
 
 

 

 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย  

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด :  รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวณหฤทัย ทรงศิร ิ

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

เบอรโทรศัพท : 5007 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
                                ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ≤60 70 80 90 100 

 

ผลการดําเนินงาน : สวนท่ี 1 (รอยละ 20)  และสวนที่ 2 (รอยละ 80) 
 
สวนที่  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 20)     

องคประกอบ รอยละ ผลงาน รายละเอียดผลการดําเนินการ  
1. การวางแผน 
  

12 12 ดําเนินการไดครบถวนตามองคประกอบ 

2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ
  

4 4 ดําเนินการไดครบถวนตามองคประกอบ 

3. การติดตามและประเมินผล 
      

4 4 ดําเนินการไดครบถวนตามองคประกอบ 

 
ผลการประเมิน :  (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึก) 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. การวางแผน 
 

12  

2. การแปลงแผนไปสูกาปฏิบัติ      
 

4  

3. การติดตามและประเมินผล 
 

4  

รวม 20  
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 สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  (รอยละ 80)  
 

สรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  

 

    ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 (1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 

  (5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
      (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 
 

รอยละของการแจงการประเมินภาษี 
ตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว 

รอยละ 80 รอยละ 102.35 
 

รอยละ 128 8 8 

2 ร อยละคว ามสํ า เ ร็ จ ในการ ส ง เ สริ ม ให ส ถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับ ด ี

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 8 8 

3 รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝาระวังและ 
ตรวจตรา 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 รอยละ 100 8 8 

4 รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา 

รอยละ 100 
 

รอยละ 17.50 17.50 8 1.40 
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(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 

  (5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
      (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบกับป 2556  

รอยละ 22 
 

รอยละ 22.29 
 

รอยละ 101 8 8 

6 การใหสวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก 
- รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 90 93.33 รอยละ 104 8 8 

7 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหา 
น้ําทวมในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผลผลิต) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 รอยละ 100 8 8 

8 - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีการจอดรถ 
บนทางเทา (ผลผลิต) 

รอยละ 100 
(2 ครั้งตอวัน) 

รอยละ 100  รอยละ 100 8 8 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ 
จัดระเบียบรถจอดบนทางเทา (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 รอยละ 92.63 รอยละ 116 
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(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนินงาน 

 

  (5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
      (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

9 รอยละของสถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตยที่ไดรับ
การตรวจสอบ 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 รอยละ 100 8 8 

10 รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดตามเปาหมาย
คาดการณของสํานักสิ่งแวดลอม   

รอยละ 100 
 

รอยละ 123.95 
 

รอยละ 123.95 
 

8 8 

รวมคะแนน 73.40 

 

 

     รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้นจํานวน 10 ตัว   ไดคะแนน 73.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน   
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รายละเอียดสวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

 
   ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1. รอยละของการแจงการประเมินภาษี 
ตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว 
(ฝายรายได) 

รอยละ 80  รอยละ 102.35 โครงการเรงรัดจัดเก็บ
ภาษี 3 ประเภท 

สํานักงานเขตคลองเตยดําเนินการ ดังนี้ 
1. สํารวจโรงเรือนฯ รายใหม รายเกา  
2. สงหนังสือเตือนใหมาย่ืนแบบแสดงรายการภาษีทั้ง 
3 ประเภท 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สภาพการใชประโยชน
โรงเรือน ที่ดิน ปาย 
4. หากเปนรายใหมส งคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดคารายป – คาภาษี รายเกาสงหัวหนาฝาย
พิจารณา 
    สถิติการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทของสํานักงาน
เขตคลองเตย ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 ภาษี
โรงเรือนฯ จํานวนเงิน 786,684 บาท ภาษีบํารุง
ทองที่ จํานวนเงิน 4,324,033.11 บาท ภาษีปาย 
จํานวนเงิน 34,413,909.00 บาท รวม 3 ภาษี 
จํานวนเงิน 822,283,359.59 บาท  

- 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารและเจาหนาที่ฝายรายไดที่จะดําเนินการจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

 
ปญหา อุปสรรค 

1. เจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน และปาย ยังเพิกเฉยในการมายื่นแบบฯ 
2. การสงหนังสือเตือน หนังสือประสัมพันธ ใหเจาของกรรมสิทธ์ิทราบถึงหนาที่การย่ืนแบบภาษีบางรายยังไมถึงมือผูรับเนื่องจากปณ.ตีกลับ หรือลูกจางรับแลวไมสง

ตอใหเจาของกรรมสิทธ์ิ หรือผูเชารับเรื่องแลวไมสงใหผูใหเชาซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  
 

หลักฐานอางอิง 
1. คําสั่งฝายรายได 
2. ภาพถายออกตรวจพื้นที่ 
3. เอกสารประชาสัมพันธ และภาพถายการประชาสัมพันธ 
4. รายงานการประชุมฝายรายได 
5. หนังสือเตือนรายใหมภาษี ท้ัง 3 ประเภท 
6. หนังสือเตือนคางย่ืนแบบภาษี ทั้ง 3 ประเภท 
7. หนังสือเตือนคางชําระภาษี ทั้ง 3 ประเภท 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภั ยของ
กรุงเทพมหานครระดับ ดี 
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 

รอยละ 100 รอยละ 100 โครงการกรุงเทพ 
เมืองอาหารปลอดภัย 

จํานวนสถานประกอบการอาหารท้ังหมด  
933 ราย ดังนี้  
1. สถานที่จําหนายอาหารท้ังหมดมีจํานวน 755 ราย 
ไดรับการสงเสริมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครระดับดีจํานวน 755 ราย  
2. ซูเปอรมารเก็ตท้ังหมดมีจํานวน 11 ราย ไดรับ
การสงเสริมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดีจํานวน 11 ราย  
3. มินิมารททั้ งหมดมีจํานวน 68รายไดรับการ
สงเสริมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดีจํานวน 68 ราย  
4. ตลาดประเภทที่ 1 มีจํานวน 1 แหง ไดรับการ
สงเสริมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับด ีจํานวน 1 แหง และ 
5. แผงลอยจําหนายอาหารมีจํานวน 98 ราย ไดรับ
การสงเสริมผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับด ีจํานวน 98 ราย  

- 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    สรุปสถานประกอบการอาหารมีจํานวนทั้งหมด 
933 ราย สถานประกอบการอาหารที่ไดรับ
การส ง เสริมผาน เกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับด ีมีจํานวน 
933 ราย คิดเปนรอยละ 100 

 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. การจัดทําแผนการตรวจสถานประกอบการจําหนายอาหารเพ่ือรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี เพื่อใหไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เนื่องจาก

จํานวนสถานประกอบการในพ้ืนที่เขตคลองเตย มีเปนจํานวนมาก 
2. ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
3. สถานประกอบการใหความรวมมือเปนอยางดี 
 

ปญหา อุปสรรค 
ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง 
1. แผนการตรวจสถานประกอบการจําหนายอาหารเพื่อรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 
2. รายงานผลการตรวจสถานประกอบการจําหนายอาหารเพ่ือรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
  ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝาระวัง
และตรวจตรา 
(ฝายเทศกิจ) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 1. โครงการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
2. โครงการตรวจเฝาระวังภัยแกไข
พ้ืนที่เปลีย่วใหเปนพ้ืนที่โปรง 
3. โครงการเจาหนาที่เทศกิจอาสา
พานองขามถนน 
4. โครงการตรวจประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) 
5. โครงการกลับบานปลอดภัยไป
กับเทศกิจ 
 

1. จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 
ที่มีการติดตั้งตูเขียวท้ัง 10 จุด มีการตรวจ
ตรา ทั้งกลางวันและกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด 
(จากเปาหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด)  
2. พื้นที่รกรางวางเปลา และอาคารราง ไดรับการเฝา
ระวังตรวจตราเพ่ือปองกันอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/
จุด 
3. ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร
ตามโครงการเจาหนาที่เทศกิจอาสาพานองขามถนน 
จํานวน 2 ครัง้/วัน/จุด 
4 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) มีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด 
(CCTV) 2 ครั้ง/วัน/จุด (จากเปาหมาย 1 ครั้ง/
วัน/จุด)  
5. จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพแวดลอมดวย
การดูแลตัดตนไม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ติดปาย
ประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม ทําความสะอาด
บริเวณปายรถประจําทางทุกจุด  

- 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    6. จัดรถบริการสงประชาชนที่กลับจาก
ทํางาน หรือกลับที่ พักอาศัยในเวลา
กลางคืนเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน ตั้งแตเวลา 21.00 – 
24.00 น. จํานวน 2 เสนทาง ไดแก 
   1) ซอยแสนสุข ถนนพระราม 4  
   2) ซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. การมอบหมายงานใหกับเจาหนาที่รับผิดชอบหลัก 
2. ผูบริหารใหความสําคัญ ติดตามการดําเนินงานและการรายงานผลของเจาหนาที ่รวมทั้งสั่งการใหแกไขเรงดวนหากพบปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

    
ปญหา อุปสรรค 

1. เจาหนาที่เทศกิจ มีภารกิจหลากหลาย บางครั้งตองไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ตามที่กรุงเทพมหานครสั่งการ ทําใหการปฏิบัติงานออกตรวจพื้นทีเ่สี่ยง อาจขาด 
ความตอเนื่อง 

2. การอํานวยความสะดวกดานการจราจรใหกับนักเรียน บางครั้งผูขับข่ีไมเชื่อฟงหรือไมหยุดรถตามที่เจาหนาที่เทศกิจใหสัญญาณหยุด 
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หลักฐานอางอิง 
    1. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

2. โครงการตรวจเฝาระวังภัยแกไขพื้นที่เปลี่ยวใหเปนพ้ืนที่โปรง 
3. โครงการเจาหนาที่เทศกิจอาสาพานองขามถนน 
4. โครงการตรวจประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) 
5. โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ 

  6. แผนการเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย 
 7. รายงานผลการดําเนินการเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยประจําเดือน 
 8. รายงานผลการดําเนินงานโครงการตางๆ 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4. รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต 
เพ่ิมขึ้น (ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบ 
กับปที่ผานมา 
(ฝายการศึกษา) 

รอยละ 100 
 

ระดับ ป.6 
= รอยละ 20 

 
ระดับ ม.3 

= รอยละ 15 

 

1. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศกึษา “คลองเตยโมเดล” 
กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

1. ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
( O-NET)  ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0  ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 
ณ โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  3 เม่ือวันที่  3 - 4 กุมภาพันธ  2561 ณ 
โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา 
2. สํานักการศึกษาสงผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต ไดผลคะแนน
เฉลี่ยรายวิชาในระดับโรงเรียน ระดับสํานักงานเขต 
ระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ดังนี ้

โรงเรียน/
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทยฯ อังกฤษ 

ชุมชนฯ 34.55 27.40 29.73 25.91 

วัดคลองเตย 38.89 34.08 29.54 29.54 

วัดสะพาน 39.85 31.96 34.10 25.33 

ศูนยรวมฯ 44.75 30.29 34.44 29.53  

- 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

โรงเรียน/
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทยฯ อังกฤษ 

ระดับเขต 40.32 30.61 32.42 27.81 

ระดับสังกัด กทม 48.57 37.41 39.84 36.99 

ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34  

- 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การบริหารมุงเนนทีจ่ะใหมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น  
 

ปญหา อปุสรรค 
1. สภาพแวดลอม เนื่องจากสภาพปญหาทางครอบครัวของนักเรียนสวนใหญ ผูปกครองไมสนับสนุนดานการเรียน บางสวนยังมีปญหาดานความพรอมทางสติปญญา 

   2. คุณวุฒิของครูไมตรงตาม/ครูไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู โดยการนําครูในกลุมสาระอ่ืนไปสอนในกลุมสาระที่ครูขาด ทําใหคุณวุฒิของครูไมตรงตามกลุมสาระ
การเรียนรู สงผลถึงคุณภาพการสอนของครู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมดีขึ้น 
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   3. ภาระงานของครูมีมาก ครูมีงานอ่ืนๆ เชน งานพัสดุ งานการเงิน งาน ธุรการ รวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียนไมวาจะเปนโครงการอาหารกลางวัน โครงการ

ที่ทํารวมกับชุมชน ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานการสอนทําใหครูมีเวลาในการเตรียมการสอนนอยลง ไมสามารถสอนไดเต็มที่ จึงสงผลตอคะแนน O-NET  
 ของนักเรียน 
 

หลักฐานอางอิง 
  หนังสือแจงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศกึษา 2560  
  

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
1. การใชคะแนนการสอบของปที่ผานมาเปนเกณฑเทียบ ไมสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได เนื่องจากขอสอบในแตละปมีความยาก - งาย ไมเทากันและเปนนักเรียนคนละกลุม 
2. ควรใชคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในปนั้นเปนเกณฑเทียบ 
3. การตั้งคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 เปาหมาย 100% เปนการตั้งเปาหมายไวสูงเกินจริงตามสถิติที่ผานมา ซึ่งไมมีเขตใดที่สามารถทําได ควรตั้งคาเปาหมายไว

ที่ 70% 
4. ไมควรนําคะแนนของระดับมัธยมศึกษามาคิดรวม เนื่องจากนักเรียนที่เขามาเรียนกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนนักเรียนที่ไมสามารถเขาเรียนตอในโรงเรียนสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการได และสวนใหญมีสภาพปญหาทางดานครอบครัว 
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อเรียนจบแลวสวนใหญไปเรียนตอในสายอาชีพ รอยละ 70 และไมใชคะแนน O - NET  
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

5. รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตราย   
ที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพ่ิมข้ึนเม่ือ 
เปรียบกับป 2556  
(ฝายรักษาความสะอาดฯ) 

รอยละ 22 
(20.57 ตัน/ป) 

รอยละ 22.29 
(20.84 ตัน/ป) 

กิจกรรมนัดวันทิ้งวันเก็บ
ขยะอันตราย 

- ขยะอันตรายที่จัดเก็บไดในปงบประมาณ 
2556 = 16.86 ตัน/ป ตองดําเนินการจัดเก็บ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 22 = 20.57 ตัน/ป 
- สํานักงานเขตคลองเตย ดําเนินการจัดเก็บ
ขยะอันตรายตั ้งแตเดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 ไดปริมาณ 20.84 ตัน/ป 
คิดเปนรอยละ 22.29 จากเปาหมายรอยละ 
22 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือวางแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย 
 2. การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนัดวันทิ้งวันเก็บขยะอันตราย 
 3. กําหนดจุดตั้งวางถังขยะอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนที่ จํานวน 56 แหง 
 4. ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธใหความรูแนะนําการคัดแยกมูลฝอยอันตราย 
          5. การแจกประกาศประชาสัมพันธการเขาจัดเก็บขยะอันตรายของเจาหนาโดยการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะอันตราย 
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ปญหา อุปสรรค 

การดําเนินกิจกรรมในดานการรณรงคสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองใชระยะเวลานานจึงจะเห็นผลชัดเจน ประกอบกับประชาชนยังไมเห็นความสําคัญหรือ
ตระหนักเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย 
 
หลักฐานอางอิง 
 1. แผนการดําเนินงานเพ่ือวางแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย 
 2. แผนการจัดกิจกรรมนัดวันทิ้งวันเก็บขยะอันตราย 
 3. จุดตั้งวางถังขยะอันตรายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ 
 4. ขอมูลปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บในไดปงบประมาณ พ.ศ.2561  
 5. รูปภาพการดําเนินกิจกรรม 
            
 คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก 
- รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
ที่ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดีข้ึนไป 
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 

รอยละ 90 รอยละ 93.33 1. การตรวจเย่ียมและให
คําปรึกษาการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กกอน   
วัยเรียน 
2. การสงอาสาสมัคร
ผู ดู แล เด็ก เข า รับการ
อบรมของสํานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร 
และหนวยงานตางๆ  
3. การประชุม 
อาสาสมัครผูดูแลเด็ก  

1. ตรวจเยี่ยมศูนย พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนเปน
ประจํา เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกรุงเทพมหานคร 
2. สงอาสาสมัครผูดูแลเด็กเขารับการอบรมของ
สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร และหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือเพิ่มความรู และพัฒนาทักษะที่จะเปนใน
การปฏิบัติหนาที่ 
3. จัดการประชุมอาสาสมัครผูดูแลเด็ก เพ่ือรับฟง
ปญหา และขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่  2 
เดือนตอ 1 ครั้ง 
4. ตรวจประเมินศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ในเดือน
สิงหาคม– กันยายน 2561 ศูนยพัฒนาเด็ก มีจํานวน 
15 ศูนย ผานเกณฑมาตรฐานระดับดี จํานวน 14 
ศูนย 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผูดูแล
เด็ก เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการตอ
สัญญา ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561  

- 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองเตย อยูในชุมชนแออัด มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย สํานักงานเขตคลองเตยจึงจัด

เจาหนาที่ออกตรวจเย่ียมศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนเปนประจํา เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกรุงเทพมหานคร 
 

ปญหา อุปสรรค 
1.พื้นที่ของศูนยพัฒนาเด็กบางแหง มีพื้นที่จํากัด จําเปนตองใชเปนหองเอนกประสงค เชน หองเรียน หองรับประทานอาหาร หองทํากิจกรรมตางๆ และมุม

ผูปกครองตองใชหองเดียวกัน และพ้ืนที่ใชสอยอื่นๆ เชน หองน้ํา อางลางมือ อางแปรงฟน อาจไมเพียงพอตอการใชงาน 
2. อาคารศูนยฯ บางแหง อยูในสภาพที่ทรุดโทรม สภาพแวดลอมบริเวณรอบศูนย เปนชุมชนแออัด มีปญหาเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอม 

อาคารศูนยฯ บางแหง ตั้งอยูติดถนน (ประตูอาคารเรียนติดถนน) จําเปนตองปดประตูอาคารเรียนตลอดเวลา ทําใหอากาศรอนและไมถายเทเทาที่ควร และอาจมีเสียงรบกวน
บางในบางครั้ง 

3. ไมสามารถขยายพ้ืนท่ีเนื่องจากขอจํากัดทางดานสถานที่ตั้ง 
4. ของเลน วัสดุ อุปกรณและเครื่องเลน บางชนิดยังไมเพียงพอ 
 

หลักฐานอางอิง 
เอกสารการตรวจประเมินศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

7. รอยละความสําเร็จในการเตรียม 
การแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานเขต (ผลผลิต) 
(ฝายโยธา) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 1. โครงการการเตรียมความพรอม 
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที ่
เขตคลองเตย ประจําป พ.ศ. 2561 
2. กิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช 
 ผักตบชวาและเปดทางน้ําไหล คู  
คลองในพ้ืนที่เขตคลองเตย 
 

1. ผลการปฏิบัติงานขุดลอกทอระบายน้ําโดย
แรงงานของสํานักงานเขตคลองเตยและรถดูด
ลางทอระบายน้ํา จํานวน 24 ซอย ความยาว
ประมาณ 13,692 เมตร ดําเนินการไดครบทั้ง 
24 ซอย คิดเปนรอยละ 100  
2. ผลการปฏิบัติงานขุดลอกทอระบายน้ําโดย
การจางเหมา จํานวน 49 ซอย ความยาว
ประมาณ 20,268 เมตร งบประมาณ 
758,000 บาท ดําเนินการไดครบทั้ง 49 ซอย 
คิดเปนรอยละ 100  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานขุดลอก คู คลอง
และเปดทางน้ําไหล โดยแรงงานของสํานักงาน
เขตคลองเตย จํานวน 7 คู คลอง ความยาว
ประมาณ 3,336 เมตร ดําเนินการไดครบทั้ง 
7 คู คลอง คิดเปนรอยละ 100 

- 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

การเรงรัดดําเนินงานขุดลอกทอระบายน้ํา และจัดเก็บวัชพืชใหแลวเสร็จเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูชวงฝนตกหนัก เพ่ือปองกันปญหาการระบายน้ําและ
บรรเทาน้ําทวมขัง 
 
ปญหา อุปสรรค 

       ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง 

1. โครงการการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เขตคลองเตย ประจําป พ.ศ. 2561  
2. รายงานกิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาและเปดทางน้ําไหล คู คลองในพ้ืนที่เขตคลองเตย พรอมภาพถายประกอบ 
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน รายงานผานเว็บไซตของ

สํานักการระบายน้ํา (แบบ สนน. ๐๑)   
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล รายงานผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา (แบบ สนน. ๐๒) 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

8. - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมี
การจอดรถบนทางเทา (ผลผลิต) 
(ฝายเทศกิจ) 

รอยละ 100 
(2 ครั้งตอวัน) 

รอยละ 100 
(2 ครั้งตอวัน) 

โครงการกวดขันรถยนต 
รถจักรยานยนต จอดหรือ
ขับข่ี บนทางเทา 
 

1. ประชาสัมพันธขอความรวมมือเจาของอาคาร 
รานคา สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป  
มิใหจอดหรือขับขี่รถบนทางเทา โดยติดตั้งปาย
หามจอด หรือขับขี่รถบนทางเทาตามถนนสาย
หลัก เชน ถนนสุขุมวิท ตั้งแต ถนนดวงพิทักษ – 
ซอยสุขุมวิท 52 (ฝงเลขคู) ถนนพระรามที่ 4 
ถนนรัชดาภิเษกพรอมแจกประกาศสํานักงานเขต
ค ล อ ง เ ต ย  เ รื่ อ ง  ห า ม  จ อ ด ร ถ ย น ต 
รถจักรยานยนต หรือขับขี่บนทางเทา 
2. จํานวนครั้งของการตรวจกวดขันการจอดหรือ
ขับขี่บนทางเทา ถนนสายหลัก จํานวน 2 สาย 
ไดแก ถนนสุขุมวิท และถนนพระราม 4 กวดขัน
จํานวน 2 ครั้งตอวัน  

- 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การจัดระเบียบรถจอดบนทางเทา 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 80 รอยละ 92.63 สํารวจความพึงพอใจความรูสึกหรือทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีตอการจัดระเบียบรถจอด หรือขับข่ี
บนทางเทา ของสํานักงานเขต ประชาชน 
มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 92.63 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 การจัดเจาหนาที่เทศกิจผูรับผิดชอบ ในการกวดขันตรวจตราดูแลพ้ืนท่ีเปาหมายแตละจุด 3 เสนทาง ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก อีกทั้ง หากได 
รับแจงจากประชาชน จะมีการจัดสงเจาหนาที่ออกกวดขันตรวจตราทันท ี                     
 
ปญหา อุปสรรค 

1. เจาหนาที่เทศกิจ ไมไดเปนพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาท่ีจับกุมผูกระทําผิดหรือบังคับใชกฎหมาย พ.รบ.รักษาความสะอาดฯ ได ตั้งแตวันที่ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ   
มีผลบังคบัใชเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจทุกสํานักงานเขต ไมเกิดความคลองตวัและสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองศาล  

2. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดรถท่ีฝาฝนจอดหรือขับขี่บนทางเทา เพื่อดําเนินการตามกฎหมายได แตการยึด ยกรถจักรยานยนต
ขนาดใหญ (BIG BIKE) และรถยนตที่จอดบนทางเทาไมสามารถยึดยกรถที่ฝาฝนดวยกําลังของเจาหนาที่มาเปนของกลางเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได 

3. เจาหนาที่เทศกิจมีภารกิจหลากหลาย บางครั้งตองไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ตามที่กรุงเทพมหานครสั่งการ ทําใหเจาหนาที่ในการออกกวดขันไมเพียงพอ  
4. การยกรถจักรยานยนตขนาดเล็กตองใชเจาหนาที่อยางนอย 4 – 5 ราย ประกอบกับระหวางการยกรถที่ฝาฝนขึ้นรถยนตสายตรวจตองใชเวลาพอสมควร อาจทํา

ใหเกิดปญหาจราจรติดขัดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว 
5. การที่จะใชรถยกเพ่ือยกรถคันที่ฝาฝนท่ีมีขนาดใหญ เชน BIG BIKE และรถยนตไมสามารถทําไดโดยสะดวกเนื่องจากบนทางเทามีตนไม เสาไฟฟา สิ่งกีดขวาง  

เปนอุปสรรคในชวงระหวางการยกรถ สงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดได  
 

หลักฐานอางอิง 
การรายงานพรอมภาพถาย ในการออกปฏิบัติหนาที่  

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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  ตัวช้ีวดังานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

9. รอยละของ 
สถานบริการในพื้นที่เขต
คลองเตยที่ไดรับการ
ตรวจสอบ 
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ  
และฝายโยธา) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 การดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ  ที่  ๒๒/
๒๕๕๘ และ 46/2559 เรื่ อ ง 
มาตรการในการปองกันและแกไข
ป ญ ห า ก า ร แ ข ง ร ถ ย น ต แ ล ะ
รถจักรยานยนตในทางและควบคุม
สถานบริการหรือสถานประกอบการ
บริการท่ีเปดใหบริการในลักษณะที่
คลายกับสถานบริการ 

ดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และ 46/2559 เรื่อง มาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนต
ในทางและ ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
บริการท่ีเปดใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ 
จํานวนสถานบริการหรือสถานบันเทิงในพื้นที่เขตคลองเตย 
จํานวน 34 แหง ไดดําเนินการตรวจสอบครบถวนทั้ง 34 แหง 
คิดเปน รอยละ 100   

- 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
การปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก สถานีตํารวจในพ้ืนที่ เจาหนาที่ทหาร เจาหนาที่สรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 สํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงคลองเตย สถานีดับเพลิงบอนไก)  
ปญหา อุปสรรค 

ไมมี 
หลักฐานอางอิง 

            รายงานผลการดําเนินการตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ตามแผนการปฏิบัติงานตามคําสั่งคสช.ท่ี 22/2558 และ 46/2559 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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  ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

10.รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได 
ตามเปาหมายคาดการณของสํานัก
สิ่งแวดลอม   
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)                 

รอยละ 100 
(863.23 ลบ.ม.) 

รอยละ 123.95 
(1,070 ลบ.ม.) 

กิจกรรมประชาสัมพันธ 
การใหบริการขนถายไขมัน 

- ดําเนินการประชาสัมพันธแจกประกาศ
สํานักงานเขตคลองเตย เรื่อง ขอความรวมมือ
คัดแยกและกําจัดไขมัน และแจกแผนพับ
ประชาสัมพันธการใหบริการสูบถายไขมัน 
- ดําเนินการใหบริการสูบถายไขมัน ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 ได
ปริมาณไขมันจํานวน 1,070 ลบ.ม. 

- 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนดําเนินการจัดเก็บไขมัน 
 2. มีแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธการใหบริการสูบไขมัน 
 3. มีเจาหนาที่รับแจงการขอรับบริการสูบไขมันทางโทรศัพทเปนประจําทุกวัน 
 
ปญหา อุปสรรค 

สถานประกอบการประเภทรานจําหนายอาหารขนาดเล็ก ไมใหความสําคัญตอกระบวนการและวิธีการกําจัดไขมันอยางถูกสุขลักษณะโดยยังคงนําไขมันท้ิงรวมกับ
ระบบทอน้ําทิ้งสูสาธารณะ 
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หลักฐานอางอิง 
1. แผนดําเนินการจัดเก็บไขมัน 

 2. แผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธการใหบริการสูบไขมัน 
 3. ประกาศสํานักงานเขตคลองเตย เรื่อง ขอความรวมมือแยกและกําจัดไขมัน 
 4. แผนพับประชาสัมพันธการใหบริการสูบไขมัน 
 5. รายงานผลการใหบริการสูบไขมัน 
 6. รูปภาพการดําเนินกิจกรรม 

    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

11 การซักซอมการปฏิบัติการตามแผน
ปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัย
และดานความมั่นคง   
(ฝายปกครอง) 

รอยละ 90 รอยละ 100 กิจกรรมการซักซอมการปฏิบัติตาม 
แผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัย
ภายในสํานักงานเขตคลองเตย และ 
การเขารวมการซักซอมฯ กับหนวยงาน
ภายนอก 

สํานักงานเขตคลองเตย ดําเนินการซักซอม
การปฏบัติตามแผนฯ รวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนที่ 
จํ าน วน  8  ครั้ ง  โ ดยมี เ จ าหน า ท่ี ของ
สํานักงานเขตที่เก่ียวของเขารวม ไดแก  
ครั้งที่ 1 ณ หางสรรพสินคาเกตุเวย เอกมัย 
เมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 60  
ครั้งที่ 2 ณ บริษัทล็อกซเรย ฝกซอมใหกับ
ประชาชนในชุมชนตลาดปนัง เขตคลองเตย 
เมื่อวันท่ี 19 พ.ย. 60  
ครั้งที่  3 ณ อาคารมาลีนนท สถานีวิทยุ
โทรทัศนชอง 3 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60  
ครั้งท่ี 4 ณ โรงแรมสุขุมวิท 12 กรุงเทพ
แอนดสวีท เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60  
ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรมซัมเมอรเซ็ท เมื่อวันที่ 
20 มี.ค. 61  
ครั้งที่ 6 ณ กลุมอาคารสํานักงานพระโขนง 
(ปตท.) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 

- 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    ครั้งที่ 7 ณ หางสรรพสินคา ดิ เอมโพเรียม เมื่อ
วันที่ 8 มิ.ย. 61 
ครั้ ง ท่ี 8 ณ บริ เวณชุมชนล็อค 4.5.6 เขต
คลองเตย เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 
สวนการฝกซอมภายในอาคารสํานักงานเขต 
ดําเนินการเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 เรียบรอยแลว 

- 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 การใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมและเขารวมการฝกซอมการปองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟของผูบริหารและเจาหนาที่ 
 
ปญหา อปุสรรค  
  ไมมี  
 
 หลักฐานอางอิง 

รายงานผลการเขารวมและการจัดกิจกรรมฝกซอมการปองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ  
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

12. รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน 
(ฝายโยธาและฝายทะเบียน) 

รอยละ 90 
 

รอยละ 100 1. กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 
2. การตรวจสอบการลงจุดแสดง
ตําแหนงที่มีการอนุญาตใหมีการ
กอสรางป 2560 

1. ฝายทะเบียนไดดําเนินการเก่ียวกับการลงจุด
แสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจํา
บานไดจํานวน 132 หลัง และมีการรายงานผลให
สํานักผังเมืองเปนประจําทุกเดือน  
2. ฝายโยธาลงจุดแสดงตําแหนงที่มีการอนุญาตให
มีการกอสราง จํานวน 36 หลัง และมีการรายงาน
ผลใหสํานักผังเมืองเปนประจําทุกเดือน 

- 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว ภายใตการกํากับดูแลจากผูบังคับบัญชาและการมีสวนรวมของเจาหนาที่ผูดําเนินการ 

 2. การประสานงานของหนวยงานที่ดูแลระบบการลงจุดตําแหนงของอาคาร 
 

ปญหา อปุสรรค  
  ไมมี 
  

 หลักฐานอางอิง 

1. แบบรายงานการออกเลขรหัสประจําบาน 
 2. ภาพถายแผนที่การลงจุดตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  
  

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

 ไมมี 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

13. รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม 
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 

รอยละ 90 รอยละ 100 กิจกรรมการปองกัน 
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

จํานวนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครใน
พ้ืนที่เขตคลองเตย ทั้งหมด 41 ชุมชน มีกิจกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบดวย  
1. สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายทุกเดือน  
2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน  
3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงแพรโรค  
4. ชุมชนท่ีมีผูปวยไดรับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 
ดําเนินการได 41 ชุมชน ผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 100 

- 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
การประสานงาน ความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานเขต สํานักอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข อสส. ชุมชน เปนตน 

ปญหา อปุสรรค 
1. ที่ตั้งชุมชนมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนแหลงเพาะพันธุยุง เชน ใตถุนบานเปนแองน้ําขัง เนื่องจากอยูติดแมน้ํา เปนตน ทําใหยากแกการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 
2. การเขาดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกกรณีเปนคอนโดมิเนียม บานเดี่ยวเขาถึงไดยาก เนื่องจากมีความเปนสวนตัวสูง 

หลักฐานอางอิง 
1. แผนการปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
3. ขอมูลผูปวยไขเลือดออก (แบบ รง.506) 
4. ภาพถาย 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
ไมมี 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

14. รอยละของการจัดใหมีการกวดขัน
ทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ 
(ฝายเทศกิจ) 

รอยละ 90 รอยละ 100 โครงการ ตรวจจุด
กวดขันจับ-ปรับ  
ผูทิ้งขยะ 

สํานักงานเขตคลองเตย ดําเนินการดังตอไปนี้  
1. กําหนดจุดกวดขันทิ้ง จับ ปรับ การท้ิงขยะในที่สาธารณะ โดยจัด
เจาหนาที่เทศกิจประจําจุดปฏิบัติงานเปนประจําทุกวันวันละ 2-3 
นาย จํานวน 3 จุด ดังนี้  
1.1 ปากซอยสุขุมวิท 2  
1.2 ปากซอยสุขุมวิท 12  
1.3 หนาอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท (ขาเขา)  
2. รณรงคประชาสัมพันธระเบียบกฎหมายขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ
หรือนโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนดจุดขางเคียงจุดกวดขัน
ทิ้ง จับ ปรับ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือตามแหลงชุมชน
หนาแนนในพื้นที่ โดยจัดเจาหนาที่เทศกิจแจกเอกสารหรือใชเครื่อง
ขยายเสียงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
3. การปฏิบัติตอผูท้ิงขยะในที่สาธารณะจะมุงเนนการประชาสัมพันธ
การไมทิ้งขยะในที่สาธารณะและอาจจะวากลาวตักเตือนเปนหลัก
สําคัญ แตถาหากรายเดิมยังมีการฝาฝนทิ้งขยะในที่สาธารณะจะ
ดําเนินการจับกุม และเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 32 แหงพ.ร.บ. 
รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535  
4. มีเจาหนาที่ประจําจุดกวดขันผูทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ  
1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 3 จุด และจัดใหมีกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเขต อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- 



  
 
 

 
 
 

- 31 - 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 1. จัดเจาหนาที่เทศกิจ สอดสองและกวดขันตรวจตราดูแลพื้นที่เปาหมาย                        
 2. มีรถยนตสายตรวจออกปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน   
             

ปญหา อปุสรรค  

 ไมมี 

 

 หลักฐานอางอิง  
 การรายงานพรอมภาพถาย ในการออกปฏิบัติหนาที่   
            
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

15. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบ
กับป พ.ศ. 2556 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)                

รอยละ 90  
ของคา

เปาหมาย 
ที่ สสล. 
กําหนด 

รอยละ 
126.11 

(22,715.45 
ตัน/ป) 

1. กิจกรรมคดัแยกขยะ
เศษอาหารมาใช
ประโยชน 
2. โครงการศูนยการ
เรียนรูเกษตรอินทรีย
เพ่ือสุขวิถีกลางกรุง 
3. กิจกรรมนํากิ่งไม
ใบไมกลับมาใช
ประโยชน 
4. กิจกรรมการจัดทํา
ปุยคอกริมทาง 

  ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดตามที่ สสล.กําหนด 
20,013.21 ตัน/ป ตองดําเนินการรอยละ 90 ของคาเปาหมาย
เทากับ 18,011.89 ตัน/ป 
  ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดไดเพ่ิมข้ึนตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ไดปริมาณ 22,715.45 ตัน/ป  
คิดเปนรอยละ 126.11 จากเปาหมายรอยละ 90 ของคาเปาหมาย
ที่ สสล.กําหนด 
 

- 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ 
2. การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธรวมกับผูบริหารเขตฯ 
3. การบรรยายใหความรูสงเสริมการคัดแยกขยะใหแก ชุมชน  โรงเรียนในพื้นที่  
4. พนักงานกวาดคัดแยกใบไมจาการกวาดทําความสะอาดในพื้นที่นําไปใสคอกปุยหมัก 
5. พนักงานเก็บขนมูลฝอยคัดแยกเศษผัก ผลไม ขยะเศษอาหารนําไปใสคอกปุยหมัก 
6. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเศษผักจากตลาดคลองเตยสงโรงหมักปุยอินทรียออนนุช 
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7. คนสวนนําเศษยอดไมจากการตัดแตงไมพุม เศษหญาไปบดยอยและนําไปใสคอกปุยหมัก 
8. คนสวนทําน้ําหมักจุลินทรียจากเศษผลไม เพ่ือใชรดน้ําตนไมในพื้นที่เขต 
 

ปญหา อปุสรรค  
การดําเนินกิจกรรมในดานการรณรงคสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองใชระยะเวลาจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ไดพยายาม

ดําเนินการควบคุมในสวนของการลดปริมาณมูลฝอยและนํากลับมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การนําใบไม กิ่งไม เศษผัก ผลไม ที่ไดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นําไปทํา
ปุยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพเพ่ือใชในงานสวน และนําก่ิงไม เศษผักจากตลาดคลองเตย สงโรงหมักปุยอินทรียออนนุช 

 

 หลักฐานอางอิง  
1. แบบแสดงเปาหมายการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป 2561  
2. โครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวของ 
3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป 2561  
4. ภาพถายโครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ 

          
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

16. รอยละความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการศูนยบริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear) 
(ฝายทะเบียน) 

รอยละ 90 
 

รอยละ 
126.11 

(22,715.45 
ตัน/ป) 

กิจกรรมการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานการ
ทะเบียน 

สํานักงานเขตคลองเตย โดยฝายทะเบียนไดสํารวจความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการ ศูนย BFC ฝายทะเบียน คิดเปนรอยละ 95.83 

- 

 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชนของศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ 
 

 ปญหา อปุสรรค  
  ไมมี 
 

 หลักฐานอางอิง  
แบบสอบถาม 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

17. มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงเมื่อ
เปรียบกับป พ.ศ. 2556 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)                

รอยละ 90 
ของ 

คาเปาหมายที่ 
สสล. กําหนด 

รอยละ
244.21 

1. โครงการอาสาสมัคร 
ชักลากมูลฝอย 
2. กิจกรรมนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะ
ชิ้นใหญ 
3. กิจกรรมท้ิงเปนที่ 
เก็บเปนเวลา 
4. กิจกรรมสํานักงานเขตปลอดขยะ 
(Zero waste Distric) 

  ปริมาณมูลฝอยคาเฉลี่ยป 2556 = 340.27 ตัน/วัน ลดลง 
รอยละ 6 เมื่อเปรียบกับป 2556 = 319.85 ตัน/วัน ตอง
ดําเนินการรอยละ 90 ของคาเปาหมายที่ สสล.กําหนด หรือ  
ลดลงรอยละ 5 = 323.26 ตัน/วัน 
  ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 ไดปรมิาณ 298.73 ตัน/วัน ขยะลดลงรอยละ 
12.21 หรือคิดเปนรอยละ 244.21 จากเปาหมายรอยละ 
90 ของคาเปาหมายที่ สสล.กําหนด 

- 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ 
2. การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธรวมกบัผูบริหารเขตฯ 
3. การบรรยายใหความรูสงเสริมการคัดแยกขยะใหแก ชุมชน  โรงเรียนในพื้นที่  
4. พนักงานกวาดคัดแยกใบไมจาการกวาดทําความสะอาดในพื้นที่นําไปใสคอกปุยหมัก 
5. พนักงานเก็บขนมูลฝอยคัดแยกเศษผัก ผลไม ขยะเศษอาหารนําไปใสคอกปุยหมัก 
6. พนักงานเก็บขนมูลฝอยรวบรวมเศษผักจากตลาดคลองเตยสงโรงหมักปุยอินทรียออนนุช 
7. คนสวนนําเศษยอดไมจากการตัดแตงไมพุม เศษหญาไปบดยอยและนําไปใสคอกปุยหมัก 
8. คนสวนทําน้ําหมักจุลินทรียจากเศษผลไม เพ่ือใชรดน้ําตนไมในพื้นที่เขต 
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 ปญหา อปุสรรค  
 การดําเนินกิจกรรมในดานการรณรงคสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตองใชระยะเวลาจึงจะเห็นผลท่ีชัดเจน ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ไดพยายาม

ดําเนินการควบคุมในสวนของการลดปริมาณมูลฝอยและนํากลับมาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําใบไม กิ่งไม เศษผัก ผลไม ที่ไดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีนําไปทํา
ปุยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพเพ่ือใชในงานสวน และนําก่ิงไม เศษผักจากตลาดคลองเตย สงโรงหมักปุยอินทรียออนนุช 
 

 หลักฐานอางอิง  
1. โครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวของ 
2. แบบขอมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดปงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ป 2561  
4. ภาพถายโครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

18. จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม Big Cleaning Day 
ของเขตคลองเตย (ผลผลิต) 
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)                

รอยละ 90  
(ของคาเปาหมาย
อยางนอย 10 

ครั้งตอป) 

รอยละ
166.67 
(15 ครั้ง) 

กิจกรรม Big Cleaning 
สํานักงานเขตคลองเตย  
เราทําความดีดวยหัวใจ 

ดําเนินการตามแผนกิจกรรม Big Cleaning สํานักงานเขตคลองเตย 
เราทําความดีดวยหัวใจ ดําเนินการได จํานวน  15 ครั้ง ดังนี้ 
 1) ครั้งท่ี 1 วันที่ 11 ต.ค. 2560 
     -บริเวณวัดคลองเตยใน 
 2) ครั้งท่ี 2 วันที่ 26 พ.ย. 2560 
     -บริเวณคลองหัวลําโพง 
 3) ครั้งท่ี 3 วันที่ 17 ธ.ค. 2560 
     -บริเวณชุมชนโรงหมู 
 4) ครั้งท่ี 4 วันที่ 21 ม.ค. 2561 
     -บริเวณคลองคาง สุขุมวิทซอย 50 

 5) ครั้งที่ 5 วันที่ 24 ก.พ. 2561 
     -บริเวณคลองคาง สุขุมวิทซอย 50 
(ดําเนินการตอเนื่องจากครั้งที่ 4) 
  6) ครั้งที่ 6 วันที่ 17 ม.ีค. 2561 
      -บริเวณคลองคาง สุขุมวิทซอย 50 
(ดําเนินการตอเนื่องจากครั้งที่ 5) 
7) ครั้งที่ 7 วันที่ 29 ม.ีค. 2561 
     -บริเวณถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต 
หาแยก ณ ระนอง ถึงแยกตลาดคลองเตย 

- 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    8) ครั้งที่ 8 วันที่ 21 เม.ย. 2561 
     -บริเวณคลองคาง สุขุมวิทซอย 50 
 9) ครั้งท่ี 9 วันที่ 5 พ.ค. 2561 
     -บริเวณคูน้ําสุขุมวิทซอย 50 
 10) ครั้งที่ 10 วันที่ 19 พ.ค. 2561 
     -บริเวณคลองคาง สุขุมวิทซอย 50 

 11) ครั้งที่ 11 วันที่ 22 พ.ค. 2561 
     -บริเวณแมน้ําเจาพระยา ทาเรอืกรุงเทพ 
  12) ครั้งที่ 12 วันที่ 16 มิ.ย. 2561 
      -บริเวณถนนพระราม 4 ตัง้แตบิ๊กซี 
ถึงแยกกลวยน้ําไท 
  13) ครั้งที่ 13 วันที่ 9 ก.ค. 2561 
      -บริเวณคลองยายลอม 
14) ครั้งที่ 14 วันที่ 10 ก.ค. 2561 
      -บริเวณคลองยายสรอย 
  15) ครั้งที่ 15 วันที่ 11 ก.ค. 2561 
      -บริเวณคลองอินทนนิท 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ดําเนินกิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใตแนวทางการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตคลองเตยเราทําความดีดวยหัวใจเพ่ือรวมทํา
กิจกรรมสาธารณะของกลุมจิตอาสาในพื้นที่เขตคลองเตย เพ่ือรวมกันพัฒนารวมถึงการแกไขปญหาตางๆ ในพ้ืนที่ เชน การขุดลอกคูคลอง เปดทางน้ําไหล เก็บขยะวัชพืช ลอกดินเลน 
รณรงคทําความสะอาด ลางทําความสะอาดบาทวิถี ขีดสีตีเสนซอมแซมทางเทาและผิวการจราจร เช็ดลางทําความสะอาดปายสัญญาณจราจร ฯลฯ 

2. มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรของสํานักงานเขตคลองเตย ประชาชนจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ ตํารวจ และอปพร.
ทองท่ี เจาหนาที่ทหารในพื้นที่ หนวยงานเอกชนและรานคาสถานประกอบการในพ้ืนท่ี วินจักรยานยนตในพ้ืนที่ ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่เขต รวมกันทํากิจกรรมสาธารณะตาม
แผนงานที่กําหนด 

 

ปญหา อุปสรรค 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานไมมีเนื่องจากจัดกิจรรมในชวงวันหยุดเพ่ือปองกันปญหาดานการจราจรและเพ่ือใหจิตอาสาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม โดยมิใหกระทบตอ

เวลาในการปฏิบัติงานประจําที่ทําอยู 
  

หลักฐานอางอิง 
1. แผนฏิบัตกิิจกรรม Big Cleaning สํานักงานเขตคลองเตยเราทําความดีดวยหัวใจ 
2. รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
3. ภาพการดําเนินกิจกรรม 
                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

19. รอยละของผูสูงอายุที่
ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ไดรับเงินภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) 

รอยละ 90  
 

รอยละ 100 กิจกรรมการจัดสรรเบี้ย 
ยังชีพใหกับผูสูงอายุ 

สํานักงานเขตคลองเตย ดําเนินการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 100  
- เดือน ต.ค. 60 จํานวน 13467 ราย 
- เดือน พ.ย. 60 จํานวน 13420 ราย 
- เดือน ธ.ค. 60 จํานวน 13405 ราย 
- เดือน ม.ค. 61 จํานวน 13382 ราย 
- เดือน ก.พ. 61 จํานวน 13329 ราย 
- เดือน มี.ค. 61 จํานวน 13301 ราย 
- เดือน เม.ย. 61 จํานวน 13267 ราย 
- เดือน พ.ค. 61 จํานวน 13216 ราย 
- เดอืน ม.ิย. 61 จํานวน 13176 ราย 
- เดือน ก.ค. 61 จํานวน 13132 ราย 
- เดือน ส.ค. 61 จํานวน 13052 ราย 
- เดือน ก.ย. 61 จํานวน 13031 ราย 

- 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

เจาหนาที่ใหความสําคัญและเรงรัดดําเนินการ 
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ปญหา อุปสรรค 

การไดรับงบประมาณที่ลาชา 
  

หลักฐานอางอิง 
หลักฐานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพ 
                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

20. รอยละของขาราชการ
ครูที่ผลิตสื่อการเรียนรูอยาง
นอย 1 ชิ้น/คน (ผลลัพธ) 
(ฝายการศึกษา) 

รอยละ 90 รอยละ 100 การสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงาน
เพ่ือการเรียนรู 
 

ขาราชการครู จํานวน 84 คน ดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาที่สอนประจําภาคเรียนที่ 2/2560 และ 1/2561 

- 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ครูอาจไดรับมอบหมายภารกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการสอนประจํา เชน งานพัสดุ งานการเงิน งาน ธุรการ รวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียนไมวาจะเปนโครงการ  
อาหารกลางวัน โครงการท่ีทํารวมกับชุมชน ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานการสอนทําใหครูมีเวลาในการเตรียมการสอนนอยลง 

 
ปญหา อุปสรรค 

ไมมี 
  

หลักฐานอางอิง 
รายชื่อสื่อการเรียนรูของขาราชการครูที่ผลิตสื่อการเรียนรูอยางนอย 1 ชิ้น/คน ของโรงเรียนในสังกัด 
                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

21. เพิม่ฐานภาษีโรงเรือน
และที่ดินรายใหม (ผลลัพธ) 
(ฝายรายได) 

50 ราย 51 ราย  การสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงาน
เพ่ือการเรียนรู 
 

สํานักงานเขตคลองเตย โดยฝายรายไดดําเนินการสํารวจโรงเรือนฯ 
รายใหม สงหนังสือเตือนใหมายื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สภาพการใชประโยชนโรงเรือน และ
สงคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติคารายป (รายใหม) ไดจํานวน  
51 ราย 

- 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารและเจาหนาที่ฝายรายไดที่จะดําเนินการจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด 
 
ปญหา อุปสรรค 

1. เจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินยังเพิกเฉยในการมายื่นแบบฯ 
2. การสงหนังสือเตือน, หนังสือประสัมพันธใหเจาของกรรมสิทธิ์ทราบถึงหนาที่การย่ืนแบบภาษีบางรายยังไมถึงมือผูรับเนื่องจากปณ.ตีกลับ, หรือลูกจางรับแลวไมสงตอให 

เจาของกรรมสิทธ์ิ, หรือผูเชารับเรื่องแลวไมสงใหผูใหเชาซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  
  
หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งฝายรายได 
2. เอกสารประชาสัมพันธ 
3. ภาพถายแจกเอกสารประชาสัมพันธ 
4. รายงานการประชุม 
5. ภาพถายการประชุม 
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6. ภาพถายตรวจรายใหม 
7. หนังสือเตือนรายใหม 
8. สงเอกสารพิจารณารายใหม 
9. เอกสารผานการพิจารณารายใหม 
10.รายงานแจงผูบริหารทราบ 
                    

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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ตัวช้ีวัดงานประจํา 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
22. ความสําเร็จของการ
จัดเก็บภาษีปายรายใหมให
ไดจํานวน 400 ราย 
(ฝายรายได) 

400 ราย 408 ราย การเรงรัดจัดเก็บภาษีปาย
รายใหม 

สํานักงานเขตคลองเตย โดยฝายรายได ดําเนินการสํารวจโรงเรือนฯ 
รายใหม สงหนังสือเตือนใหมายื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน, สภาพการใชประโยชนปายรายใหม  
ไดจํานวน 408 ราย 

- 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารและเจาหนาที่ฝายรายไดที่จะดําเนินการจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด 
 

ปญหา อุปสรรค 
1. เจาของกรรมสิทธิ์ปายยังเพิกเฉยในการมายื่นแบบเสีย 
2. การสงหนังสือเตือน, หนังสือประสัมพันธ ใหเจาของกรรมสิทธ์ิทราบถึงหนาที่การย่ืนแบบภาษีบางรายยังไมถึงมือผูรับเนื่องจากปณ.ตีกลับ, หรือลูกจางรับแลวไมสงตอให

เจาของกรรมสิทธิ์, หรือผูเชารับเรื่องแลวไมสงใหผูใหเชาซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์  
 
หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งฝายรายได 
2. เอกสารประชาสัมพันธ 
3. ภาพถายแจกเอกสารประชาสัมพันธ 
4. รายงานการประชุม 
5. ภาพถายการประชุม 
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6. ภาพถายตรวจรายใหม 
7. หนังสือเตือนรายใหม 
8. บัญชีรับแบบปายรายใหม 
9. ทะเบียนคุมปายรายใหม 
10.รายงานแจงผูบริหารทราบ 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
ไมมี เนื่องจากดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย  

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพนั 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา สุทธิวรรณ 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตักิาร 

เบอรโทรศัพท : 5030 

เกณฑการใหคะแนน : 
       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหนี้ผูกผันตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกฟน 1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.1 5 5 5 0.250 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตย สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันการจัดซื้อหรือจัดจาง ไดทันเวลา วงเงินกอหนี้ผูกพัน 
20,279,762 บาท สามารถกอหนี้ผูกพันไดคิดเปนรอยละ 100 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
การเรงรัดติดตามการกอหนี้ผูกพันในการประชุมคณะผูบริหารสํานักงานเขตเปนประจําทุกสัปดาห 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 
การลงขอมูลในระบบ MIS 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย  

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตวัชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม     

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา สุทธิวรรณ 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตักิาร 

เบอรโทรศัพท : 5030 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจายงบประมาณ 
ในภาพรวม ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.2 7 4 2.857 0.200 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตย เบิกจายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 ไดรอยละ 86.58 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
การเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณในการประชุมคณะผูบริหารสํานักงานเขตเปนประจําทุกสัปดาห 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ บังคับใชในวันที่ 
24 สิงหาคม 2560 มีผลใหผูบริหารทุกระดับและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง ขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ จึงตองใชเวลาในการศึกษาขอกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ประกอบกับคําสั่งมอบอํานาจซึ่งตองใชการตีความและการทําความเขาใจ รวมทั้งระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (ระบบ e-GP) มีข้ันตอนที่ซับซอนมากกวาระบบเดิม การประมวลผลของระบบชาและเขาใชงานไมไดใน         
บางชวงเวลา ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จากปญหาและอุปสรรคตางๆ ทําใหการกอหนี้
ผูกพันของสํานักงานเขตเปนไปไดอยางลาชา แมจะดําเนินการทันภายในกําหนด 31 มี.ค. 61 แตก็มีผลกระทบใหการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงานเขต ไมเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาส  
หลักฐานอางอิง : 
1. รายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณรายจายระดับหนวยงาน 
2. การลงขอมูลในระบบ MIS 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตวัชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชัชชญา สุทธิวรรณ 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ 

เบอรโทรศัพท : 5030 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.3 2 2 5 0.100 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตยไมมีรายการกันเงินเหลื่อมป แบบไมมีหนี้ผูกพัน (อํานาจผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) มาดําเนินการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
1. ทุกฝายใหความรวมมือในการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
2. การประชุมติดตามการใชจายงบประมาณในการประชุมคณะผูบริหารเขตเปนประจําทุกสัปดาห 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 
การลงขอมูลในระบบ MIS 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 

                     2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง   

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางพันธิภา ตาสาโรจน 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 02249 0289 

เกณฑการใหคะแนน : 
                      ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + - 1 คะแนนการจัดทํางบ ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําไดจริง  
(คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.2.1 3 5 5 0.150 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตย จัดทํารายงานทางการเงินในรอบปงบประมาณ 2560 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร 
โดยผานหนวยตรวจสอบภายใน และสําเนาสงสํานักการคลัง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว 
ตามหนังสือสํานักงานเขตคลองเตยที่ กท 7208/5913 กท 7208/5914 และ กท 7208/5915 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
ทุกฝายใหความรวมมือในการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 
รายงานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําปงบประมาณ 2560   
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 

                     2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน   
               ประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง  

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจันทรจิรา เรืองฤทธิ ์

ตําแหนง : เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท : 02249 0289 

เกณฑการใหคะแนน : 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน 
ที่ทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 

1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.2.2 3 5 5 0.150 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตย จัดทํารายงานทรัพยสินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอผูอํานวยการสํานักการคลัง
และผูวาการตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว ตามหนังสือสํานักงานเขตคลองเตยที่ กท 7208/5344 และ กท 
7208/5345 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
เจาหนาที่ใหความสําคัญในการดําเนินงาน โดยประสานงานรวมกัน ทําใหสามารถจัดทําบัญชีทรัพยสินเสร็จไดทัน
ตามเวลา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 
รายงานพัสดุประจําปงบประมาณ 2560 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตวัชี้วัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอริศรา ชูยศ 

ตําแหนง : เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท : 5032 

เกณฑการใหคะแนน : 
                              ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ≤ 80 85 90 95 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
2.3 5 100 5 0.250 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเขตคลองเตย จํานวน 2 ครั้ง 
3. นําตัวชี้วัดในมิติท่ี 1 ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตคลองเตย   
ทุกตัวชี้วัด มาใสไวในตาราง SR1 และดําเนินการคนหาความเสี่ยง วิเคราะหหรือประเมินความเสี่ยงของแตละ
ตัวชี้วัด และกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง   
4. คัดเลือกโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด จํานวน 3 โครงการ นํามาบริหารความเสี่ยงตามตาราง SR2  
5. จัดทําตาราง SR1 และ SR2 ท่ีผานการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สงสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ที่  กท 
7208/5845 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตามหนังสือสํานักงานเขตคลองเตย ที่ กท 
7208/2771 
6. บริหารความเสี่ยงของตัวชี้วัดมาตรการ และโครงการ ตามแบบฟอรม SR1 และ SR2 ใหประสบผลสําเร็จตาม
แผนการจัดการความเสี่ยง  
7. อยูระหวางจัดทํารายงานการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ ปย.2 สงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
คณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมหารือ เพ่ือคัดเลือกโครงการ และกําหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง รวมกัน ทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนและเลือกโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและหนังสือสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน 
2. ตาราง SR1 และ SR2 
3. รายงานการประชุม 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตวัชี้วัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชนนิกานต จิตประกอบ 

ตําแหนง : นักประชาสัมพันธปฏิบตัิการ 

เบอรโทรศัพท : 5009 

เกณฑการใหคะแนน : 
                                 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.25 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

≤6 6.25 6.5 6.75 7 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
3.1 7 7 5 0.350 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
จํานวนเรื่องรองเรียน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561 จํานวน 1,411 เรื่อง เมื่อไดรับเรื่อง
รองเรียน สํานักงานเขตคลองเตยจะดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ ตามข้ันตอนที่
กําหนด 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผล 
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลาทีก่องกลางกําหนด  
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
เจาหนาที่ใหความสําคัญในการดําเนินงานตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ขอมูลผูรองเรียนไมชัดเจนหรือผูรองเรียนไมแจงชื่อ ทําใหการติดตอสอบถามหรือแจงผลการแกไขไมสามารถ
ดําเนินการได 
2.  เรื่องรองเรียนบางเรื่อง เม่ือไปตรวจสอบแลวไมพบ ซึ่งอาจเปนการกลั่นแกลงกัน 
3. เรื่องรองเรียนบางเรื่อง ที่อยูในพ้ืนที่เอกชน/พื้นที่สวนบุคคล เจาหนาที่ไมสามารถเขาไปดําเนินการแกไขอยาง
ถาวรได หรือบางเรื่องเปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก หรือหนวยงานอื่น  
หลักฐานอางอิง : 
1. รายงานการรับเรื่องรองเรียนและแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําเดือน 
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แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตวัชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีที่สุด (Best Service) 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอภิรดี เชื้อหอม 

ตําแหนง : นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 5018 

เกณฑการใหคะแนน : 
               ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (รอยละ) 90 95 100 105 110 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.2 7 110 5 0.310 
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : โครงการใหบริการที่ดีท่ีสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โครงการ “ศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting Center)” 
1. วันที่ 16 มกราคม 2561 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร : BMA Service Consulting Center 
จํานวน 1 แหง ณ จุดบริการ BFC ชั้น 1 สํานักงานเขตคลองเตย 
2. วันที่ 29 มกราคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting 
Center) ครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาจัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขต และจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ถือเปนแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่อยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเผยแพรประชาสัมพันธใหแก
ประชาชนนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมจัดทํารางคําสั่งสํานักงานเขตคลองเตย เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting Center)   
3. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 แตงตั้งคณะกรรมการศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA 
Service Consulting Center) ตามคําสั่งสํานักงานเขตคลองเตย ท่ี 53/2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการศูนยให
คําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting Center) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 
4. วันที่ 18 เมษายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA 
Service Consulting Center) ครั้งท่ี 2 เพื่อพิจารณาจัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขต และจัดทํา
คูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่อยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้ง
พิจารณารับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากร และคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานฯ 
5. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 แตงตั้งคณะทํางานศูนยใหคําปรึกษาของกรุงเทพมหานคร (BMA Service 
Consulting Center) ตามคําสั่งสํานักงานเขตคลองเตย ที่ 427/2561 เรื่องแตงต้ังคณะทํางานศูนยใหคําปรึกษาการ
บริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting Center) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
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6. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประธานคณะกรรมการศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA 
Service Consulting Center) ลงนามรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ โดยหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
เฉพาะเรื่องการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการประเภทกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 
(หลักสูตรนํารอง) จํานวน ๑ หลักสูตร และคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติของ
เจาหนาที่อยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จํานวน 1 ฉบับ และคูมือฉบับประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
7. วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 จัดอบรมบุคลากรของสํานักงานเขตคลองเตย ตามหลักสูตรพัฒนาบุคลากรซึ่ง
ผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกระบวนงานตางๆ สามารถปฏิบัติงาน ณ ศูนยให
คําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting Center) ไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 
5 ครั้ง (ตามเนื้อหาสาระของคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน และความพรอมของเจาหนาที่) ประกอบดวย 

วันที่อบรม หัวขอ 
4 มิถุนายน 2561 การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
11 มิถุนายน 2561 การตรวจสอบการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

(พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕2๒) 
18 มิถุนายน 2561 การอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา 
หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน) 

25 มิถุนายน 2561 การอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(การขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก และการขออนุญาตผูจัดการหอพัก) 

28 มิถุนายน 2561 เตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน ณ ศูนยใหคําปรึกษาการบริการของ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการประเภท
หอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 

8. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA 
Service Consulting Center) ตามคําสั่งฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ที่ 5/2561 แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยให
คําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting Center) ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 พรอมจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน ณ ศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting Center) ประจําเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2561  
9. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting 
Center) เปดใหบริการประชาชนอยางเปนทางการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาใชบริการศูนยใหคําปรึกษาการบริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Service 
Consulting Center) พรอมรายงานผลใหผูบริหารทราบ (กําหนดเปาหมายความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘0) 

รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเปนรอยละ 80.4 
รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการ ประจําเดือนสิงหาคม 2561   คดิเปนรอยละ 81.2 
รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการ ประจําเดือนกันยายน 2561   อยูระหวางดําเนินการ 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
เจาหนาท่ีเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการเขารับการอบรม และมีความพรอมที่จะใหคําปรึกษาฯ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 
เอกสารประกอบการดําเนินโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตวัชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีที่สุด (Best Service) 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นายนคเรศ อุดมทรัพย 
ตําแหนง :  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 5036 

เกณฑการใหคะแนน : 
               ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (รอยละ) 90 95 100 105 110 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.2 7 110 5 0.310 
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : การรักษาหรือคงไวหรือพัฒนาโครงการใหบริการที่ดีท่ีสุด 
ในปงบประมาณที่ผานมา 
โครงการเครือขายใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานเพื่อแกไขปญหาตางๆ ของชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย 
1. มีเครือขายใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาตางๆ ของชุมชนในพ้ืนที่เขตคลองเตยผานแอพพลิเคชั่นไลน โดยมี
ฝายพัฒนาชุมชนฯ สํานักงานเขตคลองเตย คณะกรรมการชุมชนในพ้ืนที่เขตคลองเตย 41 ชุมชน หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนเขารวม รวม 157 ราย 
2. ใหบริการขอมูลขาวสารผานไลน 6 หัวขอ/สัปดาห ไดแก  
    2.1 ขาวสาร และเรื่องประชาสัมพันธตางๆ ที่เปนประโยชน 123 เรื่อง 
    2.2 ขาวสาร กิจกรรม การดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานเขต 100 เรื่อง 
    2.3 ขาวสาร กิจกรรม ใหความรูเก่ียวกับการดูแลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 23 เรื่อง 
    2.4 ขาวสาร กิจกรรม ความรูเก่ียวกับเด็ก เยาวชน 14 เรื่อง 
    2.5 ขาวสาร กิจกรรม ความรูเก่ียวกับผูพิการ 9 เรื่อง 
    2.6 ขาวสาร กิจกรรม ความรูเก่ียวกับผูดอยโอกาส 14 เรื่อง 
3. รับแจงปญหา ขอรองเรียน ขอเสนอแนะและประสานงานในการแกไขปญหาตางๆ ใหกับคณะกรรมการชุมชนทราบ  
จํานวน 44 เรื่อง โดยรอยละของปญหาตางๆ ของชุมชนท่ีไดรับการแกไขคิดเปนรอยละ 100 
4. ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงานเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาท่ีไดรับแจงทางไลนภายใน 1 วนัทําการ/เรื่อง นับจากวันที่
ไดรับแจงทางไลน 
5. ปญหาที่ดําเนินการแกไขไมมีการรองเรียนซ้ํา/แจงซ้ํา 
6. ความพึงพอใจของผูรับบริการ จะประเมินในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ในวัน
จันทรที่ 24 กันยายน 2561 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2561) 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินการแกไขปญหาที่ไดรับแจงทางไลน โดยการสรุปรายงานใหผูบริหารทราบเปน
ประจําทุกเดือนตั้งแตเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 และรายงานผลใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
1. การใหความรวมมือของหนวยงานตางๆ และประชาชน ในการเขารวมเปนเครือขายฯ ทําใหมีชองทางในการ
ติดตอสื่อสารประสานงาน และแกไขปญหาตางๆ 
2. ความรวดเร็วในการติดตอประสานงานและการแกไขปญหาที่ไดรับแจงจากประชาชนผานทางเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 
เอกสารประกอบการดําเนินโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอนิทิรา ธรรมปราโมทย 

ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 

เบอรโทรศัพท : 5007 

เกณฑการใหคะแนน : 
                             ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน 

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

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.3 6 4.189 4.189 0.251 
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูรับจางจากกองงานผูตรวจราชการ ไดเขาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ สํานักงานเขตคลองเตย เสร็จเรียบรอยแลว ในภาพรวมไดรับความพึงพอใจจากผูมารับบริการ
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ยจากทุกคําถาม คิดเปน 4.189 จากคะแนนเต็ม 5 ชวงระดับคะแนน
(Scale) ประเด็นสํารวจที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดรับคะแนนเฉลี่ยท่ี 
4.396 คะแนน สวนขอคําถามยอยที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ของหนวยงานมีความสะอาด 
เปนระเบียบเรียบรอย ไดรับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.491 คะแนน 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตย มีศูนยบริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ทําใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอาคารสถานที ่ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตยมีผูรับบริการที่หลากหลาย การเขาดําเนินการสุมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอาจไม
ครอบคลุมทุกกลุม 
 
หลักฐานอางอิง : 
สรุปผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากกองงานผูตรวจราชการ 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตวัชี้วัด : 4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล                    

                     เพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของหนวยงาน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธิดารัตน เชื้อสา 

ตําแหนง : พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท : 5009 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

≤60 70 80 90 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.1 5 100 5 0.250 
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตย ดําเนินการคนหาและระบุความเสี่ยงดานการทุจริตในกระบวนงานท่ีตองการนํามาขอรับ
การประเมินจํานวน 3 หัวขอ และกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีการระบุแนวทาง วิธีการ โครงการหรือ
กิจกรรม ที่จะดําเนินการจดัการความเสี่ยง จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม  
   1.1 ฝายโยธา ดําเนินการตามหัวขอความเสี่ยง ดานการจัดซื้อจัดจาง 
   1.2 ฝายเทศกิจ ดําเนินการตามหัวขอความเสี่ยง ดานการยักยอกเงิน 
   1.3 ฝายสิ่งแวดลอมฯ ดําเนินการตามหัวขอความเสี่ยง ดานการเบียดบังเวลาราชการ 
และไดรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงานตามเกณฑ
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ก. ที่ กท 0306/899 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

หัวหนาฝายและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินงานตามหัวขอความเสี่ยง มีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ในการดําเนินงานตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลของหนวยงาน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 
แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงานตามเกณฑตวัชี้วัดที่ 4.1  
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตวัชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชวีิตในการทํางาน 

        4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

                และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุขุมาลย พินธุสมบัต ิ

ตําแหนง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ 

เบอรโทรศัพท : 5018 

เกณฑการใหคะแนน : 
                          ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

60 70 80 90 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
4.2.1 3 100 5 0.150 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
1. จัดทําแผนงาน โครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สงสํานักอนามัยตามหนังสือ
สํานักงานเขตคลองเตยที่ กท 7204/603 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 
2. ผูรับผิดชอบงานดานความปลอดภัยฯ ของหนวยงาน เขารับการอบรม/ประชุมเพื่อการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยฯ ที่
สํานักอนามัยจัดข้ึน 
3. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 18 มกราคม 2561 และ ครั้งที ่2 เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 
4. เผยแพรประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ใหบุคลากรในสังกัดทราบ ผานทาง Facebook และบอรดประชาสัมพันธ จํานวน 14 ครั้ง 
5. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ พรอมสรุปผลการดําเนินงานใหหัวหนาหนวยงานทราบ 
6. หนวยงานนําผลการประเมินตนเอง และการจัดลําดับความสําคัญการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ ที่ดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 และผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 มาพิจารณาทบทวน ตามแบบ อ.อ.1 ถึง 
แบบ อ.อ.5  
7. ประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติม สรุปผลการดําเนินงานใหหัวหนาหนวยงานทราบ  
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8. จัดสงขอมูล เอกสาร และหลักฐานแสดงผลการดําเนินงานในขอ 3 – 7  ใหสํานักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 
7204/5048 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
บุคลากรผูรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละสวนราชการ 
ใหความรวมมือในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 
1. แผนงาน โครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
เขตคลองเตย 
3. เอกสารประกอบการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานภายในหนวยงานและภาพถาย 
4. หลักฐานการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามที่สํานักอนามัยกําหนด 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักงานเขตคลองเตย 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตวัชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชวีิตในการทํางาน 

        4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบคุลากรในหนวยงาน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุขุมาลย พินธุสมบัต ิ

ตําแหนง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ 

เบอรโทรศัพท : 5018 

เกณฑการใหคะแนน : 
                         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน (รอยละคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายของ
บุคลากรในหนวยงานที่มีแนวโนมการพัฒนาเขาสูเกณฑปกติ)            

ลดลง 
5    

ขึ้นไป 

ลดลง 
2.5 

 

คงที่ 
0 
 

เพ่ิมขึ้น 
2.5 

 

เพ่ิมขึ้น 
5    

ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
4.2.2 2 90.030 5 0.100 

 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
1. ดําเนินงานเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใหกับบุคลากรในหนวยงาน โดยจัดทําโครงการคลองเตยรวมใจ ลดคา BMI 
เพ่ือสุขภาพ ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้
    1.1 ดําเนินการชั่งน้ําหนักกอนจัดกิจกรรม 
    1.2 จัดอบรมใหความรู ความเขาใจดานโภชนาการ 
    1.3 จัดกิจกรรมแอโรบิคทุกวันพุธ และจัดกิจกรรมออกกําลังกายภายในสถานที่ทํางาน วันละ 2 ชวงเวลา (เวลา 
10.30 น. และเวลา 14.30 น.)  
    1.4 เผยแพรความรูดานการดูแลสุขภาพภายในหนวยงาน 
 

จํานวนขาราชการและลูกจางของหนวยงานทั้งหมด 
ณ วันท่ี 1 ก.ย. 2561 

จํานวนขาราชการและลูกจางของหนวยงาน 
ที่ไดรับการวัดคา BMI ทั้งกอน-หลังดําเนินกิจกรรม 

ขาราชการ  ลูกจาง รวม  ขาราชการ  ลูกจาง รวม  

สามัญ คร ู ประจํา ชั่วคราว สามัญ คร ู ประจํา ชั่วคราว 
142 103 513 265 1,023 128 84 511 216 939 

คิดเปนรอยละ 91.79 
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2. รอยละของบุคลากรฯ ที่มีผลคะแนนคาดัชนีมวลกายเปรียบเทียบ กอน – หลัง ดําเนินกิจกรรม จําแนกตามกลุม
บุคลากร 
   2.1 กลุมบุคลากรผอม จํานวน 24 ราย ผลคะแนนดัชนีมวลกายหลังดําเนินกิจกรรม 4.50 คะแนน คิดเปน 
รอยละ 90 
   2.2 กลุมบุคลากรปกติ จํานวน 279 ราย ผลคะแนนดัชนีมวลกายหลังดําเนินกิจกรรม 4.89 คะแนน คิดเปน
รอยละ 97.80 
   2.3 กลุมบุคลากรอวนระดับ 1 จํานวน 189 ราย ผลคะแนนดัชนีมวลกายหลังดําเนินกิจกรรม 4.42 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 88.47 
   2.4 กลุมบุคลากรอวนระดับ 2 จํานวน 313 ราย ผลคะแนนดัชนีมวลกายหลังดําเนินกิจกรรม 4.40 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 88.05 
   2.5 กลุมบุคลากรอวนระดับ 3 จํานวน 134 ราย ผลคะแนนดัชนีมวลกายหลังดําเนินกิจกรรม 4.29 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 85.82 
   2.6 จํานวนบุคลากรที่วัดคา BMI 939 ราย ผลคะแนนดัชนีมวลกายภาพรวมของหนวยงาน 4.50 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 90.03 
 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
สํานักงานเขตคลองเตย มีการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพ ในการประชุม
ขาราชการและลูกจาง มีการเผยแพรความรูดานสุขภาพ ผูอํานวยการเขตคลองเตยกลาวชื่นชมผูท่ีสามารถควบคุม
น้ําหนักใหเขาสูเกณฑปกติ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการสรางเสริมสุขภาพของเจาหนาที่ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ภาระงานที่มากของบุคลากรของสํานักงานเขต รวมทั้งงานใหบริการประชาชนและภารกิจพิเศษอื่นๆ ทําใหบุคลากร
อาจจะไมมีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ  
หลักฐานอางอิง : 
1. แบบฟอรม A B รายงานคาดัชนีมวลกายของบุคลากรในหนวยงาน และ C แบบสรุปรอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
2. สําเนาแบบการเบิกจายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร และแบบแสดงการเบิกจายคาจางชั่วคราว 
ที่แสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 
3. เอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
 

 
 


