม และที่ตองขุดลอก) 
     ๓. จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖๑ 
ของสํานักงานเขต ประกอบดวย แผนการเตรียมการตามภารกิจ  
๒ ภารกิจ ดังนี ้
         - แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะ ซอมแซมฝาบอพัก 
ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน  
         - แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล พรอมท้ังขอมูลผล
การประเมินการดําเนินงานในปที่ผานมา ระบุมาในแผนฯ 
วิธีการคํานวณ 
รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ  
คูณดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ     
ที่กําหนด 

 

 



- ๔๑ - 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  เกณฑการใหคะแนน 
     - รอยละ ๑๐๐                    เทากับ ๕ คะแนน 
     - รอยละ ๙๐–๙๙                เทากับ ๔ คะแนน 
     - รอยละ ๘๐-๘๙                 เทากับ ๓ คะแนน 
     - รอยละ ๗๐-๗๙                 เทากับ ๒ คะแนน 
     - ต่ํากวารอยละ ๗๐              เทากับ ๑ คะแนน 
(ปดเศษตามหลักคณิตศาสตร) 
เอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมิน 
๑. แผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖๑ 
ของสํานักงานเขตที่สามารถระบุรอยละความสําเร็จได และรายงานผาน
เว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ทั้งนี ้การรายงานแผนปฏิบัติการ ตอง
ครบถวน สมบูรณและใหสงแผนใหสํานักการระบายน้ําภายในเดือน 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการของ
สํานักงานเขต ดังนี้ 
    ๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบาย
น้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน รายงานผาน
เว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา (แบบ สนน. ๐๑)  ทั้งนี ้การรายงาน
การดําเนินการตองครบถวน สมบูรณ สมํ่าเสมอ   ทุกเดือน ไมเกินวันท่ี 
๕ ของทุกเดือน พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ (ถามี) 
และรอยละความสําเร็จของการดําเนินการตองไดรอยละ ๗๕ ภายใน
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



- ๔๒ - 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

      ๒.๒ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ํา
ไหล รายงานผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา (แบบ สนน. ๐๒) 
ทั้งนี ้การรายงานการดําเนินการตองครบถวน สมบูรณ สม่ําเสมอ 
ทุกเดือน ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินการ  (ถาม)ี  
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 3“ปลอดภัย”  
ภารกิจท่ี 3.1 ปรับจริง จับจรงิ รถจอดและว่ิงบนทางเทา 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
8 - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีการจอดรถบนทางเทา (ผลผลิต) รอยละ 100 (2 ครั้งตอวัน) 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดระเบียบรถจอดบนทางเทา (ผลลัพธ) รอยละ 80 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

นโยบายที่ 3“ปลอดภัย”  
ภารกิจที่ 3.1 ปรับจริง จับจริง 
รถจอดและวิ่งบนทางเทา 
 

- จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิ
ใหมีการจอดรถบนทางเทา 
(ผลผลิต) 
- ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดระเบียบรถ

จอดบนทางเทา (ผลลัพธ) 

นิยาม 
 1. ทางเทา หมายถึง พ้ืนที่ทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูดานขางถนน หรือสวน
ที่อยูริมขอบทางซึ่งใชเปนที่สําหรับคนเดิน 
2. ประชาชน หมายถึง ผูที่อาศัยหรือสัญจรไปมาบนทางเทา  
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจอดรถบน
ทางเทา โดยแบง 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน พึงพอใจมาก  4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน พึงพอใจนอย  2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด  1 คะแนน  
วิธีการคํานวณ 
     ผลรวมของคะแนนท้ังหมดที่ไดคูณ 100  หารดวยคะแนนเต็มทั้งหมด 
- ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ) 
- คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคณูจํานวนขอคูณจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

โครงการจัดระเบียบ     
การจอด และขับขี่รถบน
ทางเทา 

งบประมาณ - บาท 
(ฝายเทศกิจ) 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 3“ปลอดภัย”  
ภารกิจท่ี 3.2 สั่งปดสถานบริการฝาฝนกฎหมาย ดําเนินการทันที 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
9 รอยละของสถานบริการในพ้ืนที่เขตคลองเตยที่ไดรับการตรวจสอบ รอยละ 100  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

(นโยบายที่ 3“ปลอดภัย” 
(Community) : ชีวิต
ปลอดภัย ทรัพยสินปลอดภัย 
ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
ภารกิจที่ 3.2 สั่งปดสถาน

บริการฝาฝนกฎหมาย 

ดําเนินการทันที 

รอยละของสถานบริการใน
พ้ืนที่เขตคลองเตยที่ไดรับการ
ตรวจสอบ 

นิยาม 
๑. สถานบริการ/สถานบันเทิง หมายถึง สถานประกอบการที่จัดใหมีการแสดงดนตรี 
เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน ตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2544 ในพ้ืนท่ี
เขตคลองเตย 
 ๒. การตรวจสอบหมายถึง การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของสถานบริการ/สถาน
บันเทิงในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย และสุมตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะพนักงาน พรอม
ประชาสัมพันธเรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการ (แบบรายงานการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาคารและแบบรายงานการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปด
ใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ ตามคําสั่ง คสช. ที่ 22/2558  
คาเปาหมาย สถานบริการ/สถานบันเทิง/ไดรับการตรวจสอบรอยละ ๑๐๐ 
  วิธีการคํานวณ 
จํานวนสถานบริการ/สถานบันเทิงในพ้ืนที่เขตคลองเตยที่ไดรับการตรวจสอบ คูณ
ดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวนสถานบริการ/สถานบันเทิงทั้งหมดในพ้ืนที่เขตคลองเตย 

กิจกรรมการ
ดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคาร
และการดําเนินงาน
ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติที่ 
22/2558  
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ 
และฝายโยธา) 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 1   มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1  ปลอดมลพิษ 
เปาหมาย  1.1.2   กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยาง
               ถูกตองตามหลักวิชาการ 
เปาประสงค  1.1.2.1   ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก 
                               วิชาการ 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
10 รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดตามเปาหมายคาดการณของสํานักสิ่งแวดลอม                   รอยละ 100  

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 5                                       
เพ่ิมประสิทธิภาพกําจัดและ
แปรรูปไขมันอยางถูก
สุขลักษณะ 

รอยละของปริมาณ               
ไขมันที่จัดเก็บได                   
ตามเปาหมายคาดการณ
ของสํานักสิ่งแวดลอม                  

นิยาม                                                         
 -ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได คือ การใหบริการสูบไขมันแก บานเรือนประชาชน 
บริษัทฯ หางฯ รานฯ สถานที่ราชการ โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่
เขตคลองเตยซึ่งไดแจงความประสงคขอรับบริการ โดยคิดเปน ลบ.ม.                                                                            
-เปาหมายคาดการณ คือ ปริมาณไขมันที่สํานักสิ่งแวดลอมไดคาดการณตาม
ศักยภาพของสํานักงานเขตในปงบประมาณ 2561 และไดกําหนดใหสํานักงาน
เขตดําเนินการจัดเก็บตามเปาหมายรอยละ 55 ของท่ีคาดการณไว  
วิธีการคํานวณ                                                        

- ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได  100     
เปาหมายรอยละ 55 ของคาดการณ 

กิจกรรมประชาสัมพันธการ
ใหบริการขนถายไขมัน 
งบประมาณ – บาท 
 (ฝายรักษาความสะอาดฯ) 



- ๔๖ - 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที ่1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เปาหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ 
เปาประสงคท่ี 1.4.1.3 เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย  
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
11 การซกัซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง   รอยละ 90 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ฝกภาคสนาม
รวมกับหนวยงานในประเทศ 
ภายใตอํานาจหนาที่ของ
กรุงเทพมหานครหนวยงาน
อ่ืนๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

การซักซอมการ
ปฏิบัติการตามแผน
ปองกันและบรรเทาภัย
ดานสาธารณภัยและ
ดานความมั่นคง   

นิยาม 
การซักซอมตามแผนฯ หมายถึง 
   1. ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนฯ ภายในสํานักงานเขตเอง
อยางนอย 1 ครั้ง (ภายในปงบประมาณ) 
   2. ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนฯ รวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนที่อยางนอย 8 ครั้งตอป (ภายในปงบประมาณ) 
โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานเขตเขารวมดวย 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการซักซอมฯภายในสํานักงานเขตและรวมกับหนวยงานอื่น   100 
จํานวนครั้งท่ีตั้งเปาหมายไว(9ครั้ง) 

1. กิจกรรมการซักซอมการ
ปฏิบัติตามแผนปองกันและ
บรรเทาภัยดานสาธารณภัย
ภายในสํานักงานเขตคลองเตย  
งบประมาณ – บาท 
2. กิจกรรมการเขารวมการ
ซักซอมการปฏิบัติตามแผน
ปองกันและบรรเทาภัยดานสา
ธารณภัยกับหนวยงานภายนอก 
งบประมาณ – บาท 
  

(ฝายปกครอง) 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 4 มหานครกระชับ 
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 
เปาหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใชประโยชนทีด่ินอยางเต็มศกัยภาพสอดคลองกับระบบสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
เปาประสงคท่ี 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเติมประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพ่ิมความหนาแนนของประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมือง
ชั้นกลาง 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
12 รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนงของอาคารที่มีการ 

ออกเลขรหัสประจําบาน  
รอยละ 90 
 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 7 สํารวจ จัดเก็บ

และจัดทําระบบฐานขอมูล

เพ่ือการวางผังเมือง 

 

รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการ 
ออกเลขรหัสประจําบาน 

นิยาม 
- ตําแหนงที่อนุญาตใหมีการปลูกสรางอาคาร 
หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไวในคํารองขอ และ
ไดรับการอนุญาตใหมีการกอสรางตาม 
คํารองขอ 
-การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาตใหมีการกอสราง หมายถึง การลงจุดแสดง
ตําแหนงที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารของเจาหนาที่ที่เก่ียวของตามระบบ
การรายงานผลการอนุญาตกอสรางอาคารของสํานักผังเมือง 
-ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  หมายถึงตําแหนงผูย่ืนคาํ
รองขอเลขรหัสประจําบาน และไดรับการกําหนดเลขหมายประจําบาน/เลข
รหัสประจําบานตามคํารอง 

๑. การตรวจสอบการลง
จุดแสดงตําแหนงที่มีการ
อนุญาตใหมีการกอสรางป 
2560 งบประมาณ – 
บาท 

(ฝายโยธา) 
๒. กิจกรรมลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน 
งบประมาณ – บาท 

 (ฝายทะเบียน) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  หมายถึง 
จุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานที่บานตามระบบการ
รายงานผลการออกเลขรหัสประจําบานของสํานักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 
900) 
ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตําแหนง
การอนุญาตกอสรางอาคาร และตําแหนงการแสดงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัส
ประจําบาน (ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมืองและสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล) 
วิธีการคํานวณ  
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการอนุญาตกอสราง อาคารกับจุดที่ลงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานคูณดวยรอยหารดวยผลรวมของจํานวน
การอนุญาตกอสรางอาคารกับจํานวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
ทั้งหมด 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 

เปาประสงคท่ี 1.6.2.4 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังและควบคุมโรคไขเลือดออก 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
13 รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม รอยละ 90 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ
การเฝาระวังโรคไขเลือดออก 

รอยละของชุมชนท่ีมีกิจกรรม
การปองกันโรคไขเลือดออก
ครบ 4 กิจกรรม 

นิยาม 
- กิจกรรมปองกันควบคมุโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม หมายถึง ชุมชนที่
จดทะเบียนที่ไดดําเนินกิจกรรมปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก (4 กิจกรรม) 
ไดแก  
กิจกรรมท่ี 1. มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนประจําทุก
เดือน 
กิจกรรมท่ี 2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน เชน การจัดนิทรรศการ 
เผยแพรผานหอกระจายขาวเอกสาร เวทีชาวบาน การประชุมในชุมชน การ
รณรงคประชาสัมพันธโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
กิจกรรมท่ี 3.มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงแพรโรค 
กิจกรรมท่ี 4.ชุมชนที่มีผูปวยไดรับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลัง
ไดรับการแจงขาว โดยใชมาตรการเรงดวนสําหรับควบคุมการระบาด คือ 
   (4.1)  ประกาศแจงเตือนประชาชนใหทราบวามีโรคไขเลือดออกระบาดใน 

กิจกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก 
งบประมาณ – บาท 

(ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ชุมชนนั้น พรอมทั้งใหสุขศึกษาแกประชาชนใหรูจักวิธีการปองกันตนเองและ
ครอบครัวไมใหยุงลายกัด 
   (4.2) ขอใหประชาชนใหความรวมมือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายที่อาจมี
หลงเหลืออยูในชุมชนใหหมดไป 
   (4.3) การกําจัดลูกน้ํายุงลายในบานผูปวยและบริเวณรอบบานควร
ดําเนินการอยางนอย 100 เมตร 
   (4.4) ประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลายในพ้ืนที่เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุกชุม
ลูกน้ํา (คา HI < 10 ) 
   (4.5) การพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ใหครอบคลุมพ้ืนที่รอบบานผูปวยใน
รัศมีอยางนอย 100 เมตร อยางนอย 2 ครั้ง โดยแตละครั้งหางกัน 7 วัน หาก
เกิดมีผูปวยกระจายในชุมชน ควรพนทุกหลังคาเรือนในชุมชน หากมีชุมชนท่ีอยู
ขางเคยีงก็ควรพนสารเคมีเพิ่มเติมใหชุมชนใกลเคยีงดวย   
หมายเหตุ กิจกรรมท่ี 4จะถูกนํามานับเม่ือมีผูปวยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หาก
ชุมชนใดไมมีผูปวย ใหถือวาดําเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบตาม
เปาหมาย 
- ชุมชน ไดแก ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขต 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม x 100 
หารดวย จํานวนชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้งหมดในพ้ืนที่เขต 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
ดานที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม 
เปาหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง 
เปาประสงค 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงคาขายที่กีดขวางทางเทา กีดขวางการจรจรและบดบังทัศนียภาพไดรับการจัดระเบียบไดครบทุกกลุมเขต 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

14 รอยละของการจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ รอยละ 90 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 6 ควบคุมความ
เปนระเบียบเรียบรอยในพ้ืนที่
สาธารณะ 

รอยละของการจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ใน
ที่สาธารณะ 

นิยาม 
จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่สํานักงานเขต
กําหนดใหเปนจุดท้ิงจับ-ปรับ ซึ่งตองมีเจาหนาที่เทศกิจประจํา
อยูที่จุดพรอม อุปกรณประชาสัมพันธ 
วิธกีารคํานวณ 
จํานวนจุดจับปรับที่มีเจาหนาที่ประจําจุด หารจํานวนจุดจับ
ปรับทั้งหมด คูณ 100 

โครงการ ตรวจจุดกวดขัน       
จับ-ปรบั ผูทิ้งขยะ 
งบประมาณ - บาท 

(ฝายเทศกิจ) 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่ 
แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
เปาประสงคท่ี 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

15 รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบกับป พ.ศ. 2556 รอยละ 90 ของคาเปาหมายที่ สสล. กําหนด 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัดแยกมูล
ฝอยท่ีแหลงกําเนิดตามหลัก 
1A 3RS 

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่
แหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบกับป 
พ.ศ. 2556 

นิยาม 
 1. มูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิด หมายถึง มูลฝอยอินทรีย วัสด ุ
รีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส ไขมัน 
    1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) สิ่งท่ียอยสลายงาย เชน 
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม  วัชพืช ใบไม ก่ิงไม ฯลฯ 
   1.2 วัสดุรีไซเคลิ (Recyclable waste) เชน แกว ขวด  
กระดาษ กลองเครื่องดื่มแบบ UHT  กระปองเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
   1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous) เปนมูลฝอยท่ีมีองคประกอบ
หรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตาง ๆ   เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ สเปรย
กระปอง ยาหมดอายุ  เครื่องสําอาง หมดอายุ ฯลฯ 
   1.4 มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส (E-Waste) หมายถึง ซากเครื่องใช
หรืออุปกรณซึ่งใชกระแสไฟฟาหรือสนามแมเหล็กใน 

1 กิจกรรมคัดแยกขยะเศษ
อาหารมาใชประโยชน  
งบประมาณ – บาท 
2. กิจกรรมศูนยการเรียนรู
การจัดการมูลฝอยอยางครบ
วงจร งบประมาณ – บาท 
3. กิจกรรมสํานักงานเขต
ปลอดขยะ (Zero Waste 
Distric) งบประมาณ – บาท 
4. กิจกรรมการนํากิ่งไม
ใบไมกลับมาใชประโยชน 
งบประมาณ – บาท 



- ๕๓ - 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  การทํางานที่ไมไดตามมาตรฐาน (Off-Spec) หรือหมดอายุการใช
งาน หรือลาสมัย เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ 
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ 
2. แหลงกําเนิด หมายถึง ที่พักอาศัย บานเรือน สถานศึกษา 
อาคาร สถานประกอบการ หางสรรพสินคา โรงแรม ฯลฯ 
3. ปฐาน คือ ป พ.ศ. 2556 (1,346 ตัน/วัน) 
วิธีการคํานวณ   
-เปาหมายที่ สสล.กําหนด 
 = มูลฝอยคัดแยกฯ ปฐาน (2556) x เปาหมายที่ สสล.กําหนด              
                                    100                                     

-ปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ ป 2561 ตามเปาหมายที่ สสล.กําหนด  
 = มูลฝอยคัดแยกฯ ปฐาน (2556) + ผลลัพธเปาหมายที่ สสล.กําหนด 

-ปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ เปาหมายรอยละ 90 ของคาเปาหมายที่ 
สสล.กําหนด 
  = ผลลัพธมูลฝอยคัดแยกฯ ป 2561 ตามเปาหมายที่ สสล.กําหนด x 90                     
                                            100 

-ปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ ไดเพิม่ขึ้นป 2561 เมื่อเปรียบป 2556 
รอยละ 90 
  =     ปริมาณมูลฝอยที่ดําเนินการคดัแยกฯ ไดป 2561 x เปาหมาย   
              ผลลัพธปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ เปาหมายรอยละ 90  
                           ของคาเปาหมายที่ สสล.กําหนด 

5. กิจกรรมการจัดทําปุย
คอกริมทาง งบประมาณ – 
บาท 
  
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 

 

 



- ๕๔ - 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN)  
ภารกิจที่ 1.1 จัดตั้งศนูยบริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

16 รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear) 

รอยละ 90 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” 
(CLEAN)  
ภารกิจที่ 1.1 จัดตั้งศนูย
บริหารราชการ ฉับไวใส
สะอาด Bangkok Fast & 
Clear หรือ BFC 
 

รอยละความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการศูนยบริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast 
& Clear) 

นิยาม 
ศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สํานักงานเขตคลองเตย จัดตั้งข้ึน
ตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรับคําขอทั้งดานงาน
ทะเบียน การขออนุญาตกอสราง การขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข ตลอดจนการย่ืนคําขออื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนไดรับ
บริการที่ดี สะดวกสบาย โปรงใส ปราศจากการเรียกรับสินบน รับรูถึงสิทธิ
และหนาที่ของตนเองเพ่ือใหกรุงเทพมหานครมุงสูความเปนองคกรคุณธรรม 
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 
 -ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ
ผูรับบริการตอการดําเนินงานของศูนยบรหิารราชการ ฉับไวใสสะอาดฯ โดย
แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจ 

กิจกรรมการสํารวจความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ
ดานการทะเบียน 
งบประมาณ  - บาท 

 (ฝายทะเบียน) 

 



- ๕๕ - 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  มาก 4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึง
พอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 
- กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจ หมายถึง กิจกรรมการสํารวจ 
ความพึงพอใจของผูมาติดตองานดานการทะเบียน เชน งานทะเบียนราษฎร, 
งานทะเบียนทั่วไป และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
วิธีการคํานวณ 
     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดคูณ 100 หารดวยคะแนนเต็มทั้งหมด  
- ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละระดับ) 
- คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอคูณ 
  จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๖ - 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่ 
แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
เปาประสงคท่ี 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

17 มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงเมื่อเปรียบกับป พ.ศ. 2556 รอยละ 90 ของคาเปาหมายที่ สสล. กําหนด 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ  

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพสงเสริม
และสนับสนุนการมี
สวนรวมของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ในการจัดการมูลฝอย 

มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง
เมื่อเปรียบกับป พ.ศ. 
2556 

-ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง หมายถึง ปริมาณ 
มูลฝอยที่จัดเก็บไดเฉลี่ยตอวันลดลงตามเปาหมายที่กําหนด 
 -ปฐาน คือ ป พ.ศ. 2556 (340.27 ตัน/วัน) 
วิธีการคํานวณ 
-คาเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยจัดเก็บไดป 2561  (ตัน/วัน) 
 = ปริมาณมลูฝอยที่จดัเก็บไดป 2561 
          จํานวนวันที่จัดเก็บมูลฝอย  

-แสดงผลการจัดเก็บปริมาณมูลฝอยป 2561 จากเปาหมายรอยละ90 
 = ผลลัพธคาเฉล่ียปริมาณมลูฝอยจัดเก็บไดป 2561 x เปาหมาย 
                             ปริมาณมลูฝอยปฐาน 
 = ผลลัพธการจัดเก็บมูลฝอยป 2561 จากเปาหมายรอยละ 90 - 100        

1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน งบประมาณ - บาท 
2. กิจกรรมรณรงคสงเสริมการลดและคัด
แยกมูลฝอย งบประมาณ - บาท 
3. กิจกรรมดําเนินการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บ
ขยะชิ้นใหญ งบประมาณ - บาท 
4. กิจกรรมท้ิงเปนที่เก็บเปนเวลา 
งบประมาณ - บาท 
5. โครงการจัดการมูลฝอยโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน(CBM) งบประมาณ - บาท 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 



- ๕๗ - 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) บานเมืองสะอาด การบริหารราชการสดใส 
ภารกิจ 1.2 รวมพลังชาวกรุงเทพฯ รวม Big Cleaning Day 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

18 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของเขตคลองเตย (ผลผลิต) รอยละ 90 (ของคาเปาหมายอยางนอย 10 ครั้งตอป) 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” 
(CLEAN) บานเมือง
สะอาด การบริหาร
ราชการสดใส 
ภารกิจ 3.2 รวมพลัง
ชาวกรุงเทพฯ รวม Big 
Cleaning Day 
 

จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม Big 
Cleaning Day ของ
เขตคลองเตย (ผลผลิต) 

การจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ของเขตคลองเตย ไดแก 
1. ลางทําความสะอาดศาสนสถาน  
2. การลางทําความสะอาดบาทวิถีและผิวจราจร 
2. ตัดแตงไมใหญ ไมพุม 
3. ขีดสี/ตีเสน/ซอมแซมทางเทาและผิวจราจร 
4. เช็ดลางทําความสะอาดปายสัญญาณจราจร และที่พักผูโดยสารรถประจําทาง สะพานลอย ฯลฯ 
5. รณรงคคัดแยกขยะที่ตนทาง/ รณรงคไมทิ้งขยะลงคูคลอง 
6. จัดเก็บขยะในคูคลอง 
7. การลอกคูคลอง/ เปดทางน้ําไหล/ เก็บวัชพืช 
วิธีการคํานวณ 
-รอยละ 90 ของคาเปาหมาย = คาเปาหมาย x เปาหมายรอยละ 90 
                                                     100 
-ผลการจัดกิจกรรมฯ = จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม x 100     
                          ผลลัพธรอยละ 90 ของคาเปาหมาย 

กิจกรรม Big Cleaning 
สํานักงานเขตคลองเตย         
เราทําดีดวยหัวใจ  
งบประมาณ – บาท 
 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 



- ๕๘ - 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน  
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
เปาหมายที่ 3.1.2 ผูสูงอายุผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศกัดิ์ศร ี 
เปาประสงคท่ี 3.1.2.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศกัดิศ์รี 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

19 รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพไดรับเงนิภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 จัดสรรเบ้ีย
ยังชีพสําหรับผูสูงอายุที่
ตองการความชวยเหลือ 

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพไดรับเงิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผูสูงอายุท่ีไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพไดรับเงินภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง ผูสูงอายุที่ลงทะเบียนขอรับ

ความชวยเหลอื ณ สํานักงานเขตคลองเตยและไดรับการ

จัดสรรเบี้ยยังชีพ ไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ภายใน 15 วัน

หลังจากไดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละเดือน 

1. กิจกรรมการจัดสรรเบ้ีย 
ยังชีพใหกับผูสูงอายุ งบประมาณ – บาท 
2. การสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานดาน
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
งบประมาณ 495,200.- บาท (ดําเนินการ) 
3. โครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม งบประมาณ 
565,800.- บาท (ดําเนินการ) 

(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 
 
 



- ๕๙ - 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน  
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3.3.2.1 โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

20 รอยละของขาราชการครูที่ผลิตสือ่การเรียนรูอยางนอย 1 ชิ้น/คน (ผลลัพธ) รอยละ 90  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ยกระดับครู
ใหผานการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน ใน
ดานการจัดการเรียนการ
สอนตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละของขาราชการครูที่ผลิต
สื่อการเรียนรูอยางนอย 1 ชิ้น/
คน (ผลลัพธ) 

ขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตคลองเตย ตองมีการผลิตสื่อ
การเรียนรูอยางนอย 1 ชิ้นตอคน  
 

การสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงาน
เพ่ือการเรียนรู งบประมาณ 
48,400 บาท (ดําเนินการ) 

(ฝายการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เปาประสงค 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
21 เพ่ิมฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม 50 ราย  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได 

เพ่ิมฐานภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินรายใหม (ผลลัพธ) 

 
 

คําอธิบาย / นิยาม 
- จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม จํานวน 50 ราย  
ในปงบประมาณ 2561 
คาเปาหมาย   50  ราย 
วิธีคํานวณ 
   = จํานวนผูมายื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม  
จํานวน 50 ราย  

โครงการประชาสัมพันธและ 
เสริมสรางความเขาใจใหประชาชน 
รับทราบเก่ียวกับการยื่นแบบและ 
การชําระภาษีท้ัง ๓ ประเภท 
งบประมาณ - บาท 

(ฝายรายได) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เปาประสงค 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
22 ความสําเร็จของการจัดเก็บภาษีปายรายใหมใหได จํานวน 400 ราย 400 ราย  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได 

ความสําเร็จของการจัดเก็บ 
ภาษีปายรายใหมใหได 
จํานวน 400 ราย 

 

คําอธิบาย / นิยาม 
- จัดเก็บภาษีปายรายใหมไดจํานวน 400 ราย  
ในปงบประมาณ 2561 
วิธีคํานวณ 
   = จํานวนผูมายื่นแบบปายรายใหม จํานวน 400 ราย  

โครงการการเรงรัดจัดเก็บภาษีปาย 
รายใหม งบประมาณ - บาท 

(ฝายรายได) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๒ - 
 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เปาประสงค 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
1. รอยละของการแจงการ
ประเมินภาษีตามประมาณการ
ที่สํานักการคลังกําหนดไว 
 

รอยละ 80 นิยาม 
สํานักงานเขตสามารถแจงการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทากับประมาณการ
จัดเก็บที่สํานักการคลังกําหนดไว สําหรับ
ปงบประมาณ 2561 
วิธีการคํานวณ  
ผลรวมของยอดการแจงประเมินภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สํานักงานเขต
ดําเนินการไว หาร ประมาณการจัดเก็บภาษีจาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี
ปาย ที่สํานักการคลังกําหนดไวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

มาตรการที่ 4 
จัดเก็บรายไดตามยอดประมาณ
การรายไดจัดเก็บเอง 

โครงการเรงรัดจัดเก็บ
ภาษี 3 ประเภท 

 

ฝายรายได 



- ๖๓ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
  เกณฑการใหคะแนน 

-  แจงยอดการประเมินภาษีไดนอยกวารอยละ  
65 ของประมาณการ จัดเก็บภาษีที่สํานักการคลัง
กําหนดไว เทากับ 1 คะแนน 
-  แจงยอดการประเมินภาษีไดตั้งแตรอยละ  
65 แตไมเกินรอยละ 70 ของประมาณจัดเก็บ
ภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 2 คะแนน 
-  แจงยอดการประเมินภาษีไดตั้งแตรอยละ 70 
แตไมเกินรอยละ 75 ของการประมาณการจัดเก็บ
ภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 3 คะแนน 
-  แจงยอดการประเมินภาษีไดเทากับหรือมากกวา
รอยละ 80 ของการประมาณการจัดเก็บภาษีที่
สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 5 คะแนน 

   



- ๖๔ - 
 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานที ่๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจําหนายอาหารถูกสุขลักษณะ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 

2. รอยละความสําเร็จใน
ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห ส ถ า น
ประกอบการอาหารมีการ
พั ฒ น า ผ า น เ ก ณ ฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของ 
กรุงเทพมหานครระดับ ดี 

รอยละ 100 นิยาม 
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอรมารเ ก็ต และมินิมารทในพ้ืนที่ เขต
คลองเตยที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข 
๒. เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
หมายถึง เกณฑที่ใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพ่ือขอรับ
ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแก ดานสถานที่ ดานอาหาร และ
ดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังนี้ 
     ๑) สถานประกอบการอาหารผานเกณฑสุขลักษณะ 
     ๒)  อาหารและวัตถุดิบผานเกณฑดานความปลอดภัยโดยการใชชุด
ทดสอบเบื้องตน (Test Kit) ตรวจไมพบสารเคมีอันตราย ๔ ชนิด คือ 
 
 
 
 
 

๘.๗.๑.๒ ปายรับรอง
สถานประกอบการ
อาหารที่สมัครใจ
รักษามาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

โครงการกรุงเทพฯ 
เ มื อ ง อ า ห า ร
ปลอดภัย 
งบประมาณ 
๙๓,๐๐๐.- บาท 
 (ดําเนินการ) 
 

ฝายสิ่งแวดลอมฯ 



- ๖๕ - 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 

  สารบอแรกซ สารฟอกขาว สารซาลิซิลิก สารฟอรมาลีน และโคลิฟอรม
แบคทีเรีย พบการปนเปอนไมเกินรอยละ ๑๐ 
     กรณี พบการปนเปอนสารเคมีอันตรายหรือ โคลิฟอรมแบคทีเรีย ให
ออกคําสั่ งเจาพนักงานทองถ่ิน หรือคําแนะนําใหผูประกอบการ 
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑความปลอดภัย  โดยสุมตรวจ
วิเคราะหซ้ํา 
     ๓)  บุคลากรผูสัมผัสอาหาร ตองไดรับการอบรมหรือการเรียนรูดวย
ตนเองดานการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด และผานการทดสอบความรู โดยไดรับหนังสือรับรองและบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหาร  
๓. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารฯ 
หมายถึง รอยละความสําเร็จในการสง เสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี  
คาเปาหมาย 
จํานวนสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับด ีไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

   



- ๖๖ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
  วิธีการคํานวณ 

จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี คูณดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวนสถาน
ประกอบการอาหารท้ังหมดในพ้ืนที่เขตคลองเตย 

   



- ๖๗ - 
 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานที ่๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจําหนายอาหารถูกสุขลักษณะ 
 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
3. รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับ
การเฝาระวังและตรวจตรา 

รอยละ 100 จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานคร
สํารวจวาเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม (รวม
กับจุดท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ)  จุด
เสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ 

การเฝาระวังและตรวจตรา หมายถึง สํานัก
เทศกิจ 

และสํานักงานเขต มีการดําเนินการเพ่ือสงเสริม
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัย
ทางถนน 

และทาเทียบเรือ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. จุดเสี่ยงภัยไดรับการตรวจตรา และ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจร
ปด (CCTV)   

2. จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพแวดลอม 
ดวยการตัดตนไมที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ติด
ปายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม ทําความ
สะอาดปายรถประจําทาง 

มาตรการ ที่ 5 
สนับสนุนดานความปลอดภัย 
(ตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม)  
 

1. โครงการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 
งบประมาณ  -  บาท  

 

ฝายเทศกิจ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
         3. ดําเนินการเฝาระวังความปลอดภัยจาก

อาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนน เชน กลบั
บานปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจ
อาสาจราจรพานองขามถนน ฯลฯ 
       4. ดําเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ
ทาเทียบเรือ 

การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัด 

1. สํานักเทศกิจ มขีอมูลจุดเสี่ยงภัยของ
สํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด   

2. สํานักงานเขต มีการจัดทําแผนเฝาระวังและ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี ้
         2.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีการ
ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด (ฝายเทศกิจ) 

2.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลองวงจรปด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด  หาก
พบวามีการชํารุดใหจัดทําหนังสือประสาน
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการแกไข (ฝาย
เทศกิจ) 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
  2.3 จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับ

สภาพแวดลอมดวยการดูแลตัดตนไม ติดตั้งไฟฟาแสง
สวาง ติดปายประชาสมัพันธปองกันอาชญากรรม ทํา
ความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง ฯลฯ (ฝาย
เทศกิจ ฝายรักษาฯ ฝายโยธา) 

2.4 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดาน
การจราจรตามโครงการอาสาพานองขามถนนและ
อาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (ฝายเทศกิจ) 

3. สํานักงานเทศกิจ มีการจัดทําแผนเฝาระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัย 

    3.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีการ
ตรวจตรา 1 ครั้ง/เดือน/จุด 

3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน 
1 ครั้ง/เดือน/จุด หากพบวามีการชํารุดใหจัดทํา
หนังสือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
แกไข 

3.3 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดาน
การจราจรตามโครงการอาสาพานองขามถนนและ
อาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด 

3.4 ทาเทียบเรือ (ตั้งแตสะพานซงัฮี้ – 
สะพานกรุงเทพ) มีการตรวจตราความปลอดภัย 
จํานวน 2 ครั้ง/วัน 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
  4. สํานักเทศกิจ และสํานักงานเขต 

ดําเนินการตามแผนการเฝาระวังและตรวจตราจุด
เสี่ยงภัย พรอมรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
หนวยงานทราบเปนประจําทุกเดือน 
    5. สํานักเทศกิจ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยของทุก
สํานักงานเขต และสรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมรายไตรมาส ใหผูบริหารกรุงเทพมหานคร
ทราบ 

วิธีการคํานวณ 

    จํานวนจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม จุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน 
และทาเทียบเรือ) ทุกจุดในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบไดรับ
การเฝาระวังและตรวจตรา   
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานท่ี  ๓ มหานครสําหรับทุกคน      
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาประสงคที่  ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
4. รอยละของคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต 
เพ่ิมขึ้น (ตามเกณฑที่กําหนด) 
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ 100 นิยาม 

- คะแนนเฉลี่ย หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยที่ไดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เพ่ือวัดความรู และความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่
สอบ ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศกึษา 

วิธกีารคํานวณ 

๑)  นําคะแนนเฉลี่ยรายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนของปปจจุบัน มา
คํานวณ 
คารอยละตามที่กําหนด โดยแยกตามระดับชั้น และแทน
คาในสูตร 

 
 

 
๒)  นํารอยละที่ไดของระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม. ๖  
มารวมกัน และหาคาเฉลี่ย 

มาตรการที่ ๓  
พัฒนาการจัดการศึกษา 
อยางมีคุณภาพ 

มาตรการที่ ๔  
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ 
มาตรการที่ ๕ 
สงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนมีสมรรถนะในระดับ
นานาชาติ 

1. การยกระดับคุณภาพ
การศกึษา “คลองเตย
โมเดล” กรุงเทพมหานคร 
2. การประชุมครู 
3. การฝกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุน
ใหญ และหัวหนาหนวยยุว
กาชาด 
4. โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ขาราชการและบุคลากร
สังกัดสํานักงานเขต
คลองเตย 
5. การพัฒนาระบบกา
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 

 X ๑๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยฯ เพ่ิมขึ้น (วิชาท่ี 1+๒+๓+๔+๕) 
  คะแนนคาเปาหมาย (วิชาท่ี 1+๒+๓+๔+๕) 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
    6. การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
7. การสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
8. การสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน 
10. การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต 
11.โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคณุภาพ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
12.โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน และ
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
13.โครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 
14.โครงการสอนภาษาจีน 
15.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร 
16.พิธีทบทวนคาํปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ ตัวอยางการคํานวณคะแนนคาเปาหมาย  : นําคะแนนเฉลี่ยรายวิชาของปที่ผานมา นํามาคาํนวณรอยละตามที่กําหนด โดยแยกตามระดับชั้น และแทนคาในสูตร ๑) 
 

ประถมศึกษาปที ่๖ (เพิ่มรอยละ ๑๐)  มัธยมศึกษาปที่ ๓ (เพิ่มรอยละ ๑๐)  มัธยมศึกษาปที่ ๖ (เพิ่มรอยละ ๑๕) 

วิชา ผลสอบปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

คะแนนคา
เปาหมาย 

 วิชา ผลสอบปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

คะแนนคา
เปาหมาย 

 วิชา ผลสอบปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

คะแนนคา
เปาหมาย 

๑) คณิต 40.41 4.041  ๑) คณิต 25.51 2.551  ๑) คณิต 20.18 3.027 

๒) วิทย 41.13 4.113  ๒) วิทย 33.49 3.349  ๒) วิทย 28.71 4.306 

๓) อังกฤษ 34.04 3.404  ๓) อังกฤษ 28.64 2.864  ๓) อังกฤษ 24.24 3.636 

๔) 
ภาษาไทย 

53.86 5.386  ๔) ภาษาไทย 44.66 4.466  ๔) ภาษาไทย 47.24 7.086 

๕) สังคม 47.95 4.795  ๕) สังคม 47.2 4.72๐  ๕) สังคม 33.41 5.011 
 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
    17.การสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1   มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1  ปลอดมลพิษ  
เปาประสงคท่ี 1.1.2.1  ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมปริมาณประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตอง             
   ตามหลักวิชาการ 
 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
5. รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบ
กับป 2556 

รอยละ 22 นิยาม  
-มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่มี
สวนประกอบหรือปนเปอนสารเคมีอันตราย เชน 
สารไวไฟ  สารเกิดปฏิกิริยาไดงาย สารที่มีฤทธิ์กัด
กรอน หรือสารอันตรายใดที่กอใหเกิดปญหาตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม 
-แหลงกําเนิด หมายถึง บานเรือน ชุมชน 
หางสรรพสินคาหรืออาคารสํานักงาน 
วิธีการคํานวณ 
ปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกไดป 2561 ลบ 
ปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคดัแยกไดป 2556 หาร 
ปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกไดป 2556 คูณ 
100 

- มาตรการที่ 3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการของ
เสียอันตราย 
- นโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมนัดวันท้ิงนัดวัน
เก็บขยะอันตราย 

(ไมใชงบประมาณ) 
 

ฝายรักษาความ
สะอาดฯ 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
เปาประสงคท่ี 3.2.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
6. การใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหเด็ก 
- รอยละของศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 90 นิยาม/คําอธิบาย  
1. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน หมายถึง สถานรับ
เลี้ยงและดูแลเด็กกอนวัยเรียนของ
กรุงเทพมหานคร 
2. เกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
เกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานครกําหนดขึ้น 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกับ
การประเมินเกณฑมาตรฐานตามแบบมาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข แบงผลการ
ประเมินเปน 4 ระดับ คือ ผานระดับดีมาก ผาน
ระดับดี ผานระดับพ้ืนฐาน และไมผาน 
การวัดผลสําเร็จ 
สํานักงานเขต ดูแลและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนและมีคณะกรรมการตรวจประเมินตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดขึ้น วัด
ความสําเร็จโดยวัดรอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนท้ังหมดของกรุงเทพมหานครภายในพ้ืนท่ี
เขตที่ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรการที่ 7 สงเสริมให
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนผานเกณฑมาตรฐาน
ของกรุงเทพมหานคร 

1.คาตอบแทนอาสาสมัคร
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 
16,684,000.- บาท 
2. คาอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(ศนูยเด็กเล็ก) 
จํานวน 1902 คน 
จํานวน 10,042,600.-
บาท 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อ
การเรียนการสอนใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียน จํานวน 190,200.-
บาท 
4.ตรวจเย่ียมและให
คําปรึกษาการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียน เปนประจํา 
 

ฝายพัฒนาชุมชนฯ 



- ๗๖ - 
 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
  วิธีการคํานวณ 

    จํานวนศูนยฯที่ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป*100 
      จํานวนศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนทั้งหมด 

 5. ตรวจประเมินศนูยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน ตามเกณฑ
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ของกรุงเทพมหานคร 
6. สงอาสาสมัครผูดูแลเด็กเขา
รับการอบรม ของสํานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานครและ
หนวยงานตางๆ เพื่อเพ่ิมความรู 
และพัฒนาทักษะท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติหนาที่ 
7.จัดการประชุมอาสาสมัคร
ผูดูแลเด็ก เพ่ือรับฟงปญหา 
และขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
หนาที่เปนประจํา 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครผูดูแลเด็ก เพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาการตอสัญญา 

 



- ๗๗ - 
 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถ                      
                           ดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผดิชอบ 
7. รอยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต (ผลผลิต) 

รอยละ 100 นิยาม 
๑. การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต หมายถึง การ
เตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝนและน้ํา
หลากเขาในพ้ืนที่รบัผิดชอบใหสามารถลดระยะเวลา
การระบายน้ําทวมขังไดเร็วขึ้น ลดผลกระทบ   ที่จะ
เกิดแกประชาชนใหนอยลง ทั้งนี้การเตรียมการแกไข
ปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
ตองจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหา
น้ําทวมประจําป ๒๕๖๑ และมีภารกิจการเตรียมการ 
ดังนี้  
     ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล  
     ๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําบูรณะ
ซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน 
๒. ความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต หมายถึง 
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนด 

มาตรการที่ 2 1. การเตรียมความพรอม
ปองกันและแกไขปญหาน้ํา
ทวมพ้ืนท่ีเขตคลองเตย
ประจําป พ.ศ.2561 
2. กิจกรรมจัดเก็บขยะ 
วัชพืช ผักตบชวาและ
เปดทางน้ําไหล คูคลองใน
พ้ืนที่เขตคลองเตย  

 

ฝายโยธา 



- ๗๘ - 
 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
  รายละเอียดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม

ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต ดังนี ้
    ๑. ประเมินผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
        - วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัต ิ
        - ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติ 
เพ่ือหาปจจัยความสําเร็จและแนวทางแกไขในระยะ
ตอไป 
    ๒. สํารวจความพรอม 
        - ทอระบายน้ํา  (สํารวจความยาวทอระบาย
น้ําที่ตองลางทําความสะอาด) 
        - คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความพรอม 
และที่ตองขุดลอก) 
     ๓. จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกัน
ปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖๑ ของสํานักงานเขต 
ประกอบดวย แผนการเตรียมการตามภารกิจ  
๒ ภารกิจ ดงันี้ 
         - แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา 
บูรณะ ซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน  
         - แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทาง
น้ําไหล พรอมทั้งขอมูลผลการประเมินการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา ระบุมาในแผนฯ 

   



- ๗๙ - 
 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
  วิธีการคํานวณ 

รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติฯ คูณดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละ
ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 
     - รอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
     - รอยละ ๙๐–๙๙ เทากับ ๔ คะแนน 
     - รอยละ ๘๐-๘๙ เทากับ ๓ คะแนน 
     - รอยละ ๗๐-๗๙ เทากับ ๒ คะแนน 
     - ต่ํากวารอยละ ๗๐ เทากับ ๑ คะแนน 
(ปดเศษตามหลักคณิตศาสตร) 
เอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมิน 
๑. แผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวม
ประจําป ๒๕๖๑ ของสํานกังานเขตที่สามารถระบุ
รอยละความสําเร็จได และรายงานผานเว็บไซตของ
สํานักการระบายน้ํา ทั้งนี ้การรายงานแผนปฏิบัติ
การ ตองครบถวน สมบูรณและใหสงแผนใหสํานัก
การระบายน้ําภายในเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
      ๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการทําความ

สะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก 
ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน รายงานผานเว็บไซตของ
สํานักการระบายน้ํา (แบบ สนน. ๐๑)  ทั้งนี ้การ
รายงานการดําเนินการตองครบถวน สมบูรณ 
สม่ําเสมอ   ทุกเดือน ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ (ถามี) 
และรอยละความสําเร็จของการดําเนินการตองได
รอยละ ๗๕ ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.๒ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู-คลอง 
และเปดทางน้ําไหล รายงานผานเว็บไซตของสํานัก
การระบายน้ํา (แบบ สนน. ๐๒) ทั้งนี ้การรายงาน
การดําเนินการตองครบถวน สมบูรณ สมํ่าเสมอ    
ทุกเดือน ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พรอมระบุ
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

   



- ๘๑ - 
 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 3“ปลอดภัย”  
ภารกิจท่ี 3.1 ปรับจริง จับจรงิ รถจอดและว่ิงบนทางเทา 
 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
8. - จํานวนครั้งในการกวดขัน
ดูแลมิใหมีการจอดรถบนทาง
เทา (ผลผลิต) 
-ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดระเบียบรถ
จอดบนทางเทา (ผลลัพธ) 

- รอยละ 100  
(2 ครั้งตอวัน) 
 
- รอยละ 80 

นิยาม 
 1. ทางเทา หมายถึง พ้ืนที่ทําไวสําหรับคนเดินซึง่อยู
ดานขางถนน หรือสวนที่อยูริมขอบทางซึ่งใชเปนท่ีสําหรับ
คนเดิน 
2. ประชาชน หมายถึง ผูที่อาศัยหรือสัญจรไปมาบนทาง
เทา  
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชน
ที่มีตอการจอดรถบนทางเทา โดยแบง 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด  5 คะแนน พึงพอใจมาก  4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง  3 
คะแนน พึงพอใจนอย  2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด  1 คะแนน  
วิธีการคํานวณ 
     ผลรวมของคะแนนท้ังหมดที่ไดคูณ 100  หารดวย
คะแนนเต็มทั้งหมด 
- ผลรวมคะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนรายขอ 
(จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละระดับคูณ คาคะแนนแตละ
ระดับ) 
- คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอ
คูณจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

นโยบายที่ 3“ปลอดภัย”  
ภารกิจที่ 3.1 ปรับจริง 
จับจรงิ รถจอดและวิ่ง
บนทางเทา 
 

โครงการจัดระเบียบ     
การจอด และขับขี่รถ
บนทางเทา 
 

 

ฝายเทศกิจ 



- ๘๒ - 
 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 3“ปลอดภัย”  
ภารกิจท่ี 3.2 สั่งปดสถานบริการฝาฝนกฎหมาย ดําเนินการทันที 
 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
9. รอยละของสถาน
บริการในพ้ืนที่เขต
คลองเตยที่ไดรับการ
ตรวจสอบ 

รอยละ 100 นิยาม 
๑. สถานบริการ/สถานบันเทิง หมายถึง สถานประกอบการที่จัด
ใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ 
หรื อการแสดง อ่ืนๆ ใน ทํานอง เดี ยวกัน  ตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 
2544   ในพ้ืนที่เขตคลองเตย 
 ๒. การตรวจสอบหมายถึง การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
ของสถานบริการ/สถานบันเทิงในพ้ืนที่เขตคลองเตย และสุม
ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะพนักงาน พรอมประชาสัมพันธ
เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการ (แบบรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคารและแบบรายงานการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปดใหบริการในลักษณะที่คลายกับ
สถานบริการ ตามคําสั่ง คสช. ที่ 22/2558  
  วิธีการคํานวณ 
จํานวนสถานบริการ/สถานบันเทิงในพ้ืนที่เขตคลองเตยที่ไดรับ
การตรวจสอบ คูณดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวนสถานบริการ/
สถานบันเทิงทั้งหมดในพื้นที่เขตคลองเตย 

(นโยบายที่ 3“ปลอดภัย” 
(Community) : ชีวิต
ปลอดภัย ทรัพยสิน
ปลอดภัย ชุมชนและ
สังคมปลอดภัย 
ภารกิจที่ 3.2 สั่งปด
สถานบริการฝาฝน
กฎหมาย ดําเนินการ
ทันที 

กิจกรรมการ
ดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคาร
และการดําเนินงาน
ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติที่
22/2558  

 

ฝายสิ่งแวดลอมฯ 
และฝายโยธา 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1   มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1  ปลอดมลพิษ 
เปาหมาย  1.1.2   กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยาง
               ถูกตองตามหลักวิชาการ 
เปาประสงค  1.1.2.1   ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก 
                               วิชาการ 
 

 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ 
10. รอยละของปริมาณ               
ไขมันที่จัดเก็บได                   
ตามเปาหมายคาดการณ
ของสํานักสิ่งแวดลอม                  

รอยละ 100 นิยาม                                                         
 -ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได คือ การใหบริการสูบไขมันแก 
บานเรือนประชาชน บริษัทฯ หางฯ รานฯ สถานที่ราชการ 
โรงเรียน และสถานประกอบการในพ้ืนที่เขตคลองเตยซึ่งได
แจงความประสงคขอรับบริการ                                                                           
-เปาหมายคาดการณ คือ ปริมาณไขมันที่สํานักสิ่งแวดลอม
กําหนดใหสํานักงานเขตใหบริการแกประชาชนตามที่ไดรับ
แจงโดยคดิปริมาณเปน ลบ.ม./ป                                                                  
วิธีการคํานวณ                                                        
-ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได คูณ 100 หาร เปาหมาย 

 กิจกรรมประชา               
สัมพันธการใหบริการ
ขนถายสิ่งปฏิกูล 
 

ฝายรักษาความสะอาดฯ 
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มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 2.1 รอยละความสําเร็จในการใช
งบประมาณ 
2.1.1. รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้
ผูกพัน 

(5 คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 
 
ตามที่สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
กําหนด 

กิจกรรมการเรงรัดการกอหนี้ผูกพัน (ฝายการคลัง) 

 
2.1.2. รอยละของความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ  

(รอยละ 100) 
(7 คะแนน) 

 
ตามที่สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
กําหนด 

 
กิจกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณ  

(ฝายการคลัง) 

 
2.1.3 รอยละของการกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป 

(2 คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 
ตามที่สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
กําหนด 

 
กิจกรรมตรวจสอบการกันเงินเหลื่อมป 

(ฝายการคลัง) 

มิติที่ 2.2 คะแนนความสําเร็จในการจัดทํา
งบการเงิน 
2.2.1. คะแนนความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินทันเวลาและถูกตอง 

( 3 คะแนน ) 
(ผลลัพธ) 

 
ตามที่กองบัญชี สํานักการคลังกําหนด 

 
กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน 

(ฝายการคลัง) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชที่รับผิดชอบ 
 
2.2.2. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ประจําป 2560 
ทันเวลาและถูกตอง 

(3 คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 

 
ตามที่กองบัญชี สํานักการคลังกําหนด 

 
กิจกรรมการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน

ประจําป ๒๕60 (ฝายการคลัง) 

มิติที่ 2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

(5 คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 
ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนด 

 
กิจกรรมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงาน

การควบคุมภายใน 
(ฝายการคลัง) 
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มิติที่ 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชที่รับผิดชอบ 

มิติที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

(7 คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 
ตามที่กองกลางกําหนด 

 
กิจกรรมการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ 

(ฝายการปกครอง) 
 

มิติที่ 3.2  รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีที่สุด (Best 
Service) 

(7 คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 

 
ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด 

 
1.  โครงการใหบริการที่ดีที่สุด(Best Service)  
รักษารอบ (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)  
2.  โครงการใหบริการที่ดีที่สุด(Best Service)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

(5 คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 
ตามที่คณะผูตรวจราชการกําหนด 

1. กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(ฝายปกครอง) 
2. โครงการสัมมนาและดูงานตามรอยพระยุคลบาทสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน (1,237,300 บาท/ฝายปกครอง)  
3. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรดานรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ (1,010,000 บาท) 
(ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) 
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มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสรมิสรางธรรม 
ภิบาลเพื่อพฒันาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

(5  คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 

ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด กิจกรรมดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมภิ
บาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(ฝายปกครอง) 

มิติที่ 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of 
Work Life)  
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

(4  คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

 
 
ตามที่สํานักอนามัยกําหนด 

 
 

กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักงานเขตคลองเตย 

(ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการ
เสริมสรางสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

(2คะแนน) 
(ผลลัพธ) 

ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัด   รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝาระวังและตรวจตรา 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน    (ฝายเทศกิจ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

1. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาที่ 5 5             

2. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให 5 10             

    เจาหนาทีเ่ทศกิจ               

3. เจาหนาที่เทศกิจออกปฏิบัติหนาที่ 80 90             

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคบับัญชาทราบ 5 95             

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100             

       รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

ช่ือตัวช้ีวัด   จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีการจอดรถบนทางเทา 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการ จัดระเบียบการจอด และขับขี่รถบนทางเทา  (ฝายเทศกิจ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

1. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาที่ 5 5             

2. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให 5 10             

    เจาหนาทีเ่ทศกิจ               

3. เจาหนาที่เทศกิจออกปฏิบัติหนาที่ 80 90             

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคบับัญชาทราบ 5 95             

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100             

       รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

ชื่อตัวชี้วัด  การใหสวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก (รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.คาตอบแทนอาสาสมัครครู
ผูดูแลเด็ก  

12 12             

2. คาอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(ศนูยเด็กเล็ก) 
จํานวน 1,902 คน  
 

12 24             

3. โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการ
เรียนการสอนใหแกศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน  
 

15 39             

4.ตรวจเย่ียมและใหคําปรึกษา
การดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน เปนประจํา 
 

12 51             

 
 
 
 

              



- ๙๑ - 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. ตรวจประเมินศนูยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน ตามเกณฑ
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ของกรุงเทพมหานคร 

15 66             

6. สงอาสาสมัครผูดูแลเดก็เขา
รับการอบรม ของสํานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานครและ
หนวยงานตางๆ เพื่อเพ่ิมความรู 
และพัฒนาทักษะท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติหนาที่ 

10 76             

7.จัดการประชุมอาสาสมัคร
ผูดูแลเด็ก เพ่ือรับฟงปญหา 
และขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
หนาที่เปนประจํา 

12 88             

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครผูดูแลเด็ก เพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาการตอสัญญา 

12 100             

รวมขั้นตอน 100 100             
 



- ๙๒ - 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
 

ช่ือตัวช้ีวัด  รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม     โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ฝายรายได) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ออกหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือเผลแพรความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับภาษีทั้ง 3 ประเภท ใหกับบริษัท 
หางราน และประชาชนไดทราบ 

10 10             

มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําแขวง 
ติดตามเรงรัดจัดเก็บรายไดทั้งรายเกาและราย
ใหมเพ่ิมเติม  

25 35             

ออกหนังสือเตือนรายใหมยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีทั้ง 3 ประเภท 

35 70             

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีทั้ง 3 ประเภท 

10 80             

ออกหนังสือเตือนลูกหนี้คางชําระภาษีทั้ง 3 
ประเภท 

10 90             

รายงานผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
ระดับสูงทราบเปนประจําทุกเดือน 

10 100             

รวม ขั้นตอนคิดเปนรอยละ 100 100             
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