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คํานาํ 

 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕62 ของสํานักงานเขตคลองเตย จัดทําขึ้นโดยกําหนดยุทธศาสตร

ภายใตแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕62 เปนตัวกําหนด

ทิศทางการพัฒนา ประกอบไปดวยภารกิจตางๆ ของสํานักงานเขตเกี่ยวกับงานการปกครอง การทะเบียน การ

จัดทําแผนพัฒนาเขต การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า การจัดใหมีและควบคุมตลาด 

ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ การสาธารณปูโภคและการกอสรางอ่ืนๆ การสาธารณูปการ การสงเสริมการฝก

และประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การ

จัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษา

สถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการ

เล้ียงสัตว การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการ

อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุม

อาคาร การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และหนาที่อ่ืน

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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สารบญั 
                   หนา 
คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป      1 
 ขอมูลทั่วไป         1 
 วสัิยทัศน                   15 
 พันธกิจ          15 
          เปาหมาย         16 
 ผลการดําเนินงานหลัก        18 
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม        19 
 สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ       19 
 สวนที่ 2 การบริหารจัดการ       24 
การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล     25 
 แนวทางการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามคํารับการปฏบิตัิราชการ 
ประจําป พ.ศ. 2562          
 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร      26 
 ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา       52 
 ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ประจําป พ.ศ. 2562       64 
 มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ     91   
 มิติที่ 3 ดานคณุภาพการปฏิบัติราชการ      92 
 มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ       93 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม     94 
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัตริาชการประจําป พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานเขตคลองเตย 

 
ขอมูลทั่วไป 
 ประวัติความเปนมา  

ตําบลคลองเตย ไดช่ือตามคลองอันเปนสัญลักษณของทองถิ่น สันนิษฐานจากช่ือเรียก ตนเตยที่ข้ึนมาก 
บริเวณริมคลองน้ัน สมัยกอนเปนที่เปล่ียว พื้นที่เปนทองนาและสวนผักอยูโดยมาก ชาวบานสวนใหญนิยมใชเรือเปน
พาหนะข้ึนลองไปมาคาขายตามลําคลอง ภายหลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อการคมนาคมคับคั่ง ความเจริญ
ตามมา จําตองขยายถนนและถมคลองเสีย ตําบลน้ีจึงมีช่ือวา คลองเตย แตหาไดมีคลองไม (ตัดตอนความจากหนังสือ 
“บานปลายเนินคลองเตย” 28 เมษายน 2537) 

เขตคลองเตยน้ี  เดิมเปนแขวงหน่ึงของเขตพระโขนงไดแยกเปดที่ทําการแขวงใหบริการประชาชน
แขวงคลองเตย เมื่อป พ.ศ.2521 ตอมาเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2532 ไดมีประกาศกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเปน
สํานักงานเขตพระโขนงสาขา 1 รับผิดชอบในพื้นที่เขตปกครองแขวงคลองเตย แขวงคลองตันและแขวงพระโขนง 
  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2532 กรุงเทพมหานครไดประกาศใหสํานักงานเขตพระโขนงสาขา 1 เปน 
สํานักงานเขตคลองเตย มีที่ทําการตั้งอยู อาคารเลขที่ 599 สามแยกกลวยน้ําไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
  วันที่ 31 มีนาคม 2538 มีประกาศกรุงเทพมหานครใหเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย เปนเขต
คลองเตยและเขตคลองเตยสาขา 1 แบงพ้ืนที่เขตการปกครองออกเปน 6 แขวง ใชถนนสุขุมวิทเปนเสนแบงเขต ให
พื้นที่ที่อยูแขวงทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ประกอบดวยแขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือและแขวงพระโขนง
เหนือ เปนพื้นที่ของสํานักงานเขตคลองเตยสาขา 1  
  สวนเขตการปกครองดานทิศใต ประกอบดวยแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง เปนพื้นที่
เขตการปกครองของเขตคลองเตยจวบจนปจจุบัน 
  ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 เปล่ียนแปลงพื้นที่เขตคลองเตยและ
ตั้งเขตคลองเตยสาขา 1 เปนเขตวัฒนา ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2541 เปนตนมา 

เขตคลองเตยจัดอยูในกลุมเขตกรุงเทพใต ซึ่งถือเปนเขตเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนววง
แหวนอุตสาหกรรม 
 
อาณาเขตทองที ่
  ทิศเหนือ ติดตอกับเขตวัฒนา ตั้งแตแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทรีดานตะวันออกติดถนนสุขุมวิท
ดานเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนสุขุมวิท ดานเหนือผานซอยสุขุมวิท 2 (ซอยนานาใต) จนถึง
บริเวณปากซอยสุขุมวทิ 52 (ซอยศิริพร) ดานเหนือ 

ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ดานเหนือ ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวขอบทางจนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดีตัดผานทางดวนเฉลิมมหานครผานแนวทางรถไฟ
เกาสายปากน้ํา ผานชุมชนสวนออยจรดกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา  
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  ทิศใต ติดตอกับอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตหลังชุมชนสวนออยจรดกึ่งกลาง
แมนํ้าเจาพระยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงแนวทางเขตทางรถไฟสายชองนนทรีดานตะวันออก   

ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตยานนาวา เขตสาทรและเขตปทุมวัน ตั้งแตแนวเขตทางรถไฟสายชอง
นนทรีดานตะวันออกติดแมนํ้าเจาพระยาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทรีดานตะวันออกบรรจบ 
ถนนสุขุมวิทดานเหนือ 
 
แผนที่เขต 

 
 
พื้นที่การปกครอง 

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

   รวมพื้นที่เขต 12.316  ตารางกิโลเมตร 
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จํานวนประชากรและจํานวนบาน  
 

แขวง/เขต 
จํานวนประชากร  

รวม 
 

จํานวนบาน (หลัง) 
ชาย หญงิ 

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

รวม 101,892 71,692 
       (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

จํานวนมูลนิธิ    157 แหง 
จํานวนสมาคม   170 แหง 

          (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
 
ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย 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.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน 
3. โรงเรียนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 23 โรงเรียน 
4. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จํานวน 1 แหง 

 5. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย จํานวน 1 แหง 
 6. โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย จํานวน 1 แหง 
 
สถานที่สําคัญทางศาสนา  
 1. วัด จํานวน  3  วัด 
 2. มัสยิด จํานวน 1 แหง 
  
โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข  จํานวน 6 แหง 
โรงแรม จํานวน 41 แหง 
ตลาด จํานวน 1 แหง 
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สถานที่สําคัญในพื้นที ่        

ลําดับที ่ ชื่อสถานที่ สถานที่ตั้ง โทรศัพท 
1. วังรื่นฤดี ถนนสุขุมวทิ  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. 
ศูนยวทิยาศาสตรเพ่ือการศึกษา
แหงชาต ิ(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 
10. สถานีวทิยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อาคารมาลีนนท 

ถนนพระราม 4 
0 2262 3300 

11. องคการ UNESCO ถนนสุขุมวทิ 0 2391 0577 
12. สถานีขนสงผูโดยสารสายตะวันออก      

(เอกมัย) 
ถนนสุขุมวิท 0 2391 6846 

13. การไฟฟานครหลวง คลองเตย ถนนพระราม 4 0 2348 5247 
14. การประปานครหลวง สุขุมวทิ  ถนนสุขุมวิท 0 2331 0028 
15. ไปรษณียกลวยนํ้าไท ซอยสุขุมวทิ 42 0 2240 0262 
16. สถานีวทิยุจส.100 ถนนพระราม 4 1137 

 

สถานทูตในพื้นที่ จํานวน 5 แหง 
ลําดับที่ ชื่อสถานทูต สถานที่ตั้ง โทรศัพท 

1. สถานทูตฟลิปปนส ถนนสุขุมวิท 30/1 ซอยฟลปิปนส 0 2259 0139 – 40 
0 2258 5401 

2. สถานทูตสวีเดน อาคารแปซิฟกเพลส ช้ัน 20 ถนนสุขุมวิท  
ระหวางซอยสุขุมวิท 4 - 6 

0 2263 7200 

3. 
 

สถานทูตสเปน 193/98-99 อาคารเลครัชดา คอมเพลก็ซ ชั้น 23        
ถนนรัชดาภิเษก 

0 2252 6112, 
0 2252 8368, 

0 2253 5132-4 
4. สถานทูตโรมาเนีย 3388/41 อาคารสิรินรัตน ช้ัน 12 ถ.พระรามที่ 4 0 2240 2522 
5. สถานทูตชิลี อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ ชั้น 17  

ถนนรัชดาภิเษก 
0 2260 0045 – 48 
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สถานกงสุลในพื้นที่ จํานวน 6 แหง   
ลําดับที ่ ชื่อสถานกงสุล สถานที่ตั้ง โทรศัพท 

1. สถานกงสุลสาธารณรัฐบัลแกเรีย 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร  
ช้ัน 4 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง  

0 2661 5669 

2. สถานกงสุลสาธารณรัฐเบนิน 3354/46-47 อาคารมโนรมย ชั้น 
14 ถนนพระราม 4  

0 2249 8633 - 42 

3. สถานกงสุลประเทศบูรกินาฟาโซ 191/1 อาคารซีทีไอ ช้ัน 32  
ถนนรัชดาภิเษก  

0 2261 1000 

4. สถานกงสุลสหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธโิอเปย 

191/86 อาคารซีทีไอ ชั้น 10  
ถนนรัชดาภิเษก 

0 2583 3993 
0 2583 5995 

5. สถานกงสุลประเทศจาไมกา 102 อาคารล็อกซเรย ช้ัน 16  
ถนน ณ ระนอง  

0 2240 3285 
0 2348 8559 

6. สถานกงสุลสาธารณรัฐซรูินาม 59/13 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน
สุขุมวทิ   

0 2259 7981 

 

สวนสาธารณะในพื้นที ่4 แหง 
สถานีตํารวจ จํานวน 6 แหง (ตั้งอยูในพื้นที่เขตคลองเตย จํานวน 1 แหง อยูนอกพื้นที่ จํานวน 5 แหง) 
สถานีดับเพลิง จํานวน 1 แหง 
สถานีรถไฟฟา (BTS / MRT) จํานวน 9 สถานี 
ลานกีฬา จํานวน 34 แหง 
บานหนังสือ จํานวน 2 แหง 
ศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียน จํานวน 15 แหง 
 

ถนน ตรอก ซอย ในความรับผดิชอบของสํานักการโยธา จํานวน 17 แหง  
 

ลําดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก  ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กวาง (เมตร) 

สภาพ 

1 ถนน ณ ระนอง หาแยก ณ 
ระนอง 

ทางรถไฟสาย
ทาเรือ 

280.00 16.00 สาธารณะ 

ถนน ณ ระนอง ทางรถไฟสาย
ทาเรือ 

คลังนํ้ามัน
เชลล 

410.00 13.00 สาธารณะ 

2 ถนนเกษมราษฎร ถนน 
พระรามที่ 4 

ถนน 
ทางรถไฟเกา
สายปากน้ํา 

220.00 30.80 การทาเรือฯ 

ถนนเกษมราษฎร ถนนทางรถไฟ
เกาสาย
ปากนํ้า 

ถนน 
อาจณรงค 

1,300.00 34.70 การทาเรือฯ 
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ลําดับ
ที ่

ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน 

(เมตร) 

เขตถนน 
กวาง (เมตร) 

สภาพ 

3 ถนนเชื้อเพลิง
ตะวันออก 

ถนนเชื้อเพลิง
ตะวันตก 

ถนนพระราม 3 850.00 5.00 - 8.50 การรถไฟฯ 

4 ถนนดวงพิทักษ ถนนสุขุมวทิ ถนนพระราม 4 2,200.00 8.00 - 9.50 การรถไฟฯ 
5 ถนนทางรถไฟเกา

สายปากนํ้า 
ถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร 440.00 7.00 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเกา
สายปากนํ้า 

ถนนเกษมราษฎร ถนนกลวยน้ําไท
ตัดใหม 

1,880.00 9.30 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเกา
สายปากนํ้า 

ถนนกลวยนํ้าไท
ตัดใหม 

สะพานขามคลอง
พระโขนง 

1,030.00 14.30 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเกา
สายปากนํ้า 

สะพานขามคลอง
พระโขนง 

ซอยสุขุมวิท 50 490.00 11.00 สาธารณะ 

ถนนทางรถไฟเกา
สายปากนํ้า 

ซอยสุขุมวิท 50 สุดเขตคลองเตย 370.00 14.80 สาธารณะ 

6 ถนนทาเรือ ถนนอาจณรงค การทาเรือแหง
ประเทศไทย 

645.00 16.00 - 
18.00 

การทาเรือฯ 

7 ถนนพระรามที ่3 ทางรถไฟสาย
ทาเรือ 

หาแยก ณ 
ระนอง 

600.00 60.00 สาธารณะ 

8 ถนนพระรามที ่4 ทางรถไฟสาย
ชองนนทรี 

ถนนสุนทรโกษา 331.00 41.20 สาธารณะ 

ถนนพระรามที ่4 ถนนสุนทรโกษา ถนนรัชดาภิเษก 180.00 42.00 สาธารณะ 
ถนนพระรามที ่4 ถนนรัชดาภิเษก ถนนทางรถไฟเกา

สายปากน้ํา 
729.00 30.00 สาธารณะ 

ถนนพระรามที ่4 ถนนทางรถไฟ
เกาสายปากน้ํา 

ถนนเกษมราษฎร 345.00 30.00 สาธารณะ 

ถนนพระรามที ่4 ถนนเกษมราษฎร แยกกลวยนํ้าไท 2,055.00 30.00 สาธารณะ 
ถนนพระรามที ่4 แยกกลวยนํ้าไท ถนนสุขุมวทิ 

(แยกพระโขนง) 
935.00 30.00 สาธารณะ 
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ลําดับ
ที ่

ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน 

(เมตร) 

เขตถนน 
กวาง (เมตร) 

สภาพ 

9 ถนนรัชดาภเิษก 
(คลองเตย) 

ถนนสุขุมวิท 
(แยกอโศก) 

ถนนพระรามที่ 4 1,859.00 50.00 สาธารณะ 

ถนนรัชดาภิเษก 
(คลองเตย) 

ถนนพระรามที่ 4 หาแยก ณ 
ระนอง 

270.00 30.00 สาธารณะ 

10 ถนนสุขุมวิท ทางรถไฟสาย
ชองนนทรี 

ซอยสุขุมวิท 52 
(สุดเขตคลองเตย) 

7,200.00 31.00 สาธารณะ 

11 ถนนสุนทรโกษา ถนนพระรามที่ 4 หาแยก ณ 
ระนอง 

315.00 31.25 การทาเรือฯ 

ถนนสุนทรโกษา หาแยก ณ 
ระนอง 

ถนนอาจณรงค 845.00 39.10 การทาเรือฯ 

12 ถนนอาจณรงค ถนนเกษมราษฎร ใตทางดวน 850.00 20.00 - 
33.00 

การทาเรือฯ 

ถนนอาจณรงค ใตทางดวน ถนนกลวยนํ้าไท
ตัดใหม 

900.00 20.00 - 
26.00 

การทาเรือฯ 

ถนนอาจณรงค ถนนกลวยนํ้าไท
ตัดใหม 

สะพานขามคลอง
พระโขนง 

700.00 23.50 การทาเรือฯ 

13 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 1,600.00 12.00 สาธารณะ 

ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 1,250.00 13.30 กทม.
ปรับปรุง 

14 ซอยสุขุมวทิ 40 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 1,100.00 8.00 สาธารณะ 

15 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 726.00 12.00 สาธารณะ 

16 ซอยสุขุมวิท 42 
(ซอยกลวยน้ําไท) 

ถนนพระรามที่ 4 ถนนทางรถไฟเกา
สายปากน้ํา 

376.00 12.60 สาธารณะ 

17 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท ถนนทางรถไฟเกา
สายปากน้ํา 

1,200.00 11.50 สาธารณะ 
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ถนน ตรอก ซอย ในความรับผดิชอบของสํานักงานเขตคลองเตย จํานวน 73 แหง  
 

ลําดับที่ ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความยาว
ถนน (เมตร) 

เขตถนน 
กวาง (เมตร) 

สภาพ 

1 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 640.00 10.10 สาธารณะ
บางสวน 

2 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท สุดซอย (หนา
โรงงานยาสูบ) 

870.00 10.00 กทม.ปรับปรุง 

3 ซอยอุลิศแยก
สุขุมวทิ 4 

ถนนสุขุมวทิ สุดซอย 130.00 4.00 เอกชน 

4 แยกซอยอุลิศ ซอยอุลิศ สุดซอย 200.00 4.00 เอกชน 
5 ซอยสมาหาร แยกซอย

สุขุมวทิ 4 
สุดซอย 432.00 4.00 สาธารณะ 

6 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวทิ ซอย 
สุขุมวิท 4 

350.00 6.40 สาธารณะ 

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

บางสวน 
9 ซอยสุขุมวทิ 12 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 497.00 6.50 กทม.ปรับปรุง 

10 ซอยสุขุมวทิ 14 ถนนสุขุมวทิ สุดซอย 394.00 6.00 สาธารณะ 
11 ซอยสุขุมวทิ 16 ถนน

รชัดาภิเษก 
ซอยไผสิงหโต 1,193.00 11.00  สาธารณะ

บางสวน  

12 ซอยสุขุมวทิ 18 ถนนสุขุมวทิ สุดซอย 480.00 12.00 สาธารณะ 

13 ซอยสุขุมวทิ 20 ถนนสุขุมวทิ สุดซอย 604.00 10.40 สาธารณะ 

14 ซอยสายน้ําทิพย 1 ถนนสุขุมวทิ 
22 

ซอยสุขุมวิท 
20 

110.00 4.00 สาธารณะ 

15 ซอยสายน้ําทิพย 2 ถนนสุขุมวทิ 
22 

ซอยสุขุมวิท 
20 

360.00 8.00 - 
12.00 

สาธารณะ 

16 ซอยสายน้ําทิพย 3 ถนนสุขุมวทิ 
22 

ซอยสายนํ้า
ทิพย 2 

43.00 5.60 สาธารณะ 

17 ซอยสุขุมวทิ 24 ถนนสุขุมวทิ สุดซอย 636.00 11.00 กทม.ปรับปรุง
บางสวน 

18 ซอยเมธีนิเวศน ซอยสุขุมวิท 
24 

สุดซอย 730.00 7.00 สาธารณะ 

19 ซอยทานหญิงพวง
รตันประไพ 

ซอยสุขุมวิท 
26 

สุดซอย 1,114.00 6.90 สาธารณะ 
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ลําดับ
ที ่

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

เขตถนน 
กวาง (เมตร) 

สภาพ 

20 ซอยสุขุมวิท 28 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 287.00 13.00 สาธารณะ 

21 ซอยสุขุมวิท 30 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 290.00 8.00 สาธารณะ 

22 ซอยสุขุมวิท 32 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 97.00 3.80 สาธารณะ 

23 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท - 
สุดซอย 

สุดซอย 445.00 9.10 กทม.ปรับปรุง 

24 ซอยสุขุมวิท 36 
(นภาศัพท) 

ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม
ที่ 4 

1,100.00 8.50 สาธารณะ 

25 ซอยนภาศัพทแยก 
1 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 668.00 7.90 กทม.ปรับปรุง 

26 ซอยนภาศัพทแยก 
2 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 753.00 6.00 สาธารณะ 

27 ซอยนภาศัพทแยก 
3 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 324.00 5.20 สาธารณะ 

28 ซอยนภาศัพทแยก 
4 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 346.00 7.00 สาธารณะ 

29 ซอยนภาศัพทแยก 
5 

ซอยสุขุมวิท 36 สุดซอย 350.00 5.00 สาธารณะ
บางสวน 

30 ซอยไผสิงหโต ถนนพระราม 4 ซอยมาศึก 800.00 10.80 สาธารณะ
บางสวน 

31 ซอยแสนสุฃ ถนนพระรามที่ 
4 

ซอยนภาศัพท
แยก 4 

580.00 6.00 กทม.ปรับปรุง 

32 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวทิ สุดซอย 828.00 12.00 กทม.ปรับปรุง 

33 ซอยสุขุมวิท 42/1 ถนนสุขุมวิท สดุซอย 184.00 7.00 เอกชน 

34 ซอยสุขุมวิท 44 ถนนสุขุมวทิ สุดซอย 105.00 5.00 เอกชน 

35 ซอยสุขุมวิท 44/1 ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม
ที่ 4 

438.00 9.50 สาธารณะ 

36 ซอยสมานฉันท ถนนสุขุมวทิ 
42 

ซอยสุขุมวิท 
40 

409.00 5.20 สาธารณะ 



 
 

      - 10 - 
  

ลําดับ
ที ่

ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความ
ยาวถนน 
(เมตร) 

เขตถนน 
กวาง (เมตร) 

สภาพ 

37 ซอยแสงจันทร ถนนสุขุมวทิ 
42 

ซอยสุขุมวิท 40 400.00 8.90 สาธารณะ 

38 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 4 200.00 6.00 สาธารณะ 
39 ซอยภูมิจิตร ถนนพระราม 4 สุดซอย 190.00 5.50 สาธารณะ 
40 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท สุดซอย 382.00 6.50 สาธารณะ 
41 ซอยสุขุมวิท 48/1 ถนนสุขุมวิท คลองอินทนินทร 50.00 6.00 กทม.ปรับปรุง 
42 ซอยอารีรักษ ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 217.00 5.00 สาธารณะ 
43 ซอยบุญถม ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 230.00 6.00 กทม.ปรับปรุง 
44 ซอยแสงอุทัย ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 286.00 7.00 สาธารณะ 
45 ซอยสามทหาร ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 315.00 6.00 กทม.ปรับปรุง 
46 ซอยแสนสุข ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 155.00 6.00 สาธารณะ

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

บางสวน 
49 ซอยโรงเรียน

เสาวนิตย 
ซอยสุขุมวิท 50 สถานีสูบนํ้าพระ

โขนง 
400.00 6.00 สาธารณะ 

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

กลวยนํ้าไท 
ถนนพระราม 4 ซอยรเูบียร 165.00 7.70 สาธารณะ 

55 ซอยมหาวิทยาลัย
กรงุเทพ 

ถนนพระราม 4 ถนนทางรถไฟเกา
สายปากน้ํา 

205.00 7.50 สาธารณะ 

56 ซอยโรจนเสรี ซอยแยก  
ม.กรุงเทพ 

ถนนทางรถไฟเกา
สายปากน้ํา 

370.00 6.00 สาธารณะ 

57 ซอยสุขใจ (แยก
ซอยสุขุมวิท 42) 

ซอยสุขุมวิท 42 ซอยสุขุมวิท 40 432.00 7.30 สาธารณะ 

58 ซอยบารโบส 1 
(แยกซอยสุขุมวิท 

42) 

ซอยสุขุมวิท 42 สุดซอย 130.00 5.80 สาธารณะ 
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ลําดับ
ที ่

ถนน/ตรอก/ซอย จาก ถึง ความ
ยาวถนน 
(เมตร) 

เขตถนน 
กวาง (เมตร) 

สภาพ 

59 ซอยโรงพยาบาล
กลวยน้ําไท 2 

ถนนพระรามที่ 4 ซอยบารโบส 2 334.00 9.20 สาธารณะ 

60 ซอยบารโบส 2 ซอยสุขุมวิท 42 ซอยโรงพยาบาล
กลวยน้ําไท 2 

330.00 9.20 สาธารณะ 

61 ซอยรูเบียร ซอยสุขุมวิท 42 ซอยโรงพยาบาล
กลวยน้ําไท 2 

373.00 6.90 สาธารณะ 

62 ซอยแสนสบาย 8 
(แยกซอยสุขุมวิท 

36) 

ซอยแสนสบาย ซอยแสงชัย 155.00 8.00 สาธารณะ 

63 ซอยแสนสบาย 4 
(แยกซอยสุขุมวิท 

36) 

ซอยแสนสบาย สุดซอย 117.00 7.00 สาธารณะ 

64 ซอยแสงชัย ซอยสขุุมวิท 38 สุดซอย 883.00 7.05 สาธารณะ 
65 ซอยพิชัยณรงค

สงคราม 
ซอยสุขุมวิท 26 สุดซอย 294.00 6.20 สาธารณะ 

66 ซอยเจริญสุข ถนนพระรามที่ 4 สุดซอย 313.00 5.30 สาธารณะ
บางสวน 

67 ซอยแยกซอยเจริญ
สุข 

ซอยเจริญสุข สุดซอย 147.00 4.50 สาธารณะ
บางสวน 

68 ซอยโชคดี ถนนพระราม 4 สุดซอย 588.00 12.00 สาธารณะ 
69 ซอยแยกซอย

สุขุมวิท 40 
ซอยสุขุมวิท 40 ซอยสขุุมวทิ 38 113.00 10.60 สาธารณะ 

70 ซอยแยกสุขุมวิท 
50 ตรงขามซอย

สวสัดี 4 

ซอยสุขุมวิท 50 สุดซอย 124.00 6.30 สาธารณะ 

71 ซอยแยกทางเขา
วัดคลองเตยใน 

ถนน ณ ระนอง ซอยวัดคลองเตยใน 281.00 5.00 สาธารณะ 

72 ซอยแยกซ.ทาน
หญิงพวงรัตน

ประไพ 

ซอยทานหญิงพวง
รัตนประไพ 

สุดซอย 173.00 6.50 กทม.
ปรับปรุง 

73 ซอยชัยมงคล 1 ถนนพระราม 4 สุดซอย (วนออก
พระราม 4) 

209.00 2.85-3.75 สาธารณะ 
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คลองทีสํ่านักงานเขตคลองเตยดูแลมีทั้งหมด 7 คลอง  

1. คลองยายสรอย 
2. คลองคาง 
3. คลองอินทนินทร 
4. คลองพลับ 
5. คลองยายลอม 
6. คลองเตยใน 
7. คลองบานคุง 
 

คลองที่สํานักการระบายน้ําดูแลมีทั้งหมด 5 คลอง 
1. คลองหัวลาํโพง (คลองเตย) 
2. คลองไผสิงหโต 
3. คลองนางหงษ 
4. คลองพระโขนง 
5. คลองบางจาก    
         

คูน้ํา จํานวน 3 คู   
1. คูนํ้าบานกลวยใต   ถนนสุขุมวทิ  - ถนนกลวยน้ําไท 
2. คูนํ้าซอยสุขุมวทิ 50  คลองคาง - คลองบางจาก 
3. คูนํ้าขางรพ.เทพธารินทร  คลองหัวลําโพง – ถนนพระรามที่ 4 

 
ระบบการระบายน้ําในพื้นที่เขตคลองเตย  

สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ําและบอสูบนํ้าในพ้ืนที่เขตคลองเตยมีทั้งหมด 16 แหง ควบคุมโดยสํานักการระบาย
น้ํา จํานวน 15 แหง ควบคุมโดยสาํนักงานเขตคลองเตย จํานวน 1 แหง 
 
จุดออนน้ําทวมกรณีฝนตก จํานวน 9 จุด  

 

ลําดับ บริเวณจุดเฝาระวัง ขอมูลน้ําทวม มาตรการที่ใชในการ
ปองกัน/ลด
ผลกระทบ 

พื้นที่น้ํา
ทวม 

ความลึก 
ของน้ํา 

ระยะเวลา 
ที่ใช 

1 บริเวณซอยสขุุมวทิ 
22 

400 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ตั้งเครื่องสูบนํ้า 
- จัดเจาหนาที่ออก
ตรวจเก็บขยะขณะ
ฝนตก 
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ลําดับ บริเวณจุดเฝาระวัง ขอมูลน้ําทวม มาตรการที่ใชในการ
ปองกัน/ลด
ผลกระทบ 

พื้นที่น้ํา
ทวม 

ความลึก 
ของน้ํา 

ระยะเวลา 
ที่ใช 

2 บริเวณซอยสขุุมวทิ 26 1,250 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ตั้งเครื่องสูบนํ้า 
- จัดเจาหนาที่ออก
ตรวจเก็บขยะขณะ
ฝนตก 

3 บริเวณซอยคุณหญิงพวง
รัตนประไพ 

1,114  
ม. 

20-30 ซม. 1-2 ชม. - ตั้งเครื่องสูบนํ้า 
- จัดเจาหนาที่ออก
ตรวจเก็บขยะขณะ
ฝนตก 

4 บริเวณซอยสขุุมวทิ 34 
ชวงปลายซอย 

150 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ตั้งเครื่องสูบนํ้า 
- จัดเจาหนาที่ออก
ตรวจเก็บขยะขณะ
ฝนตก 

5 บริเวณซอยสขุุมวทิ 36 800 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ตั้งเครื่องสูบนํ้า 
- จัดเจาหนาที่ออก
ตรวจเก็บขยะขณะ
ฝนตก 

6 บริเวณซอยสขุุมวทิ 38 828 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. - ตั้งเครื่องสูบนํ้า 
- จัดเจาหนาที่ออก
ตรวจเก็บขยะขณะ
ฝนตก 

7 บริเวณหมูบานเปรมฤทัย 500 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. ตั้งเครื่องสูบน้ํา 
 

8 บริเวณชุมชนหัวโคง 500 ม. 20-30 ซม. 2-4 ชม. ตั้งเครื่องสูบน้ํา 
 

9 บริเวณถนนพระราม 3 400 ม. 20-30 ซม. 1-2 ชม. เก็บขยะหนาตะแกรง
ขณะฝนตก 
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จุดออนน้ําทวม กรณีน้ําหลากและน้ําทะเลหนุน  
อยูในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา  ทั้งหมด 8 จุด  ดังนี ้
1. ทาทรายสุขสวสัดิ์ ถนนทางรถไฟสายปากน้ําเกา (ปากคลองหัวลําโพงติดคลองพระโขนง)  
2. ศาลาหิมะทองคํา แยกถนนทางรถไฟสายปากน้ําเกา (ริมคลองพระโขนง) 
3. หมูบานเปรมฤทัย ซอยเริ่มเจริญ แยกซอยสุขุมวิท 50 (ริมคลองพระโขนง) 
4. หมูบานมหาวงศ แยกซอยภูมิจิตร (ริมคลองพระโขนง) 
5. หมูบานปยะวชัร แยกซอยภูมิจิตร (ริมคลองพระโขนง)    
6. สํานักงานกรมศุลกากรสงออก ทาเรือกรุงเทพ  (ริมแมนํ้าเจาพระยา) 
7. ขางวดัคลองเตยใน แยกถนนอาจณรงค (ริมแมน้ําเจาพระยา) 
8. วัดคลองเตยนอก ถนนทาเรอื (ริมแมน้ําเจาพระยา) 

 

สํานักงานเขตคลองเตย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทําแผนพัฒนาเขต การจัด
ใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอด
รถ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ การสาธารณูปการ การสงเสริมการฝกและประกอบอาชีพ การสงเสริม
การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลง
ชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา 
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดใหมี
และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว การรักษาความ
ปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุมครอง ดูแล
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การ
ดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ การจัดเก็บรายได การบังคับ
การใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
และหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการเปน 10 ฝาย ประกอบดวย  

1.   ฝายปกครอง 
2.   ฝายทะเบียน 
3.   ฝายโยธา 
4.   ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 
5.   ฝายรายได 
6.   ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
7.   ฝายการศึกษา 
8.   ฝายการคลัง 
9.   ฝายเทศกิจ 
10. ฝายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม  
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กรอบอัตรากําลังขาราชการและลูกจาง 

ประเภท กรอบอัตรากําลัง อัตราคนครอง อัตราวาง 
ขาราชการ 151  139  12  
ลูกจางประจํา 508  494  14  
ลูกจางชั่วคราว 304  253  51  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  105  104  1  
รวม 1,068 990 78 

                       (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
 

กรอบอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดับ โรงเรียน กรอบอตัรากาํลัง รวม อตัราคนครอง

ปจจุบัน 

รวม อัตราวาง รวม อัตราเกิน รวม 

ผูบริหาร ขาราชการ
คร ู

ผูบริหาร ขาราชการ
คร ู

ผูบริหาร ขาราชการ
คร ู

ผูบริหาร ขาราชก
ารคร ู

1 ศนูยรวมนํ้าใจ 3 42 45 3 41 44 - 1 1 - - - 

2 ชุมชนหมูบาน
พัฒนา 

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

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

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

รวม 9 96 105 9 95 104 - 2 2 - 1 1 

                        (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 

วิสัยทัศน 
 “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานอยางตอเน่ือง ฟูเฟองเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติสูสากล” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
2. พัฒนาสภาพแวดลอมในพื้นที่เขต 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศกึษาของประชาชนในพื้นที่เขต 
4. พัฒนาองคกร ทั้งในรปูองคความรู พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี  
5. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความ

เปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 
6. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข 
7. พัฒนาระบบจราจรใหมีความคลองตัว ปลอดภัย และมีระบบขนสงสาธารณะที่หลากหลาย 
8. ลดปริมาณมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลที่ตองกําจัด 
9. เพิ่มพื้นที่สีเขียว/สวนสาธารณะ 
10. สงเสริมการดํารงชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
11. การควบคุมความเปนระเบียบและความปลอดภัย 
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12. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยใหแกเยาวชนในพื้นที่เขต 
13. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของประชาชน 
14. ดูแลการใชประโยชนที่ดินการแจงขอมูลการใหประโยชนที่ดินในพื้นที่เขต  
15. สงเสริม/สนับสนุน กิจกรรมที่เก่ียวของกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวติ หรือการประกอบอาชีพของ    

  ประชาชนในพื้นที่เขต 
16. จัดบริการแกประชาชนในดานตางๆ อยางทั่วถึง 
17. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย 
18. พัฒนากระบวนการทํางานและบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตคลองเตย 

 

เปาหมาย 
 1. ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
   เปาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิด
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ 
    เปาประสงคที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ 

มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
 เปาหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  เปาประสงคที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของ

สภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม 
  มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
   เปาหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร  

เปาประสงคที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเส่ียงอันตราย 
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัต ิ 
 เปาหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟนคืนจากภัยพิบัติ 

เปาประสงคที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้ง
จากน้ําฝน นํ้าหนุน และนํ้าหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากร และเครื่องมือในการจัดการ  
สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
  มิตทิี่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  

เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรคและสาร
ปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของอาหารที่ไดรับประทาน 

2. ดานที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที ่

เปาหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเปนมหานครรมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การพักผอนเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
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เปาประสงคที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสราง
ความรมรื่นเพ่ิมข้ึนกระจายทั่วในพื้นที่ 

 3. ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับ 

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  
   เปาหมายที่ 3.1.1 ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก 

เปาประสงคที่ 3.1.1.1 ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก    
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน  
 เปาหมายที่ 3.3.1 การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาหลัก จากการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
4. ดานที่ ๔ มหานครกระชับ  

มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม  
   เปาหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใชประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพ
สอดคลองกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

เปาประสงคที่ ๔.๑.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพ
ตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองช้ันในและเขตเมืองช้ันกลาง 

5. ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
 เปาหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการ

ทํางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม  
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคล่ือนการ

พัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
6. ดานที่ 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 

มิติที่ 6.2 เมืองแหงนักทองเที่ยวระดับโลก 
   เปาหมายที่ 6.2.1 กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่นาทองเที่ยวระดับโลก   

เปาประสงคที่ 6.2.1.3 กรุงเทพมหานครมีศกัยภาพในการดําเนินงานการทองเที่ยว ทั้ง
ดานองคกร บุคลากร การบริการขอมูลขาวสารและการสงเสริมการตลาด เปนองคกรที่รูจักของสาธารณชน 
สามารถแขงขันกับเมืองทองเที่ยวช้ันนําในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียไดอยางภาคภูมิ 
7. ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร  

เปาหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและ
การงบประมาณ ที่เปนมาตรฐานสากลและเก้ือหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว  

เปาประสงคที่ 7.4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  

    เปาประสงคที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงินการบัญชี 
และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ผลการดําเนินงานหลัก  
ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

1. รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว รอยละ 102.45 
 2. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับ ด ีรอยละ 100 
 3. รอยละของจุดเส่ียงภัยไดรับการเฝาระวังและตรวจตรา รอยละ 100 
 4. รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตเพิ่มข้ึน (ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบกับปที่ผานมา รอยละ 17.50 
 5. รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับป 2556 รอยละ 
22.29 
 6. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก – รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป รอยละ 93.33 
 7. รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผลผลิต) 
รอยละ 100 
 8 .  - จํ านวนครั้ ง ใ นการกวดขัน ดูแลมิ ใ ห มี กา รจอดรถบนทาง เท า  ( ผลผลิ ต )  2  ครั้ ง ต อ วั น 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดระเบียบรถจอดบนทางเทา (ผลลัพธ) รอยละ 92.63 
 9. รอยละของสถานบริการในพื้นที่เขตคลองเตยที่ไดรับการตรวจสอบ รอยละ 100 

   10. รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดตามเปาหมายคาดการณของสาํนักสิ่งแวดลอม รอยละ 123.95 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรและงานประจํา 
 1. การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความม่ันคง รอยละ 100 
 2. รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนงของอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน รอยละ 100 
 3. รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออกครบ 4 กิจกรรม รอยละ 100 
 4. รอยละของการจัดใหมีการกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ รอยละ 100 
 5. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบกับป พ.ศ. 2556 รอยละ 126.11 
(22,715.45 ตัน/ป) 
 6. รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear) 
รอยละ 95.83 
 7. มูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลงเมื่อเปรียบกับป พ.ศ. 2556 รอยละ244.21 ของคาเปาหมายที่ สสล. กําหนด 

8. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของเขตคลองเตย (ผลผลิต) รอยละ166.67 (15 ครั้ง) 
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มาตรการและโครงการ/กจิกรรม 
 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ 
 

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดตามหลัก3Rs (Reduce Reuse/ Recycle) 
 
ลําดับที ่ ตวัชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของปรมิาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป ๒๕๖1  

รอยละ 12 

2 -รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ึน
เม่ือเทียบกับป 2561 

รอยละ 5 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรียจากแหลงกําเนิดเพื่อ 
นํากลับไปใชประโยชน 

ฝายรักษาความสะอาดฯ 

2. กิจกรรมนัดวันทิ้งนัดวันเก็บขยะอันตราย ฝายรักษาความสะอาดฯ 

3. โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพ่ือนํากลับมาใชประโยชน ฝายรักษาความสะอาดฯ 

4. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ฝายรักษาความสะอาดฯ 
 

มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เปาประสงคที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภยัเพ่ือลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม 
มาตรการที่ 5 สนับสนุนดานความปลอดภัย(ตรวจพื้นที่เส่ียงตอการเกิดอาชญากรรม 
มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
เปาประสงคที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเส่ียงอันตราย 
มาตรการที่ 5 อํานวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจร 
มาตรการที่ 6 ใหการสนับสนุนดานความปลอดภัยการจราจรทางน้ํา 
 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝาระวังและตรวจตรา รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ฝายเทศกิจ 

2. โครงการตรวจเฝาระวังภัยแกไขพื้นที่เปลี่ยวใหเปนพื้นที่โปรง ฝายเทศกิจ 

3. โครงการเจาหนาที่เทศกิจอาสาพานองขามถนน ฝายเทศกิจ 

4. โครงการตรวจสอบประสิทธภิาพการทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) ฝายเทศกิจ 

  
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ  
เปาประสงคที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน นํ้าหนุน และน้ําหลาก 
เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากร และเครื่องมือในการจัดการ  สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
มาตรการที่ 1: เพิ่มความสามารถในการปองกันนํ้าทวมจากน้ําหลากและน้ําหนุน  
มาตรการที่ 2: เพิ่มความสามารถและประสิทธภิาพในการรองรับและระบายนํ้าทวมขัง  
 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเรจ็ในการเตรียมการแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (ผลผลติ) 

รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. การทําความสะอาด / ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซม 
ฝาบอพัก ตะแกรงรบันํ้าและคันหิน 

ฝายโยธา 

2. โครงการเก็บขยะ วัชพืชและเปดทางนํ้าไหล ค ูคลอง ในพื้นที่เขตคลองเตย  ฝายโยธา 

 
มิตทิี่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ไดรับประทาน 
มาตรการที่ 1 ควบคมุ กํากับใหสถานประกอบการอาหารผานเกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 ควบคมุ กํากับใหผูประกอบการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปนโรคติดตอ ไมเปน
โรคที่สังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหนะนําโรคติดตอ 
มาตรการที่ 3 ควบคุม กํากับใหสถานประกอบการผูไดรับอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองผานการอบรมตาม
หลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนด  
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
มาตรการที่ 6 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารมีศกัยภาพในการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย 
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ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเรจ็ในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี  

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภยั ฝายสิ่งแวดลอมฯ 

 

ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน 
มิตทิี่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับ ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูดอยโอกาส 
เปาประสงคที่ 3.1.1.1 ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก 
มาตรการที่ 2 ออกแบบการกอสรางหรือออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนน ใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและคนพิการ 
 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเรจ็ของการออกแบบและจัดทํารายการของ     
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. กิจกรรมการออกแบบและจัดทํารายการส่ิงอํานวย 
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

ฝายปกครอง และ 
ฝายโยธา 

 

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน  
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
มาตรการที่ 2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสรมิสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
มาตรการที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ 

 
 



 
 

- 22 - 
 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตามเกณฑที่กําหนด 

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. การประชุมครู ฝายการศึกษา 

2. โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุว
กาชาด  

ฝายการศึกษา 

3. โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 

4. การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 

5. โครงการสมัมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรยีน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 

6. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย 

ฝายการศึกษา 

7. การพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน ฝายการศึกษา 

8. การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต ฝายการศกึษา 

9. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝายการศกึษา 

10.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล”  
กรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 

11.โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 

12.โครงการวายนํ้าเปนเลนนํ้าไดปลอดภัย ฝายการศกึษา 

13.โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู ฝายการศึกษา 

14.โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ฝายการศึกษา 

15.โครงการสอนภาษาจีน ฝายการศึกษา 

16.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ฝายการศกึษา 

17.พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ฝายการศึกษา 
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โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

18.โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ฝายการศึกษา 

19.โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 

 

ดานที่ ๔ มหานครกระชับ  
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม  
เปาประสงคที่ ๔.๑.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพ่ิม
ความหนาแนนประชากรในเขตเมืองช้ันในและเขตเมืองช้ันกลาง 
มาตรการที่ 8 สํารวจ จัดเก็บ และจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการวางผังเมือง 
 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคาร และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน ฝายทะเบียน 

2. การตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนงที่มีการอนุญาตใหมีการกอสรางป 2562 ฝายโยธา 

 
ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชระบบ
งบประมาณแบบมีสวนรวม 
มาตรการที่ 2 สงเสริมความเขาใจของภาคประชาชนตอการเขามามีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาเมือง 
 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน รอยละ 50 ของชุมชนใน
พื้นที่เขตมีการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน 
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โครงการ/กิจกรรมรองรบัมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

1. การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ฝายพัฒนาชุมชนฯ 

 
สวนที่ 2 การบริหารจัดการ 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร  
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
เปาประสงคที่ 7.4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  

มาตรการที่ 3 จัดเก็บรายไดตามยอดประมาณการรายไดจัดเก็บเอง 

มาตรการที่ 4 คงสดัสวนภาษีลูกหน้ีทองถ่ินในปงบประมาณตอรายไดภาษีทองถิ่นจัดเก็บเอง 

 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษ ี3 ประเภทตามยอดรวมประมาณ
การภาษี 3 ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ) 

ไมนอยกวารอยละ 95 

2 รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท  รอยละ 25 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ฝายรายได 

 
เปาประสงคที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัตดิานการเงินการบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให
ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มาตรการที่ 2 จัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครไดภายในกําหนด 
 
ลําดับที ่ ตวัชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายในกําหนด 2 เดือน ภายในเดือน พ.ย. 2561 

2 จัดทํางบการเงินครบถวนถูกตอง ไมมีขอทักทวงจาก 

กองบัญชี สํานักการคลัง 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร สวนราชการ 

กิจกรรมการติดตามเรงรัดการบันทึกรายการบัญชีและจัดทํางบการเงินถูกตองของ
สํานักงานเขตคลองเตย 

ฝายการคลัง 
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การนาํแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคที่ 1.1.2.1  การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด 

- รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชน ที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป ๒๕๖1  
 

รอยละ 12 
- รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2561 รอยละ 5 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 สงเสริมการ
คัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิดตามหลัก3Rs 
(Reduce Reuse/ 
Recycle) 

 

- รอยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรียที่คัดแยกและนํา
กลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับป ๒๕๖1  
คาเปาหมาย รอยละ 12 
- รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับป 2561 
คาเปาหมาย รอยละ 5 

1. นิยาม 
1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) ส่ิงที่ยอยสลายงาย ไดแก เศษอาหาร 
เศษผักเปลือกผลไม วัชพืช ใบไมกิ่งไม ฯลฯ 
1.2 มูลฝอยอินทรียนํากลับไปใชประโยชน หมายถึง การนํากลับไปใชประโยชน
ตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผานกระบวนการแปรรูปหรือไมก็ไดเชนทําปุยหมัก 
เลี้ยงสัตว แปรรูป ฯลฯ 
1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึงของเสียอันตรายที่เกิด
จากชุมชน ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ
ปนเปอน ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ เชน ยาเม็ด
หมดอายุ ผงคารบอน เปนตน โดยไมรวมของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม  
มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี 

โครงการคัดแยกมูลฝอย
อินทรีย 
จากแหลงกําเนิดเพื่อนํา
กลับไปใช 
ประโยชน มีกิจกรรมที่
เก่ียวของกับโครงการ ดังน้ี 
1) กิจกรรมคัดแยกและ
จัดเก็บเศษผักในตลาด 
2) กิจกรรมบดยอยกิ่งไม
จากการตัดแตงตนไม 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  2. วิธีการคํานวณ 
2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คดัแยกและนํากลับไปใชประโยชน 
ที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เทากับ ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํา
กลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2561 หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2561 คูณ 100 
2.2 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ึน 
เทากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2562 ลบ ปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2561 หาร ปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2561 คูณ 100 
3.เกณฑการประเมินผล 
1. คาเปาหมายรายเขตตามที่สํานักส่ิงแวดลอมกําหนด 
2. ผลการดําเนินงานรายเขตใชขอมูลจากระบบรายงานของสํานักสิ่งแวดลอม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
3. สํานักงานเขตรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเปน 2 ตัวยอย 
ผานระบบติดตามและประเมินผลของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลเปน
ประจําทุกเดือน โดยตองระบุรายละเอียดที่อธิบายไดวา ดําเนินการอยางไร    
กับใคร ที่ไหน เม่ือไร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย และปริมาณมูลฝอยอันตรายพรอม
ระบุแหลงกําเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย 
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงานตามแนวทางที่สํานักส่ิงแวดลอม
กําหนดไว ณ หนวยงานเพื่อรับการประเมินผล 

3) กิจกรรมคัดแยกและ
จัดเก็บเศษผักผลไมจาก
รานคาริมทาง 
4) กิจกรรมคัดแยกและ
จัดเก็บผักตบชวาจากการ
เปดทางนํ้าไหล 
5) กิจกรรมการจัดทําคอก
ปุยหมักริมทาง 
6) กิจกรรมสํารวจขอมูล
การจัดการขยะเศษอาหาร
จากสถานประกอบการ 
7) กิจกรรมการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การแปรรูปขยะ
อินทรียเพื่อนํากลับไปใช
ประโยชน 
8) กิจกรรมการจัดทําศูนย
การเรียนรูเกษตรอินทรีย
และการจัดการขยะครบ
วงจร 

 
ฝายรักษาความสะอาดฯ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  5. เกณฑการคาํนวณคะแนนจากเปาหมายที่กําหนด แยกแตละตัวช้ีวัดยอย 
- รอยละ 100 ของคาเปาหมายเขตขึ้นไปได  5 คะแนน 
- รอยละ 90 - 99 ของคาเปาหมายเขต ได 4 คะแนน   
- รอยละ 80 - 89 ของคาเปาหมายเขต ได 3 คะแนน   
- รอยละ 70 - 79 ของคาเปาหมายเขต ได 2 คะแนน  
- รอยละ 60 - 69 ของคาเปาหมายเขต ได 1 คะแนน 
- รอยละ 59 ของคาเปาหมายเขตลงมา ได 0.9 คะแนน 
6. นําผลคะแนน 2 ตัวยอยรวมกันเปนผลงานตัวชี้วัดรายเขต 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เปาประสงคที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม 
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ 
เปาประสงคที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเส่ียงอันตราย 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2 รอยละของจุดเส่ียงภัยไดรับการแกไข เฝาระวังและตรวจตรา รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

- มิติที่ 1.2 มาตรการที่ 5 
สนับสนุนดานความ
ปลอดภัย(ตรวจพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดอาชญากรรม) 
- มิติที่ 1.3 มาตรการที่ 5 
อํานวยการจราจรโดย
เทศกิจอาสาจราจร และ 
มาตรการที่ 6  
ใหการสนับสนุนดานความ
ปลอดภัยการจราจรทางนํ้า 
 

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับ
การแกไข เฝาระวังและ 
ตรวจตรา 
คาเปาหมาย รอยละ 100 

นิยาม 
จุดเส่ียงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสํารวจวาเปนจุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม(รวมกับจุดที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ) จุดเส่ียงตอ
ความปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ 
การแก ไขจุดเ ส่ียงภัย  หมายถึง  การป รับ การแก ไข หรือการเพิ่ม เติม
สภาพแวดลอม เชน การดูแลตัดตนไม การติดตั้งไฟฟา ติดปายประชาสัมพันธ
ปองกันอาชญากรรม ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง ฯลฯ ครบทุก
รายการตามสภาพพ้ืนที่ 
การเฝาระวังและตรวจตรา หมายถึง สํานักเทศกิจและสํานักงานเขต มีการ
ดําเนินการ เพื่อสงเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน 
และทาเทียบเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี ้
1. จุดเส่ียงภัยไดรบัการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
กลองวงจรปด (CCTV) 

1. โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
2. โครงการตรวจเฝาระวัง
ภัยแกไขพื้นที่เปล่ียวใหเปน
พื้นที่โปรง 
3. โครงการเจาหนาที่เทศกิจ
อาสาพานองขามถนน 
4. โครงการตรวจสอบ
ประสทิธิภาพการทํางาน
ของกลองวงจรปด (CCTV) 

 
ฝายเทศกิจ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  2. จุดเส่ียงภัยไดรับการปรับสภาพแวดลอมดวยการตัดตนไมที่รกทึบ ติดตัง้ไฟฟา
แสงสวาง ติดปายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม ทําความสะอาดปายรถ
ประจําทาง 
3. ดําเนินการเฝาระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทาง
ถนนและบนทางเทา เชน กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจ
อาสาจราจรพานองขามถนน (School care) กวดขันไมใหมีการจอดรถหรือขับขี่
รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนบนทางเทา ฯลฯ 
4. ดาํเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
1. สํานักเทศกิจ  

1.1 ขอมูลจุดเสี่ยงภัยของสาํนักงานเขต จํานวน 1 ชุด   
1.2 ออกแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
1.3 ใหคะแนนผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต ตามขอ 2 และขอ 3 

2. การแกไขจุดเสี่ยงภัย (รอยละ 40) 
สํานักงานเขต (ฝายเทศกิจ) ประสานฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้ 
2.1 การดูแลตัดตนไม โดย ฝายรักษาความสะอาด (7 คะแนน) 
2.2 การติดตั้งไฟฟา โดย ฝายโยธา (7 คะแนน) 
2.3 ติดปายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม โดย ฝายเทศกิจ  
(7 คะแนน) 
2.4 ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง โดย ฝายรักษาความสะอาด 
(7 คะแนน) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  2.5 รวบรวมผลการดําเนินงานแกไขจุดเส่ียงภัย ตามขอ 2.1 – 2.4 
รายงานใหผูบริหารและสํานักเทศกิจทราบ (12 คะแนน) 

3. การเฝาระวังและตรวจตราจุดเส่ียงภัย  (รอยละ 60) 
    สํานักงานเขต (ฝายเทศกิจ) มีการจัดทําแผนเฝาระวังและตรวจตราจุดเส่ียงภัย 
ดังน้ี 

3.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด  
(15 คะแนน) 

3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบวามีการชํารุดให
จัดทําหนังสือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดาํเนินการแกไข (15 คะแนน) 

3.3 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจรตามโครงการอาสา 
พานองขามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน) 

3.4 ปฏิบัติหนาที่กวดขันไมใหมีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต  
หรือลอเลื่อนบนทางเทาไมมีคดีอุบัติเหตบุนทางเทา รอยละ 100 (15 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 
    ความสาํเร็จของการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภัยรวมกับการเฝาระวังและ
ตรวจตราจุดเส่ียงภัย x 100 หาร ความสําเร็จของการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยง
ภัยรวมกับการเฝาระวังและตรวจตราจุดเส่ียงภัยตามแผน 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ ๑  :  มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๔ : ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดาน
บุคลากรและเคร่ืองมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
3 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

(ผลผลิต) 
รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1: เพิ่ม
ความสามารถในการ
ปองกันนํ้าทวมจากนํ้า
หลากและนํ้าหนุน  
มาตรการที่ 2: เพิ่ม
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการรองรับ
และระบายนํ้าทวมขัง  
 

รอยละความสําเร็จในการ
เตรยีมการแกไขปญหานํ้าทวม
ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 
คาเปาหมาย รอยละ 100 

นิยาม 
๑. การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
เตรียมการแกไขปญหานํ้าทวมเนื่องจากนํ้าฝนและนํ้าหลากเขาในพื้นที่
กรุงเทพมหานครใหสามารถลดระยะเวลาการระบายน้ําทวมขังไดเร็วขึ้น ลด
ผลกระทบที่จะเกิดแกประชาชนใหนอยลง  
    ทั้งนี้ การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
เขตตองจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหานํ้าทวมประจําป ๒๕๖2 
โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังน้ี  
     ๑. การขุดลอกค-ูคลอง และเปดทางนํ้าไหล  
     ๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก 
ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน 

1. การทําความสะอาด / 
ลอกทอระบายนํ้า บูรณะ
ซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรง
รับนํ้าและคันหิน 
2. โครงการเก็บขยะ วัชพืช
และเปดทางนํ้าไหล คู คลอง 
ในพื้นที่เขตคลองเตย 

 
ฝายโยธา 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  ๒. ความสาํเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกัน
ปญหานํ้าทวมในพ้ืนที่ประจําป ๒๕๖2 ทีสํ่านักการระบายนํ้าและสํานักงาน
เขตกําหนด 
รายละเอยีดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
    - วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัติงานปที่ผานมา 
    - ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติเพื่อหาปจจัยความสําเร็จและ
แนวทางแกไขในระยะตอไป 
2. สํารวจความพรอม 
    2.1 ทอระบายน้ํา (สํารวจความยาวทอระบายน้ํา ที่ตองลางทําความสะอาด) 
    2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความพรอม และที่ตองขุดลอก) 
3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมในพื้นทีป่ระจําป 
๒๕๖2 ประกอบดวย  
   แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังน้ี 
   3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกทอระบายนํ้าบูรณะซอมแซมฝาบอพัก 
ตะแกรงรับน้ําและคันหิน  
   3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางนํ้าไหลพรอมทั้งขอมูลผล
การประเมินการดําเนินงานในปที่ผานมาระบุมาในแผนฯ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  4. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
จากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 
4 ครั้ง/ป 
เกณฑการใหคะแนน: รอยละ 100 
 - พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนเตรียมการปองกันปญหานํ้าทวม
ประจําป ๒๕๖2 ของสํานักการระบายนํ้าและสํานักงานเขตประกอบดวย 
การเตรียมการตามแผนฯ แบงเปน 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังน้ี 
1. แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก  
ตะแกรงรับน้ําและคันหิน แบงแผนการดําเนินการ ดังน้ี 
   1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยใชแรงงานเขต  
   1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยการจางเหมา 
หนวยงานอ่ืนตามที่ไดรับจัดสรรประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ทั้งนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานัก    
การระบายนํ้า ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน  
พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถาม)ี และผลการดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 
(คะแนนรอยละ 45) 
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปดทางน้ําไหล แบงแผนการดําเนินการ ดังนี ้
   2.1 แผนงานการขดุลอกค ูคลองฯ โดยใชแรงงานเขต  
   2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจางเหมาหนวยงานอ่ืนตามที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  ทั้งนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานัก     
การระบายนํ้า ตามแบบ สนน.๐๒ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน และการรายงาน
การดําเนินงานตองครบถวน สมบูรณ สม่ําเสมอ และระบุปญหา/อุปสรรคใน
การดําเนินงาน (ถามี) และผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 
100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45) 
3. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
จากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 
4 ครั้ง/ป (คะแนนรอยละ 10) 
สูตรการคํานวณ : ผลคะแนนการดําเนินการตามแผนฯ (คะแนนรอยละ 
100) 
รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
คณูดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ     
ที่สํานักงานเขตกําหนด 
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 
(ปดเศษตามหลักคณติศาสตร) 

 

หมายเหตุ : 1. กําหนดข้ึนเพื่อเปนการเตรียมการในการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในป 2562 ในความรับผิดชอบของสํานักการระบายนํ้า
และสํานักงานเขต  
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      2. เปนการสนับสนุนและขับเคล่ือนยุทธศาสตรของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2562 ดานที่ ๑ : มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ : ปลอดภัยพิบัติ เปาหมายที ่1.4.1 : กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืน
จากภัยพิบัติ เปาประสงค 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝนนํ้าหนุนและนํ้าหลากฯ มาตรการที่ 1: เพิ่มความสามารถใน
การปองกันนํ้าทวมจากน้ําหลากและน้ําหนุน และมาตรการที่ 2: เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําทวมขัง ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสามารถใน
การปองกันนํ้าทวมเนื่องจากนํ้าหลากและนํ้าหนุน ที่ความสูง+3.0 ม.รทก. ไดดีข้ึน และตัวชี้วัดที่ 2 : ความสามารถระบายนํ้าทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 
มม.ตอชั่วโมง 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามตัวช้ีวัดสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

การขับเคล่ือน/ความ
เช่ือมโยงกับแผน 

ดาน/มิติ/เปาหมาย/เปาประสงค/ ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 

1. แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ประยะ
ที่ 2 พ.ศ.2561-2565 
2. แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป 
พ.ศ.2562 
 

ดานที่ ๑ : มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๔ : ปลอดภัยพิบัติ 
เปาหมายที ่1.4.1 : กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัย
พิบัติ 
เปาประสงค 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานคร
มีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้ง
จากนํ้าฝนนํ้าหนุนและน้ําหลากฯ 
มาตรการที ่1 และ 2 

รอยละความสําเร็จใน
การเตรียมการแกไข
ปญหานํ้าทวมใน
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 
100 

 
 
 
 
 
 

ป 2561 :  
- รอยละความสําเร็จใน
การเตรียมการแกไข
ปญหานํ้าทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของสาํนักงาน
เขต (รอยละ 100) 
- ความสามารถระบายน้ํา
ทวมขังในถนนสายหลัก 
กรณีฝนตก    
100 มม.ตอชั่วโมง (210 
นาที)(สนน.) 

การกําหนดคาเปาหมาย: 
 

 

 
เปาหมายป 2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รอยละ 100             
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การประเมินผล รอบที่ 1 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) การประเมินผล รอบที่ 2 (ต.ค.61 – ก.ย.62) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน 2 
ไตรมาส 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ  จํานวน 4 ไตร
มาส 

 

คําอธิบาย:      พิจารณาจากความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในป 2562 โดยสํานักการระบายนํ้าและสํานักงาน
เขต แบงการดําเนินการ ดังนี้ 
     1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน ผาน
เว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา 
         ตามแบบ สนน.๐๑ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถาม)ี และรอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45) 
     2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู คลอง และเปดทางนํ้าไหลผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ ไมเกิน
วันที่ ๕ ของทุกเดือน  
         ทั้งนี้ การรายงานการดําเนินงานตองครบถวน สมบูรณ สม่ําเสมอ และระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และรอยละ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45) 
     3. รายงานผลการปฏิบัติงานการรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/ภาคเอกชนในพื้นที่ หรือ
รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ  จํานวน 4 ครั้ง/ป (คะแนนรอยละ 10) 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที ่1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคที่1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่ไดรับประทาน 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
4 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  
รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ควบคุม กํากับให
สถานประกอบการอาหารผาน
เกณฑดานสุขลักษณะทาง
กายภาพของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 ควบคุม กํากับให
ผูประกอบการ ผูไดรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ
แจง ตองไมเปนโรคติดตอ ไม
เปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม
เปนพาหนะนําโรคติดตอ 
มาตรการที่ 3 ควบคุม กํากับให
สถานประกอบการผูไดรบั
อนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
ตองผานการอบรมตามหลักสูตร
ที่กรุงเทพมหานครกําหนด  

รอยละความสําเร็จในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  
คาเปาหมาย รอยละ 100 
 

นิยาม 
๑.สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอรมารเก็ตและมินิมารท ในพ้ืนที่ ๕๐ เขต ที่
ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข 
๒.เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึงเกณฑที่
ใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับปายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุ ง เทพมหานคร ระดับดีประกอบดวย  ๓ 
องคประกอบหลัก ไดแกดานอาคารสถานที่ ดานความปลอดภัยของ
อาหารและดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังน้ี 

2.1 ดานอาคารสถานที่ ตองผานเกณฑสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร 
2.2 ดานความปลอดภัยของอาหาร ตองผานเกณฑดานความปลอดภัย ดังนี้ 
(1) อาหารและวัตถุดิบสุมตรวจดวยชุดทดสอบเบ้ืองตน (Test kit) 

ทางดานเคมี อยูในเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด ดังน้ี 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย  
2. โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ดี 
สะอาด ปลอดภัย  
 

ฝายสิง่แวดลอมฯ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 4 ตรวจเฝาระวัง
คุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ 
มาตรการที่ 6 เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล
อาหารมีศักยภาพ 
ในการดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย 

 - ตองไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ สารฟอรมาลิน สารฟอกขาว 
และสารกันรา 

- ตองไมพบสีสังเคราะหในอาหาร ที่หามการใชสี 
- ตองไมพบกรดแรอิสระในนํ้าสมสายชู 
- ตองไมพบยาฆาแมลง สารไอโอเดท และสารโพลารในนํ้ามันทอด

อาหารเกินเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด 
(2)ตรวจความสะอาดของอาหารพรอมบริโภคภาชนะอุปกรณ มือผู

สัมผัสอาหาร โดยใชชุดตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียเบื้องตน (SI-๒) พบ
การปนเปอน ไมเกินรอยละ 1๐ 
     กรณี พบการปนเปอนสารเคมีอันตราย หรือโคลิฟอรมแบคทีเรีย ให
ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินหรอืคําแนะนํา 
ใหผูประกอบการอาหารดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑ ความ
ปลอดภัยโดยสุมตรวจวิเคราะหซ้ํา 

2.3 ดานบุคลากรผูสมัผัสอาหารตองผานการอบรมหรือการเรียนรูดวย
ตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และผาน
การทดสอบความรูโดยไดรับหนังสือรับรองและบัตรประจําตัวผูสัมผัส
อาหาร 
๓.รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึงรอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการ
อาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให
ไดตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  ผลผลิต 
- จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาตาม
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ  
- รอยละสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครคูณดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวนสถานประกอบการ
อาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต 
สูตรการคํานวณ 
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ / จํานวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด
ในพื้นที่เขต 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่  3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เปาประสงค 3.1.1.1 ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
5 รอยละความสําเร็จของการออกแบบและจัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่  2 ออกแบบการ
กอสรางหรือออกแบบปรับปรุง
อาคารสาธารณะ/ถนน ใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

รอยละความสําเร็จของการ
ออกแบบและจัดทํารายการ
ของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ 
คาเปาหมาย รอยละ 100 

นิยาม 
การออกแบบและจัดทํารายการ หมายถึง  การออกแบบสิ่งอํานวย 

ความสะดวกสําหรบัผูสูงอายุและผูพิการตามมาตรฐาน พรอมทั้งรายการที่ได
ออกแบบไว เพื่อนําไปจัดสรรของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณที่กอสราง
หรือติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร  เพื่อชวยสนับสนุนให 
ทุกคนในสังคมสามารถดําเนินชีวิตดวยความสะดวกสบาย รวมทั้ง
เสริมสรางความปลอดภัยใหแกผูใช ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สงเสริมให
สํานักงานเขตมีการเตรียมการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและผูพิการตามมาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุก
คน (Universal Design)  
แนวทางการดําเนินงาน 

    1. สํานักงานเขตตองมีการออกแบบพรอมรายการของการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ ผูพิการ  เชน หองนํ้า ทางเขาอาคาร  
ทางลาด พรอมปายสัญลักษณผูพิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสําหรับคนพิการ หรอื
อื่น ๆ  เปนตน   

กิจกรรมการออกแบบและ
จัดทํารายการสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ 

 
ฝายปกครองและฝายโยธา 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

           - กรณีสํานักงานเขตที่อยูระหวางการกอสรางสํานักงานเขตใหม  จะตอง
นําแบบโครงสรางสํานักงานเขตสงใหสํานักการโยธาเพื่อตรวจสอบ และแจงผล
ใหสํานักงานเขตทราบวาตองดําเนินการหรือไม หากสํานักการโยธารับรอง
ครบถวนแลว สํานักงานเขตไมตองดําเนินการ แตหากไมไดกําหนดไวในรูปแบบ
หรือมีไมครบถวน ตองมีการดําเนินการจัดทํารูปแบบ/รายการส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ  
         - กรณสํีานักงานเขตมีส่ิงอํานวยความสะดวกแลว แตไมเปนไปตาม
มาตรฐาน ตองมีการกําหนดแบบและรายการใหถูกตองเพ่ือการปรับปรุง 

      2. นํารูปแบบและรายการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563  

     3. สํานักงานเขตตองรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักการโยธาปละ  
๒ ครั้ง ครั้งที ่๑ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 

     4. สํานักการโยธาเปนหนวยงานใหการสนับสนุน/ใหคําปรึกษาในการ 
ดําเนินการออกแบบและจัดทํารายการ  มีฐานขอมูลที่ไดทําการสํารวจ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกของสํานักงานเขต เมื่อป พ.ศ.2560 และดําเนินการ
ติดตาม วัดผลสําเร็จและใหคะแนนกับสํานักงานเขต  
วิธีการคํานวณ 

๑. มีแบบและรายการส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ      
  ผูพิการฯ  หากไมแลวเสร็จคิดคะแนนตามผลงาน (รอยละ ๘๐) 

๒. มีการรายงานผลการดําเนินงานสงใหสํานักการโยธา จํานวน ๒ ครั้ง  
 หากไมรายงานหักคะแนน ครั้งละ 0.2 คะแนน (รอยละ ๑๐) 

๓. มีการนําแบบและรายการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปถัดไป  
หากไมนําแบบและรายการเพื่อขอจัดสรรฯ หัก 0.5 คะแนน  (รอยละ ๑๐) 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่

กําหนด 
รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัด
การศึกษาอยางมีคณุภาพ 
มาตรการที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 
มาตรการที่ 3 สงเสริมและ
สนับสนุนใหนักเรียนมี
สมรรถนะในระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลักจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนตาม
เกณฑที่กําหนด 
คาเปาหมาย รอยละ 100 

นิยาม/คําอธิบาย 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรูและความคิดของ
นักเรียนในโรงเรียนที่กําหนดทุกรายวิชาที่สอบ ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
- โรงเรียนที่กําหนด แบงตามเกณฑการคาํนวณชวงระดับคะแนน O-NET 
ปการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังน้ี 

กลุมโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
กลุม A มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 
กลุม B มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับคอนขางดีถึงดี 
กลุม C มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับพอใชถึงปานกลาง 
กลุม D มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับควรปรับปรุง 

อยางย่ิงถึงควรปรับปรุง  

1. การประชุมคร ู 
2. โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามญัรุนใหญ และหัวหนา
หนวยยุวกาชาด  
3. โครงการการพฒันาระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
4. การจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
5. โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง 
ระดับ วิชา คะแนนเฉล่ียเปาหมาย 

กลุม A กลุม B กลุม C กลุม D 
ประถมศึกษาป
ที่ 6 

คณิตศาสตร 44.98 42.46 39.95 37.44 
วิทยาศาสตร 45.15 42.72 40.29 37.78 
ภาษาอังกฤษ 42.54 38.81 35.08 32.57 
ภาษาไทย 49.20 48.81 48.41 45.90 

มัธยมศึกษาปที่ 
3 

คณิตศาสตร 37.44 31.15 24.87 22.36 
วิทยาศาสตร 41.79 37.67 33.56 31.05 
ภาษาอังกฤษ 38.66 32.98 27.31 24.8 
ภาษาไทย 45.96 43.94 41.92 39.41 

มัธยมศึกษาปที่ 
6 

คณติศาสตร 34.87 27.30 19.73 17.22 
วิทยาศาสตร 39.17 33.75 28.33 25.82 
ภาษาอังกฤษ 36.17 29.25 22.33 19.82 
ภาษาไทย 47.81 46.72 45.63 43.12 

สังคมศึกษา 41.56 37.34 33.12 30.61 
วิธีการคํานวณ 

1. หารอยละความสําเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับช้ันและกลุมโรงเรียน) โดยนําผลคะแนนเฉล่ีย
รายวิชาที่ดําเนินการไดเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเปาหมาย 

 

6. โครงการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย  
7. การพัฒนาคณุภาพ
เครือขายโรงเรียน  
8. โครงการเรยีนฟร ี
เรียนด ีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
9.โครงการยกระดบั
คุณภาพการศึกษา 
“คลองเตยโมเดล” 
กรุงเทพมหานคร  
10.โครงการจางเหมา
ยามดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
11.โครงการวายน้ํา
เปนเลนนํ้าไดปลอดภัย  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  2. หารอยละความสําเร็จรายระดับ (ช้ัน ป.6 ม.3 ม.6) โดยนํารอยละ
ความสําเร็จรายวิชา (ขอ 1) มาหาคาเฉล่ีย (ป.6 431 โรงเรยีน, ม.3 
109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน) 

3. หารอยละความสําเร็จของหนวยงาน โดยนํารอยละความสําเร็จของทุก
ระดับชั้นของหนวยงานมาหาคาเฉลี่ย 

รอยละความสําเรจ็ของหนวยงาน : ผลรวมรอยละความสําเรจ็ทกุระดับชัน้ของหนวยงาน 
                                         จํานวนระดับชั้นของหนวยงาน 

12.โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรียนรู  
13.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต  
14.โครงการสอนภาษาจีน  
15.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร  
16.พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร  
17. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
18.โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ ๔  มหานครกระชับ 
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 
เปาประสงคที่ ๔.๑.1  สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขต
เมืองชั้นกลาง 
 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
7 รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 8 สาํรวจ จัดเก็บ 
และจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การวางผังเมือง 
 

รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน  
คาเปาหมาย รอยละ 100 

นิยาม/คําอธิบาย  
1. ตําแหนงพื้นที่ที่อนญุาตใหมีการกอสรางอาคาร   
หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไวในคํารองขอ 
และไดรับการอนุญาตใหมีการกอสรางตามคํารองขอ 
2. การลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง หมายถึง 
การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของตามระบบการรายงานผลการอนุญาตกอสรางอาคารของสํานัก
ผังเมือง ทั้งป 2562 และปยอนหลังจนขอมูลเปนปจจุบัน 
3. ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  หมายถึง ตําแหนงผู
ยื่นคํารองขอเลขรหัสประจําบาน และไดรับการกําหนดเลขหมายประจํา
บาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง 
4. การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน   
หมายถึง จุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานตาม
ระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบานของสํานักผังเมือง (ตาม
แบบ ทร. 900) ทั้งป 2562 และปยอนหลังจนขอมูลเปนปจจุบัน 

1. กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ืนที่ที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน 

 
ฝายทะเบียน 

 
2. การตรวจสอบการลงจุด
แสดงตําแหนงที่มีการอนุญาต
ใหมีการกอสรางป 2562 

 
ฝายโยธา 



 
 

- 47 - 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  5. ระบบการรายงานผล  
หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาต
กอสรางอาคาร และตาํแหนงการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจํา
บาน ซึ่งพัฒนาโดยสาํนักผังเมืองและสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
วิธีการคํานวณ  
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคารกับ 
จุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 
คูณดวย 100 หารดวยผลรวมของจํานวนการอนุญาตกอสรางอาคารกับ
จํานวนอาคารทีม่ีการออกเลขรหัสประจําบานทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
     - รอยละ ๑๐๐                    เทากับ ๕ คะแนน 
     - รอยละ ๙๐–๙๙                เทากับ ๔ คะแนน 
     - รอยละ ๘๐-๘๙                 เทากับ ๓ คะแนน 
     - รอยละ ๗๐-๗๙                 เทากับ ๒ คะแนน 
     - ตํ่ากวารอยละ ๗๐              เทากับ ๑ คะแนน 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
8 รอยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน รอยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 สงเสริมความ
เขาใจของภาคประชาชนตอ
การเขามามีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาเมือง 

รอยละของชุมชนในพ้ืนที่เขต
มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
คาเปาหมาย : รอยละ 50 
ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

นิยาม/คําอธิบาย 
1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยชุมชน
และกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 
2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงใหเห็นสถานการณ 
สภาพปญหา หรือความตองการของชุมชน  แนวทางการแกไข โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของแตละชุมชน 

1. การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน  
2. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการชุมชน 
ประจําเดือน 
 

ฝายพัฒนาชุมชนฯ 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในระยะยาว 
เปาหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
 

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
9 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) 

- รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษ ี3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี  
3 ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ) 

- รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท  

 
ไมนอยกวารอยละ 95 

 
รอยละ 25 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 3 จัดเก็บรายได

ตามยอดประมาณการรายได

จัดเก็บเอง 

 

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ปาย และภาษีบํารุงทองที)่ 
- รอยละของยอดรวมการ
จัดเก็บภาษ ี3 ประเภทตาม
ยอดรวมประมาณการภาษี  
3 ภาษี ที่สาํนักการคลัง
กําหนด (ผลลพัธ) 
คาเปาหมาย ไมนอยกวา 
รอยละ 95 

ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่  
วิธีการคํานวณ 

1. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตไมนอยกวารอยละ 95 ได 
5 คะแนน 
2. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 
95 ได 4 คะแนน 

3. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 
90 ได 3 คะแนน 

4. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 
85 ได 2 คะแนน 

5. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดนอยกวารอยละ 75 แตไมถึงรอย
ละ 80 ได 1 คะแนน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 4 คงสดัสวนภาษี
ลูกหน้ีทองถ่ินในปงบประมาณ
ตอรายไดภาษีทองถิ่น 

จัดเก็บเอง 

- รอยละของยอดรวมการ
จัดเก็บภาษีคางชําระ  
3 ประเภท  
คาเปาหมาย รอยละ 25 

ภาษีคางชําระหมายถึงยอดภาษีคางชําระ 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที)่  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หักภาษีคางชําระ
ที่หนวยงานไมสามารถยึดอายัดตามระเบียบไดตามยอดที่สํานักการคลังแจง 

 

วิธีการคํานวณ 

1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 25 ของยอด
ภาษีคางชําระ ไดคะแนน 5 คะแนน 

2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 20 แตไมถึง
รอยละ 25 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 4 คะแนน 

3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 15 แตไมถึง
รอยละ 20 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 3 คะแนน 

4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 10 แตไมถึง
รอยละ 15 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 2 คะแนน 

5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดไมถึงรอยละ 10 ไดคะแนน 
1 คะแนน 
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 

เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 

เปาประสงคที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงินการบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล   

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
10 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน 

- จัดทํางบการเงินแลวเสรจ็ภายในกําหนด 

- จัดทํางบการเงินครบถวนถูกตอง 

 
- 2 เดือน ภายในเดือน พ.ย. 2561 

- ไมมีขอทักทวงจากกองบัญชี สาํนักการคลัง 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 จัดทํารายงาน
การเงินในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครไดภายใน
กําหนด 

ความสําเร็จของการจัดทํา 

งบการเงิน 

- จัดทํางบการเงินแลว 

เสร็จภายในกําหนด 

คาเปาหมาย 2 เดือน ภายใน
เดือน พ.ย. 2561 
 

- จัดทํางบการเงินครบถวน
ถูกตอง 
คาเปาหมาย ไมมีขอทักทวง
จากกองบัญชี สํานักการคลัง 

ความสาํเร็จของการจัดทํางบการเงนิ หมายถึง หนวยงานสามารถบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน 
ครบถวนและถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดและสามารถจัดทาํงบการเงินของ
ปงบประมาณ 2561 สงกองบัญชี สํานักการคลังไดทันและถูกตองภายในกําหนด 

วิธีการคํานวณ 

1. จัดสงงบการเงิน ใหกองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 
ได 2 คะแนน 

2. จัดสงงบการเงิน ใหกองบัญชี สํานักการคลัง หลังจากวันที่  
30 พ.ย. 2561 ได 0 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

1. จัดทํางบการเงิน ถูกตอง ไมมีการแกไขหรือทักทวงจากกองบัญชี สํานัก
การคลงั ได 3 คะแนน 

2. จัดทํางบการเงิน ไมถูกตองหรือไดรับการทักทวงจากกองบัญชี สํานักการ
คลัง  ได 0 คะแนน 

กิจกรรมการติดตามเรงรัด
การบันทึกรายการบัญชี
และจัดทํางบการเงิน
ถูกตองของสาํนักงานเขต
คลองเตย 

 
ฝายการคลงั 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
๑.๓ ปลอดอบุัติเหตุ 
เปาหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
เปาประสงคที่ ๑.๓.๑.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย 
 

ลําดับที ่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
11 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงซอมแซมฯ ของฝายโยธา รอยละ 50 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที ่1 
ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมฯ ของ 
ฝายโยธา 
คาเปาหมาย รอยละ 50 
  
 

วิธีการคํานวณ 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมฯ ของฝายโยธา 
= จํานวนโครงการปรบัปรุงซอมแซมฯท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ  100 
จํานวนโครงการปรับปรุงซอมแซมฯของฝายโยธาทั้งหมด 

1. ปรับปรุงซอยแยกสุขุมวิท 16 จากบานเลขที่ 
188/1 ถึงระยะที่กําหนดให  
2. ปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1 จากถนนพระราม 
4 ถึง ซอยรูเบีย  
3. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 52 จากถนนสุขุมวิทถึง
ระยะที่กําหนดให  
4. การซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอยและ
สิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน  
5. ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา  
6. ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย  
7. โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ  
8. โรงเรียนวัดสะพาน  

ฝายโยธา 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
๑.๓ ปลอดอบุัติเหตุ 
เปาหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
เปาประสงคที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทําผิดกฎจราจร 
 

ลําดับที ่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
12 - จํานวนครั้งในการกวดขันดูแลมิใหมีการจอดรถและวิ่งบนทางเทา (ผลผลิต) - รอยละ 100 (2 ครั้งตอวัน) 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ ๓ ดูแลความ
ปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกดานการจราจรใหกับ
ประชาชน 

- จํานวนครั้งในการกวดขัน
ดูแลมิใหมีการจอดรถและว่ิง
บนทางเทา (ผลผลิต) 
คาเปาหมาย รอยละ 100 
(2 ครั้งตอวัน) 
  
 

ทางเทา หมายถึง พื้นที่ทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูดานขางถนน 
หรือสวนที่อยูริมขอบทางซึ่งใชเปนที่สําหรับคนเดิน 
 
วิธีการคํานวณ 
นับจํานวนครั้งการกวดขัน 

โครงการกวดขันและจับกุมรถจอด
และว่ิงบนทางเทา 

ฝายเทศกิจ 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัต ิ
เปาหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเส่ียงและฟนคืนจากภัยพิบัติ 
เปาประสงคที่ 1.4.1.3 เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคภีัย  
 

ลําดับที ่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
13 การซักซอมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง   รอยละ 90 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ฝกภาคสนาม
รวมกับหนวยงานใน
ประเทศ ภายใตอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานคร
หนวยงานอ่ืนๆ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

การซักซอมการ
ปฏิบัติการตามแผน
ปองกันและบรรเทา
ภัยดานสาธารณภัย
และดานความ
มั่นคง   

นิยาม 
การซักซอมตามแผนฯ หมายถึง 
   1. ดําเนินการซักซอมการปฏิบตัิการตามแผนฯ ภายในอาคารสํานักงานเขต  
1 ครั้ง (ภายในปงบประมาณ) 
   2. ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตามแผนฯ รวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในพื้นที่อยางนอย 8 ครั้งตอป (ภายในปงบประมาณ) โดยมีเจาหนาที่
ของสํานักงานเขตเขารวมดวย 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการซักซอมฯภายในสํานักงานเขตและรวมกับหนวยงานอื่น   100 
จํานวนครั้งที่ตั้งเปาหมายไว(9ครั้ง) 

1. กิจกรรมการซักซอมการ
ปฏิบัติตามแผนปองกันและ
บรรเทาภัยดานสาธารณภัย
ภายในสํานักงานเขตคลองเตย  
2. กิจกรรมการเขารวมการ
ซักซอมการปฏิบัติตามแผน
ปองกันและบรรเทาภัยดานสา
ธารณภัยกับหนวยงานภายนอก 
 

ฝายปกครอง 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที ่1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการควบคุมโรคพาหะนําโรคไขเลือดออก 
 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
14 รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 พัฒนาความ
เขมแข็งของภาคีเครือขาย
เปาหมายที่กําหนดของ
กรุงเทพมหานคร 

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรม
การปองกันโรคไขเลอืดออก
ครบ 4 กิจกรรม 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
- กิจกรรมปองกันควบคมุโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม หมายถึง ชุมชน
ที่จดทะเบียนที่ไดดําเนินกิจกรรมปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก  
(4 กิจกรรม) ไดแก  
กิจกรรมที่ 1. มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนประจําทุก
เดือน 
กิจกรรมที่ 2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน เชน การจัด
นิทรรศการ เผยแพรผานหอกระจายขาวเอกสาร เวทีชาวบาน การประชุม
ในชุมชน การรณรงคประชาสัมพันธโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
กิจกรรมที่ 3.มีการปรับสภาพสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมไมใหเปนแหลงแพรโรค 
กิจกรรมที่ 4.ชุมชนที่มีผูปวยไดรับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 
ภายหลังไดรับการแจงขาว โดยใชมาตรการเรงดวนสําหรับควบคุมการ
ระบาด คือ 
   (4.1)  ประกาศแจงเตือนประชาชนใหทราบวามีโรคไขเลือดออกระบาด
ในชุมชนน้ัน พรอมทั้งใหสุขศึกษาแกประชาชนใหรูจักวิธีการปองกันตนเอง
และครอบครัวไมใหยุงลายกัด 

กิจกรรมการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออก 

ฝายสิ่งแวดลอมฯ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

     (4.2) ขอใหประชาชนใหความรวมมือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายที่อาจ
มีหลงเหลืออยูในชุมชนใหหมดไป 
   (4.3) การกําจัดลูกน้ํายุงลายในบานผูปวยและบริเวณรอบบานควร
ดําเนินการอยางนอย 100 เมตร 
   (4.4) ประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลายในพ้ืนที่เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุก
ชุมลูกน้ํา (คา HI < 10 ) 
   (4.5) การพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ใหครอบคลุมพื้นที่รอบบาน
ผูปวยในรัศมีอยางนอย 100 เมตร อยางนอย 2 ครั้ง โดยแตละครั้งหางกัน 
7 วัน หากเกิดมีผูปวยกระจายในชุมชน ควรพนทุกหลังคาเรือนในชุมชน 
หากมีชุมชนที่อยูขางเคียงก็ควรพนสารเคมีเพิ่มเติมใหชุมชนใกลเคียงดวย   
หมายเหตุ กิจกรรมที่ 4จะถูกนํามานับเมื่อมีผูปวยเกิดขึ้นในชุมชนน้ัน หาก
ชุมชนใดไมมีผูปวย ใหถือวาดําเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบตาม
เปาหมาย 
- ชุมชน ไดแก ชุมชนที่จัดตั้งข้ึนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขต 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจกรรม x 
100 หารดวย จํานวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขต 

 

 
 
 
 
 



 
 

- 57 - 
ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที ่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาประสงคที่  3.3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเปนมืออาชีพ 

ลําดับที ่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
15 รอยละของขาราชการครูที่ไดรับการอบรมและพัฒนาอยางนอยคนละ 2 หลักสูตรตอป (ผลผลิต) รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 พัฒนา 
สมรรถนะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กทม. 

รอยละของขาราชการครูที่
ไดรับการอบรมและพัฒนา
อยางนอยคนละ 2 หลักสูตร
ตอป (ผลผลิต) 
คาเปาหมาย รอยละ 80 

นิยาม/คําอธิบาย 
1.ขาราชการครู หมายถึง ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดาน
การเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆใน
สถานศกึษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.การอบรมและพัฒนา หมายถึง การฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพของขาราชการครู ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานหลกัสูตรและ
ดานเทคนิคการสอนของขาราชการครู 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนขาราชการครฯูที่เขารับการอบรมอยางนอย 2 หลักสูตรตอป 
จํานวนขาราชการครฯูทั้งหมด 

                

1. การพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต  

ฝายการศึกษา 
2. ตามทีสํ่านักการศึกษาหรอื
หนวยงานที่เก่ียวของกําหนดหรือ
จัดใหขาราชการครูเขารับการ
อบรมตามกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ 

สํานักการศึกษา 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที ่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่  5.2.1.2 เพิม่บทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
 

ลําดับที ่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
16 รอยละของชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน รอยละ 70 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ปลูกฝง 
จิตสํานึกหนาที่พลเมือง สราง
ความเขมแข็ง และสงเสริมการ
มีสวนรวมของภาคประชาสังคม
ในการพัฒนาเมือง 

รอยละของชุมชนที่ดําเนิน
กิจกรรมของชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชน 
คาเปาหมาย รอยละ 70 

นิยาม/คําอธิบาย 
1. รอยละของชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน หมายถึง 
ชุมชนดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาภายในชุมชนโดยการเบิกจายเงิน
คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
2. ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 
3. คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
หมายถึง เงินที่สนับสนุนใหคณะกรรมการชุมชนดําเนินกิจกรรม แผนงาน 
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนในดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและ
จิตใจ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 บัญชีอัตราคาใชจายเก่ียวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไขการเบิกจาย ลําดับที่ 10 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมฯ  100 
                            จํานวนชุมชนทั้งหมด 

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

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
17 เพ่ิมฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม 70 ราย  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มประสทิธิภาพการจัดเก็บ
รายได 

เพิม่ฐานภาษีโรงเรอืนและ
ที่ดินรายใหม (ผลลัพธ) 

 
 

คําอธิบาย / นิยาม 
- จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม จํานวน 70 ราย  
ในปงบประมาณ 2562 
คาเปาหมาย   70  ราย 
วิธีคํานวณ 
   = จํานวนผูมายื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม  
จํานวน 70 ราย  

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือน 
และที่ดินรายใหม 

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

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
18 ความสําเร็จของการจัดเก็บภาษีปายรายใหมใหได จํานวน 400 ราย 400 ราย  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มประสทิธิภาพการจัดเก็บ
รายได 

ความสําเร็จของการจัดเก็บ 
ภาษีปายรายใหมใหได 
จํานวน 400 ราย 

 

คําอธิบาย / นิยาม 
- จัดเก็บภาษีปายรายใหมไดจํานวน 400 ราย  
ในปงบประมาณ 2562 
วิธีคํานวณ 
   = จํานวนผูมายื่นแบบปายรายใหม จํานวน 400 ราย  

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีปาย 
รายใหม  

ฝายรายได 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เปาประสงค 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
19 จํานวนครั้งในการประชุมเรงรัดติดตามการกอหน้ีและเบิกจายงบประมาณของสํานักงานเขต 2 ครั้งตอเดือน 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 

 
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 5 ปรับปรุง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนครั้งในการประชุม
เรงรัดติดตามการกอหน้ีและ
เบิกจายงบประมาณของ
สํานักงานเขต 
คาเปาหมาย 2 ครั้งตอเดือน 

นิยาม 
    ดําเนินการเรงรัดติดตามการกอหนี้และการเบิกจายงบประมาณ
ของสํานักงานเขต โดยติดตามในการประชุมผูบริหารสํานักงานเขต 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนครั้งในการประชุมผูบริหารเขต 

 กิจกรรมการประชุมติดตามเรงรัด 
การกอหนี้ผูกพันและเบิกจาย 
งบประมาณในภาพรวม 

 ฝายการคลัง 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาประสงค 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน 
 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
20 - รอยละความสําเร็จในการใหบริการรับแจงการตายภายในระยะเวลา 15 นาที (ผลผลิต) 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการรับแจงการตาย (ผลลัพธ) 
รอยละ 100 
รอยละ 90  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 3 พัฒนา 
นวัตกรรมบริการภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนงานการใหบริการ 
หรือเพิ่มชองทางการใหบริการ
สําหรับประชาชน 

- รอยละความสําเร็จในการ
ใหบริการรับแจงการตาย
ภายในระยะเวลา 15 นาที 
(ผลผลิต) 
คาเปาหมาย รอยละ 100 
 
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการ
รับแจงการตาย (ผลลพัธ) 
คาเปาหมาย รอยละ 90 

 

คํานิยาม 
1. ประชาชนที่รับบริการรับแจงการตายใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
15 นาที ผูรับบริการตองมีเอกสารครบถวนและดําเนินการตาม
ระเบียบที่กําหนด 
วิธีการคํานวณ 
              จํานวนผูรับบริการฯ  ที่ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 15 นาที  × 100 
                        จํานวนผูรับบริการรับแจงการตายทั้งหมด 
  
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของผูรับบริการ 
รับแจงการตาย  โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด 5 คะแนนพึงพอใจมาก 4 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 3 
คะแนน พึงพอใจนอย 2 คะแนน พึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 

โครงการมรณบัตรฉับไว 
ฝายทะเบียน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคํานวณ  
วิธีการคํานวณ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดทีไ่ดคูณ 100 หารดวยคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 
  - ผลรวมคะแนนที่ได = ผลรวมของคะแนนรายขอ (จํานวนผูที่พึงพอใจในแตละ
ระดับคูณคาคะแนนแตละระดับ) 
  - คะแนนเต็มทั้งหมด = คาคะแนนสูงสุดคูณจํานวนขอคูณจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคที่ 1.1.2.1  การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่

รับผิดชอบ 
1. การคัดแยก 
มูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 
- รอยละของ
ปริมาณ 
มูลฝอยอินทรียที่คัด
แยกและนํากลับไป
ใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 
๒๕๖1  

 
 

รอยละ 
12 

1. นิยาม 
1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) สิ่งที่ยอยสลายงาย ไดแก เศษอาหาร 
เศษผักเปลือกผลไม วัชพืช ใบไมกิ่งไม ฯลฯ 
1.2 มูลฝอยอินทรียนํากลับไปใชประโยชน หมายถึง การนํากลับไปใช
ประโยชนตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผานกระบวนการแปรรูปหรือไมก็ได
เชนทําปุยหมัก เล้ียงสัตว แปรรูป ฯลฯ 
1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึงของเสียอันตรายที่
เกิดจากชุมชน ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุ
ภัณฑปนเปอน ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอ่ืนๆ 
เชน ยาเม็ดหมดอายุ ผงคารบอน เปนตน โดยไมรวมของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือ และของเสียกัมมันตรังสี 

มาตรการที่ 1 
สงเสริมการคัดแยก
มูลฝอยที่
แหลงกําเนิดตาม
หลัก3Rs (Reduce 
Reuse/ Recycle) 

 

โครงการคัดแยก
มูลฝอยอินทรีย 
จากแหลงกําเนิด
เพื่อนํากลับไปใช 
ประโยชน มี
กิจกรรมที่
เก่ียวของกับ
โครงการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมคัด
แยกและจัดเก็บ
เศษผักในตลาด 
2) กิจกรรมบด
ยอยก่ิงไมจากการ
ตัดแตงตนไม 
 

ฝาย 
รกัษาความ
สะอาดฯ 

- รอยละของ
ปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิด
เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ
ป 2561 

รอยละ 5 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  2. วิธีการคํานวณ 
2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คดัแยกและนํา
กลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ึน เทากับ 
ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คดัแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอย
อินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดป 2561 หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรียทีค่ัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2561 
คูณ 100 
2.2 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เทากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเ นิดป  2561 หาร 
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 
2561 คูณ 100 
3.เกณฑการประเมินผล 
1. คาเปาหมายรายเขตตามที่สํานักสิ่งแวดลอมกําหนด 
2. ผลการดําเนินงานรายเขตใชขอมูลจากระบบรายงาน
ของสํานักสิ่งแวดลอม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 3) กิจกรรมคัด
แยกและจัดเก็บ
เศษผักผลไมจาก
รานคาริมทาง 
4) กิจกรรมคัด
แยกและจัดเก็บ
ผักตบชวาจากการ
เปดทางนํ้าไหล 
5) กิจกรรมการ
จัดทําคอกปุยหมัก
ริมทาง 
6) กิจกรรมสํารวจ
ขอมูลการจัดการ
ขยะเศษอาหาร
จากสถาน
ประกอบการ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่

รับผิดชอบ 
  3. สํานักงานเขตรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

โดยแยกเป น 2 ตั วยอย  ผ านระบบติดตามและ
ประเมินผลของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลเปน
ประจําทุกเดือน โดยตองระบุรายละเอียดที่อธิบายไดวา 
ดําเนินการอยางไร    กับใคร ที่ไหน เมื่อไร ปริมาณมูล
ฝอยอินทรีย และปริมาณมูลฝอยอันตรายพรอมระบุ
แหลงกําเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย 
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงานตาม
แนวทางที่สํานักสิ่งแวดลอมกําหนดไว ณ หนวยงานเพื่อ
รับการประเมินผล 
5. เกณฑการคํานวณคะแนนจากเปาหมายที่กําหนด แยกแต
ละตัวชี้วัดยอย 
- รอยละ 100 ของคาเปาหมายเขตขึ้นไปได  5 คะแนน 
- รอยละ 90 - 99 ของคาเปาหมายเขต ได 4 คะแนน   
- รอยละ 80 - 89 ของคาเปาหมายเขต ได 3 คะแนน   
- รอยละ 70 - 79 ของคาเปาหมายเขต ได 2 คะแนน  
- รอยละ 60 - 69 ของคาเปาหมายเขต ได 1 คะแนน 
- รอยละ 59 ของคาเปาหมายเขตลงมา ได 0.9 คะแนน 
6. นําผลคะแนน 2 ตัวยอยรวมกันเปนผลงานตัวช้ีวัดรายเขต 

 7) กิจกรรมการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การแปรรปูขยะอินทรีย
เพื่อนํากลับไปใชประโยชน 
8) กิจกรรมการจัดทําศูนยการเรียนรู
เกษตรอินทรียและการจัดการขยะ
ครบวงจร 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคที่ 1.1.2.1  การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคาํนวณ 
 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

2. รอยละของจุดเสี่ยงภัย
ไดรับการแกไข เฝาระวังและ 
ตรวจตรา 
 

รอยละ 100 นิยาม 
จุดเส่ียงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสํารวจวา
เปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม(รวมกับจุดที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ) จุดเส่ียงตอความ
ปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ 
การแกไขจุดเส่ียงภัย หมายถึง การปรับ การแกไข หรือ
การเพิ่มเติมสภาพแวดลอม เชน การดูแลตัดตนไม การ
ติดตั้งไฟฟา ติดปายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม 
ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง ฯลฯ ครบทุก
รายการตามสภาพพื้นที ่
การเฝาระวังและตรวจตรา หมายถึง สํานักเทศกิจและ
สํานักงานเขต มีการดําเนินการ เพื่อสงเสริมความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน 
และทาเทียบเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
1. จุดเส่ียงภัยไดรับการตรวจตรา และตรวจสอบ
ประสทิธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) 

- มิติที่ 1.2 
มาตรการที ่5 
สนับสนุนดานความ
ปลอดภัย (ตรวจพื้นที่
เส่ียงตอการเกิด
อาชญากรรม) 
- มิติที่ 1.3 
มาตรการที่ 5 
อํานวยการจราจรโดย
เทศกิจอาสาจราจร 
และ มาตรการที่ 6  
ใหการสนับสนุนดาน
ความปลอดภัย
การจราจรทางนํ้า 
 

1. โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
2. โครงการตรวจ
เฝาระวังภัยแกไข
พื้นที่เปลี่ยวใหเปน
พื้นที่โปรง 
3. โครงการ
เจาหนาที่เทศกิจ
อาสาพานองขาม
ถนน 
4. โครงการ
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลอง
วงจรปด (CCTV) 

 

ฝายเทศกิจ 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  2. จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพแวดลอมดวยการ
ตัดตนไมที่ รกทึบ ติดตั้ ง ไฟฟาแสงสวาง ติดปาย
ประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม ทําความสะอาด
ปายรถประจําทาง 
3. ดําเนินการเฝาระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม
และความปลอดภัยทางถนนและบนทางเทา เชน กลับ
บานปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสา
จราจรพานองขามถนน (School care) กวดขันไมใหมี
การจอดรถหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ลอเลื่อนบนทางเทา ฯลฯ 
4. ดําเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ 
การวัดผลสัมฤทธ์ิของตัวช้ีวัด 
1. สํานักเทศกิจ  

1.1 ขอมูลจุดเส่ียงภัยของสํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด   
1.2 ออกแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
1.3 ใหคะแนนผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต  

ตามขอ 2 และขอ 3 
2. การแกไขจุดเส่ียงภัย (รอยละ 40) 

สํานักงานเขต (ฝายเทศกิจ) ประสานฝายอื่น ๆ ที่
เก่ียวของดําเนินการ ดงันี้ 

2.1 การดูแลตัดตนไม โดย ฝายรักษาความสะอาด  
(7 คะแนน) 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  2.2 การติดตั้งไฟฟา โดย ฝายโยธา (7 คะแนน) 
2.3 ติดปายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม  

โดย ฝายเทศกิจ (7 คะแนน) 
    2.4 ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง โดย 
ฝายรักษาความสะอาด (7 คะแนน) 

2.5 รวบรวมผลการดําเนินงานแกไขจุดเส่ียงภัย  
ตามขอ 2.1 – 2.4 รายงานใหผูบริหารและสํานัก
เทศกิจทราบ (12 คะแนน) 
3. การเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภยั   
(รอยละ 60) 
    สํานักงานเขต (ฝายเทศกิจ) มีการจัดทําแผนเฝา
ระวังและตรวจตราจุดเส่ียงภัย ดังนี้ 

3.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจ 
ตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน) 

3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ม ี
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจร
ปด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบวามีการชํารุดให
จัดทําหนังสือประสานหนวยงานที่เก่ียวของดาํเนินการ
แกไข (15 คะแนน) 

3.3 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดาน 
การจราจรตามโครงการอาสาพานองขามถนนและอาสา
จราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน) 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  3.4 ปฏิบัติหนาที่กวดขันไมใหมีการจอดรถหรือขับ 
ขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทาไมมี
คดีอุบัติเหตุบนทางเทา รอยละ 100 (15 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 
    ความสาํเร็จของการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภัย
รวมกับการเฝาระวังและตรวจตราจุดเส่ียงภัย x 100 
หาร ความสําเร็จของการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภัย
รวมกับการเฝาระวังและตรวจตราจุดเส่ียงภัยตามแผน 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดาน
บุคลากรและเคร่ืองมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมา

ย 

นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวน
ราชการ/ 
ฝายที่

รับผิดชอบ 
3. รอยละ
ความสําเร็จใน
การเตรียมการ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานค
ร 
(ผลผลิต) 

 

รอยละ 
100 

นิยาม 
๑ .  ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า น้ํ า ท ว ม ใ น พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแกไขปญหานํ้าทวม
เน่ืองจากนํ้าฝนและนํ้าหลากเขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครให
สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ําทวมขังไดเร็วขึ้น ลด
ผลกระทบที่จะเกิดแกประชาชนใหนอยลง  
    ทั้งน้ี การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานเขตตองจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกัน
ปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖2 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ 
ดังน้ี  
     ๑. การขุดลอกค-ูคลอง และเปดทางนํ้าไหล  
     ๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายนํ้า บูรณะ
ซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน 

มาตรการที่ 1 เพ่ิมความสามารถ
ในการปองกันนํ้าทวมจากนํ้า
หลากและนํ้าหนุน  
มาตรการที่ 2 เพ่ิมความสามารถ
และประสิทธิภาพในการรองรับ
และระบายนํ้าทวมขัง  

 

1. การทําความสะอาด / 
ลอกทอระบายน้ํา บูรณะ
ซอมแซมฝาบอพัก 
ตะแกรงรับนํ้าและคันหิน 
2. กิจกรรมกําจัดวัชพืช 
เปดทางนํ้าไหล คู คลอง 
ในพื้นที่เขตคลองเตย 

 

ฝายโยธา 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  ๒. ความสาํเรจ็ในการเตรียมการแกไขปญหานํ้าทวมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกัน
ปญหานํ้าทวมในพ้ืนที่ประจําป ๒๕๖2 ทีสํ่านักการ
ระบายน้ําและสํานักงานเขตกําหนด 
รายละเอียดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ดังนี ้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
    - วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัติงานปที่ผานมา 
    - ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติเพื่อหา
ปจจัยความสําเร็จและแนวทางแกไขในระยะตอไป 
2. สํารวจความพรอม 
    2.1 ทอระบายน้ํา (สํารวจความยาวทอระบายนํ้า ที่ตอง
ลางทําความสะอาด) 
    2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความพรอม และ
ที่ตองขุดลอก) 
3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ํา
ทวมในพื้นทีป่ระจําป ๒๕๖2 ประกอบดวย  
   แผนการเตรยีมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังน้ี 
   3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกทอระบายนํ้า
บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน   
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นยิามและวิธีการคาํนวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางนํ้าไหล
พรอมทั้งขอมูลผลการประเมินการดําเนินงานในปที่
ผานมาระบุมาในแผนฯ 
4. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในค ูคลอง โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนใน
พื้นที่ หรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน  
4 ครั้ง/ป 
เกณฑการใหคะแนน: รอยละ 100 
 - พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนเตรียมการ
ปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖2 ของสํานักการ
ระบายน้ํ าและสํานักงานเขตประกอบดวย การ
เตรียมการตามแผนฯ แบงเปน 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม 
ดังน้ี 
1. แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา 
บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน 
แบงแผนการดําเนินการ ดังนี ้
   1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ 
โดยใชแรงงานเขต  
   1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ 
โดยการจางเหมา หนวยงานอ่ืนตามที่ไดรับจัดสรร
ประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  ทั้งน้ี ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผาน
เว็บไซตของสํานักการระบายนํ้า ตามแบบรายงาน 
สนน.๐๑ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน  พรอมระบุ
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถาม)ี และผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 
ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 
45) 
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปดทางน้ําไหล แบง
แผนการดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1 แผนงานการขุดลอกค ูคลองฯ โดยใชแรงงานเขต  
   2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจาง
เหมาหนวยงานอื่นตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ทั้งน้ี ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผาน
เว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ ไม
เกิน วันที่  ๕ ของทุก เดือน และการรายงานการ
ดําเนินงานตองครบถวน สมบูรณ สม่ําเสมอ และระบุ
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 
ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 
45) 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  3. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลองโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนใน
พื้นที่หรือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 4 ครั้ง/
ป (คะแนนรอยละ 10) 
สูตรการคํานวณ :  
ผลคะแนนการดําเนินการตามแผนฯ (คะแนนรอยละ 
100) 
รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบัตกิารฯ คูณดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละ
ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ     
ที่สํานักงานเขตกําหนด 
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 
(ปดเศษตามหลักคณติศาสตร) 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที ่1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคที่1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่ไดรับประทาน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

4. รอยละความสําเร็จในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  

รอยละ 100 นิยาม 
๑.สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่
จําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาด 
ซเูปอรมารเก็ตและมินิมารท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่ไดรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข 
๒ . เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
กรุงเทพมหานคร หมายถึงเกณฑที่ใชตรวจประเมิน
สถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับปายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ดีประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแกดานอาคาร
สถานที่  ดานความปลอดภัยของอาหารและดาน
บุคลากรผูสมัผัสอาหาร ดังน้ี 

2.1 ดานอาคารสถานที่ ตองผานเกณฑสุขลักษณะสถาน
ประกอบการอาหาร 

2.2 ดานความปลอดภัยของอาหาร ตองผานเกณฑดาน
ความปลอดภัย ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 ควบคุม 
กํากับใหสถาน
ประกอบการอาหาร
ผานเกณฑดาน
สุขลักษณะทาง
กายภาพของ
กรงุเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 ควบคุม 
กํากับใหผูประกอบการ 
ผูไดรับใบอนุญาต/
หนังสือรับรองการแจง 
ตองไมเปนโรคติดตอ 
ไมเปนโรคที่สังคม
รังเกียจหรือไมเปน
พาหนะนําโรคติดตอ 
 

1. โครงการ
กรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย  
(งบประมาณ  

2. โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี 
สะอาด ปลอดภัย  

ฝายสิ่งแวดลอมฯ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  (1) อาหารและวัตถุดิบสุมตรวจดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน (Test kit) ทางดานเคมี อยูในเกณฑคุณภาพ
อาหารที่กําหนด ดังนี้ 

- ตองไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ สาร
ฟอรมาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 

- ตองไมพบสีสังเคราะหในอาหาร ที่หามการใชส ี
- ตองไมพบกรดแรอิสระในนํ้าสมสายชู 
- ตองไมพบยาฆาแมลง สารไอโอเดท และสาร 

โพลารในนํ้ามันทอดอาหารเกินเกณฑคณุภาพอาหารที่กําหนด 
(2) ตรวจความสะอาดของอาหารพรอมบริโภคภาชนะ
อุปกรณ มือผูสัมผัสอาหาร โดยใชชุดตรวจหาโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียเบ้ืองตน (SI-๒) พบการปนเปอน ไม
เกินรอยละ 1๐ กรณ ีพบการปนเปอนสารเคมี
อันตราย หรือโคลิฟอรมแบคทีเรีย ใหออกคําสั่งเจา
พนักงานทองถ่ินหรือคําแนะนําใหผูประกอบการอาหาร
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑความปลอดภัย
โดยสุมตรวจวิเคราะหซ้ํา 

2.3 ดานบุคลากรผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรม
หรือการเรียนรูดวยตนเองตามหลักสูตรการสขุาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร และผานการทดสอบ 
ความรูโดยไดรับหนังสือรับรองและบัตรประจําตัวผู
สัมผัสอาหาร 

มาตรการที่ 3 ควบคุม 
กํากับใหสถาน
ประกอบการผูไดรับ
อนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจง ตอง
ผานการอบรมตาม
หลักสูตรที่
กรงุเทพมหานคร
กําหนด 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 

 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/

กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายที่รับผิดชอบ 
  ๓.รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน

ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึงรอยละ
ความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ผลผลิต 
- จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ไดรับการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ  
- รอยละสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครคูณ
ดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวนสถานประกอบการอาหาร
ทั้งหมดในพื้นที่เขต 
สูตรการคํานวณ 
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ / จํานวน
สถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่  3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เปาประสงค 3.1.1.1 ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

5. รอยละความสําเร็จ
ของการออกแบบและ
จัดทํารายการของส่ิง
อํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและ 
ผูพิการ 

รอยละ 100 นยิาม 
การออกแบบและจัดทํารายการ หมายถึง  การ 

ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการตาม
มาตรฐาน พรอมทั้งรายการที่ไดออกแบบไว เพือ่นําไปจัดสรรขอ
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณที่
กอสรางหรือติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร  เพ่ือ
ชวยสนับสนุนให 
ทุกคนในสังคมสามารถดําเนินชีวิตดวยความสะดวกสบาย 
รวมทั้งเสริมสรางความปลอดภัยใหแกผูใช ซึ่งในป พ.ศ. 
๒๕๖๒ สงเสริมใหสํานักงานเขตมีการเตรียมการสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการตามมาตรฐาน
ของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (Universal Design)  
แนวทางการดําเนินงาน 
   1. สํานักงานเขตตองมีการออกแบบพรอมรายการของการ
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ ผูพิการ  เชน 
หองน้ํา ทางเขาอาคาร  ทางลาด พรอมปายสัญลักษณผูพิการสากล ที่
พัก ที่จอดรถสําหรับคนพิการ หรืออ่ืน ๆ  เปนตน   

มาตรการที่ 2 
ออกแบบการกอสราง
หรือออกแบบ
ปรับปรุงอาคาร
สาธารณะ/ถนน ใหมี
ส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและคน
พิการ 

 

กิจกรรมการ
ออกแบบและ
จัดทํารายการสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและผู
พิการ 

 

ฝายปกครองและ
ฝายโยธา 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 

 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/

กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายที่รับผิดชอบ 
           - กรณีสํานักงานเขตที่อยูระหวางการกอสราง

สํานักงานเขตใหม จะตองนําแบบโครงสรางสํานักงาน
เขตสงใหสํานักการโยธาเพื่อตรวจสอบ และแจงผลให
สํานักงานเขตทราบวาตองดําเนินการหรือไม หาก
สํานักการโยธารับรองครบถวนแลว สํานักงานเขตไม
ตองดําเนินการ แตหากไมไดกําหนดไวในรูปแบบหรือมี
ไมครบถวน ตองมีการดาํเนินการจัดทํารูปแบบ/
รายการส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ  
         - กรณสํีานักงานเขตมีส่ิงอํานวยความสะดวก
แลว แตไมเปนไปตามมาตรฐาน ตองมีการกําหนดแบบ
และรายการใหถูกตองเพ่ือการปรับปรุง 

      2. นํารูปแบบและรายการเพื่อเตรยีมขอจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

     3. สํานักงานเขตตองรายงานผลการดําเนินงานใหสาํนักการ
โยธาปละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดอืนมีนาคม 2562 ครั้งที่ ๒ 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 

     4. สํานักการโยธาเปนหนวยงานใหการสนับสนุน/
ใหคําปรึกษาในการดําเนินการออกแบบและจัดทํา
รายการ  มีฐานขอมูลที่ไดทําการสํารวจ 
สิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานเขต เม่ือป พ.ศ.
2560 และดําเนินการติดตาม วัดผลสําเร็จและให
คะแนนกับสํานักงานเขต  
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  วิธีการคํานวณ 
๑. มีแบบและรายการส่ิงอํานวยความสะดวก 

สําหรับผูสูงอายุและผูพิการฯ  หากไมแลวเสร็จคิด
คะแนนตามผลงาน (รอยละ ๘๐) 

๒. มีการรายงานผลการดําเนินงานสงใหสํานัก
การโยธา จํานวน ๒ ครั้ง หากไมรายงานหักคะแนน 
ครั้งละ 0.2 คะแนน (รอยละ ๑๐) 

๓. มีการนําแบบและรายการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณในปถัดไป หากไมนําแบบและรายการเพื่อ
ขอจัดสรรฯ หัก 0.5 คะแนน  (รอยละ ๑๐) 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน 
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน มีคะแนน
เฉล่ียเพ่ิมขึ้นตาม
เกณฑที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 100 นิยาม/คําอธิบาย 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรูและความคิด
ของนักเรียนในโรงเรียนที่กําหนดทุกรายวิชาที่สอบ ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
- โรงเรียนที่กําหนด แบงตามเกณฑการคํานวณชวงระดับคะแนน O-
NET ปการศกึษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังน้ี 

กลุมโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
กลุม A มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับดีมากถึงดี

เยี่ยม 
กลุม B มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับคอนขางดีถึงดี 
กลุม C มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับพอใชถึงปาน

กลาง 
กลุม D มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับควรปรับปรุง 

อยางยิ่งถึงควรปรับปรุง  

มาตรการที่ 1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
มาตรการที่ 2 
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งทาง
วิชาการ 
มาตรการที่ 3 
สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักเรียนมี
สมรรถนะใน
ระดับนานาชาติ 
 

1. การประชุมครู  
2. โครงการฝกอบรม
นายหมูลูกเสือสามัญ 
สามัญรุนใหญ และ
หัวหนาหนวย 
ยุวกาชาด  
3. โครงการการ
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
4. การจัด
ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ฝายการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยง
กับ

มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวน
ราชการ/ 
ฝายที่

รับผิดชอบ 
  - มีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง 

ระดับ วิชา คะแนนเฉล่ียเปาหมาย 
กลุม A กลุม B กลุม C กลุม D 

ประถมศึกษาป
ที่ 6 

คณิตศาสตร 44.98 42.46 39.95 37.44 
วิทยาศาสตร 45.15 42.72 40.29 37.78 
ภาษาอังกฤษ 42.54 38.81 35.08 32.57 
ภาษาไทย 49.20 48.81 48.41 45.90 

มัธยมศึกษาปที่ 
3 

คณิตศาสตร 37.44 31.15 24.87 22.36 
วิทยาศาสตร 41.79 37.67 33.56 31.05 
ภาษาอังกฤษ 38.66 32.98 27.31 24.8 
ภาษาไทย 45.96 43.94 41.92 39.41 

มัธยมศึกษาปที่ 
6 

คณิตศาสตร 34.87 27.30 19.73 17.22 
วิทยาศาสตร 39.17 33.75 28.33 25.82 
ภาษาอังกฤษ 36.17 29.25 22.33 19.82 
ภาษาไทย 47.81 46.72 45.63 43.12 

สังคมศึกษา 41.56 37.34 33.12 30.61 
วิธีการคํานวณ 

1. หารอยละความสําเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับช้ันและกลุมโรงเรียน) โดยนําผลคะแนนเฉล่ีย
รายวิชาที่ดําเนินการไดเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเปาหมาย 

 

 5. โครงการ
สัมมนาประธาน
กรรมการ
เครือขาย
ผูปกครองเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
6. โครงการ
สนับสนุนการสอน
ในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย  
7. การพัฒนา
คุณภาพเครือขาย
โรงเรียน  
8. โครงการเรียน
ฟร ีเรยีนดี อยาง
มีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  2. หารอยละความสําเร็จรายระดับ  
(ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนํารอยละ 
ความสําเร็จรายวิชา (ขอ 1) มาหาคาเฉลี่ย  
(ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน,  
ม.6 9 โรงเรียน) 
3. หารอยละความสําเร็จของหนวยงาน  
โดยนํารอยละความสาํเร็จของทุกระดับช้ัน 
ของหนวยงานมาหาคาเฉลี่ย 
รอยละความสําเร็จของหนวยงาน :  
ผลรวมรอยละความสาํเร็จทุกระดับชั้นของหนวยงาน 

    จํานวนระดับชั้นของหนวยงาน 

 9.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
“คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร  
10.โครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
11.โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได
ปลอดภัย  
12.โครงการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการ
เรียนรู  
13.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะ
ชีวิต  
14.โครงการสอนภาษาจีน 
15.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร  
16.พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร  
17. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
18.โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ ๔  มหานครกระชับ 
มิติที่ ๔.๑ กรงุเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 
เปาประสงคที่ ๔.๑.1  สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขต
เมืองชั้นกลาง 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

7. รอยละของการลง
จุดแสดงตําแหนงพื้นที่
ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และ
ตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัส
ประจําบาน  

รอยละ 100 นิยาม/คําอธิบาย  
1. ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร   
หมายถึง ตําแหนงผูย่ืนคํารองขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบ
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไวใน
คาํรองขอ และไดรับการอนุญาตใหมีการกอสรางตามคํารองขอ 
2. การลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง 
หมายถึง การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
ของเจาหนาที่ที่เก่ียวของตามระบบการรายงานผลการอนุญาต
กอสรางอาคารของสํานักผังเมือง ทั้งป 2562 และปยอนหลังจน
ขอมูลเปนปจจุบัน 
3. ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน  หมายถึง 
ตําแหนงผูยื่นคํารองขอเลขรหัสประจําบาน และไดรับการกําหนด
เลขหมายประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง 
4. การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน   
หมายถึง จุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบานของสํานักผัง
เมือง (ตามแบบ ทร. 900) ทัง้ป 2562 และปยอนหลังจนขอมูล
เปนปจจุบัน 

มาตรการที่ 8 
สํารวจ จัดเก็บ 
และจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพื่อ
การวางผังเมือง 
 

1. กิจกรรมการลง
จุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน 
2. การตรวจสอบ
การลงจุดแสดง
ตําแหนงที่มีการ
อนุญาตใหมีการ
กอสรางป 2562 

 

ฝายทะเบียน และ
ฝายโยธา 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  5. ระบบการรายงานผล  
หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาต
กอสรางอาคาร และตําแหนงการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ซึ่งพัฒนาโดยสาํนักผังเมืองและสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 
วิธีการคํานวณ  
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคารกับ 
จุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 
คณูดวย 100 หารดวยผลรวมของจํานวนการอนุญาตกอสรางอาคาร
กับจํานวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานทั้งหมด 
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 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

8. รอยละของชุมชน
ในพื้นที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน 
 

รอยละ 50 ของ
ชุมชนในพื้นที่เขต
มีการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน 

นิยาม/คําอธิบาย 
1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร  
วาดวยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 
2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให
เห็นสถานการณ สภาพปญหา หรือความตองการของชุมชน  
แนวทางการแกไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช
ในการดําเนินงานของแตละชุมชน 

มาตรการที่ 2 สงเสริม
ความเขาใจของภาค
ประชาชนตอการเขา
มามีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาเมือง 

การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
ชุมชน  

 

ฝายพัฒนาชุมชนฯ 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในระยะยาว 
เปาหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ปาย และภาษีบํารุงทองที่) 
- รอยละของยอดรวมการ
จัดเก็บภาษ ี3 ประเภทตาม
ยอดรวมประมาณการภาษี 3 
ภาษี ที่สํานักการคลงักําหนด 
(ผลลัพธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รอยละของยอดรวมการ
จัดเก็บภาษีคางชําระ  
3 ประเภท 

 
 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอยละ 25 

ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ
ภาษีบํารุงทองที่  
วิธีการคํานวณ 

1. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตไมนอย
กวารอยละ 95 ได 5 คะแนน 
2. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 
90 แตไมถึงรอยละ 95 ได 4 คะแนน 

3. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 
85 แตไมถึงรอยละ 90 ได 3 คะแนน 

4. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 
80 แตไมถึงรอยละ 85 ได 2 คะแนน 

5. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดนอยกวารอยละ 
75 แตไมถึงรอยละ 80 ได 1 คะแนน 
 

ภาษีคางชําระหมายถึงยอดภาษีคางชําระ 3 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที)่  ณ วันที่ 
1 ตุลาคม 2561 หักภาษีคางชําระที่หนวยงานไมสามารถ
ยึดอายัดตามระเบียบไดตามยอดที่สํานักการคลังแจง 

มาตรการที่ 3 
จัดเก็บรายไดตาม
ยอดประมาณการ
รายไดจัดเก็บเอง 

มาตรการที่ 4 คง
สัดสวนภาษีลูกหนี้
ทองถ่ินใน
ปงบประมาณตอ
รายไดภาษทีองถ่ิน 

จัดเก็บเอง 

โครงการเรงรัด
จัดเก็บภาษี  
3 ประเภท 

ฝายรายได 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

  วิธีการคํานวณ 

1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระได
ตั้งแตรอยละ 25 ของยอดภาษีคางชําระ ได
คะแนน 5 คะแนน 

2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระได
ตั้งแตรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ 25 ของยอด
ภาษีคางชําระ ไดคะแนน 4 คะแนน 

3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระได
ตั้งแตรอยละ 15 แตไมถึงรอยละ 20 ของยอด
ภาษีคางชําระ ไดคะแนน 3 คะแนน 

4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระได
ตั้งแตรอยละ 10 แตไมถึงรอยละ 15 ของยอด
ภาษีคางชําระ ไดคะแนน 2 คะแนน 

5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระได
ไมถึงรอยละ 10 ไดคะแนน 1 คะแนน 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 
ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 

เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 

เปาประสงคที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงินการบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล   
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
 

เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

10. ความสําเร็จของการจัดทํา
งบการเงิน 

- จัดทํางบการเงนิแลวเสร็จ
ภายในกําหนด 

- จัดทํางบการเงินครบถวน
ถูกตอง 

 
 
- 2 เดือน ภายใน
เดือน พ.ย. 2561 

- ไมมีขอทักทวง
จากกองบัญชี 
สํานักการคลัง 

ความสําเรจ็ของการจัดทํางบการเงนิ หมายถึง หนวยงาน
สามารถบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน ครบถวนและถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดและสามารถจัดทํางบการเงินของ
ปงบประมาณ 2561 สงกองบัญชี สํานักการคลังไดทัน
และถูกตองภายในกําหนด 

วิธีการคํานวณ 

1. จัดสงงบการเงิน ใหกองบัญชี สํานักการคลัง 
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 ได 2 คะแนน 

2. จัดสงงบการเงิน ใหกองบัญชี สํานักการคลัง 
หลังจากวันที่ 30 พ.ย. 2561 ได 0 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

1. จัดทํางบการเงิน ถูกตอง ไมมีการแกไขหรือ
ทักทวงจากกองบัญชี สํานักการคลัง ได 3 คะแนน 

2. จัดทํางบการเงิน ไมถูกตองหรือไดรับการ
ทักทวงจากกองบัญชี สํานักการคลัง  ได  
0 คะแนน 

มาตรการที่ 2 จัดทํา
รายงานการเงินใน
ภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครได
ภายในกําหนด 

กิจกรรมการ
ติดตามเรงรัด
การบันทึก
รายการบัญชี
และจัดทํางบ
การเงินถูกตอง
ของสํานักงาน
เขตคลองเตย 

 

ฝายการคลัง 
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มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 
      2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหน้ีผูกพัน 
      2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม 
      2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 
คาเปาหมาย รอยละ 14 

ตามที่สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครกําหนด กิจกรรมการประชุมติดตามเรงรัดการกอหน้ีผูกพัน
และเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
 

ฝายการคลงั 

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน 
คาเปาหมาย รอยละ 6 

ตามที่สํานักการคลังกําหนด กิจกรรมการจัดทํางบการเงินของ 
สํานักงานเขตคลองเตย 

 
ฝายการคลงั 

2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงและ
การควบคมุภายใน 
คาเปาหมาย รอยละ 5 

ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร กําหนด 

กิจกรรมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานการควบคุมภายใน 

 
ฝายการคลัง 
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มิติที่ 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบรกิาร 
คาเปาหมาย รอยละ 7 

ตามทีส่ํานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
กําหนด 

กิจกรรมการดําเนินการแกไขแกไขปญหาเรื่องที่ไดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ  

 
                     ฝายการปกครอง 

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) 
คาเปาหมาย รอยละ 7 
 

ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด 1. รักษารอบโครงการ “ศูนยใหคําปรึกษาการบริการ
ของกรุงเทพมหานคร (BMA Service Consulting 
Center)”  
 

ฝายส่ิงแวดลอมฯ 
 

2. โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                          ฝายโยธา 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
คาเปาหมาย รอยละ 6 

ตามที่คณะผูตรวจราชการฯ และ 
กองงานผูตรวจราชการ กําหนด 

กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดย
การจางหนวยงานภายนอกของกองงานผูตรวจ
ราชการ 
 
                         ฝายปกครอง 
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มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณและประสิทฺธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
คาเปาหมาย รอยละ 7 

ตามที่สํานักงาน ก.ก. และ  
สํานักงานตรวจสอบภายใน  
สํานกัปลัดกรุงเทพมหานคร  

กําหนด 

กิจกรรมดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 
 
                        ฝายการปกครอง 

4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Quality of Work Life) 
      4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน 
      4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
คาเปาหมาย รอยละ 8 

ตามที่สํานักอนามัย และสํานักงาน ก.ก.  
กําหนด 

1. กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักงานเขตคลองเตย 
2. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

 
ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ชื่อตัวช้ีวัดที ่1    - รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชน ที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป ๒๕๖1  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรียจากแหลงกําเนิดเพ่ือนํากลับมาใชประโยชน  (ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ  
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. จัดทําโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ 10 10             

2. เตรียมการและจัดทําแผนปฏิบัติงาน ๑๐ 2๐             

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ๖๐ 8๐             

4. รายงานผลการดําเนินการ 1๐ ๙๐             

5. สรุปผลการดําเนินการ ๑๐ ๑๐๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 

 
 



 
 

- 95 - 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2    รอยละของจุดเส่ียงภัยไดรับการแกไข เฝาระวังและตรวจตรา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน    (ฝายเทศกิจ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา

โครงการ (รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1. จัดทําแผนการออกปฏิบัติหนาที ่ 5 5             

2. มอบหมายหนาทีค่วามรับผิดชอบให 5 10             

    เจาหนาที่เทศกิจ               

3. เจาหนาที่เทศกิจออกปฏิบัติหนาที่ 80 90             

4. รายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา

ทราบ 

5 95             

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 100             

       รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 3    รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   การทําความสะอาด / ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา

โครงการ (รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1. เขียนโครงการ / กิจกรรม 5 5             

2. ขออนุมัติโครงการ / กิจกรรม 5 10             

3. เตรียมความพรอมโครงการ / กิจกรรม 10 20             

4. เริ่มดําเนินโครงการ / กิจกรรม 75 95             

5. เบิกจายงบประมาณ รายงานผลการ

ดําเนินการโครงการ / กิจกรรม 
5 100             

       รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 

 
 

 

 



 
 

- 97 - 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 3    รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการเก็บขยะ วัชพืชและเปดทางน้ําไหล ค ูคลอง ในพื้นที่เขตคลองเตย (ฝายโยธา) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา

โครงการ (รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1. เขียนโครงการ / กิจกรรม 5 5             

2. ขออนุมัติโครงการ / กิจกรรม 5 10             

3. เตรียมความพรอมโครงการ / กิจกรรม 10 20             

4. เริ่มดําเนินโครงการ / กิจกรรม 75 95             

5. รายงานผลการดําเนินการโครงการ / 

กิจกรรม 
5 100             

       รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 

 
 
 
 
 
 



 
 

- 98 - 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 4    รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝายสิ่งแวดลอมฯ) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ (รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 5 
 

5             

2. จัดซื้อตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหทาง
เคมีและดานจุลชีววิทยา (เดือนละ 1 ครั้ง) 

20 
 

25 
 

 
          

3. จัดประชุมเครือขายสุขาภิบาลอาหาร 15 40             

4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจาย
คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ 

20 60 
   

 
        

5. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจาย 
คาตอบแทนบุคลากรดานสาธารณสุข 

10 70 
   

 
        

6. ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

10  80 
 

 
      

 
   

7. ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 

10 90 
 

 
          

8. ขออนุมัติเบิกจายหลังเสร็จสิ้นในแตละ
กิจกรรม 

10 100 
 

 
          

       รวม  8  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100 
 

            

 



 
 

- 99 - 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 5    รอยละความสําเร็จของการออกแบบและจัดทํารายการของส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการออกแบบและจัดทํารายการส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ (ฝายปกครอง และฝายโยธา) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ (รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1. ออกแบบและจัดทํารายการสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการตามมาตรฐาน 

80 
 

80 
  

 
         

2. รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักการโยธาทราบ 10 
 

90 
     

 
    

 
 

3. เสนอขอจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

10 100 
         

 
  

       รวม  3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 100 - 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 7    รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน (ฝายทะเบียน) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ (รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ลงจุดแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน 100 
 

100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 101 - 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9    การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) 
    - รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษ ี3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ) 

- รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ฝายรายได) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ออกหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือเผลแพร
ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับภาษีท้ัง 3 ประเภท 
ใหกับบริษัท หางราน และประชาชนไดทราบ 

10 10             

มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําแขวง 
ติดตามเรงรัดจัดเก็บรายไดทั้งรายเกาและ
รายใหมเพ่ิมเติม 

25 35             

ออกหนังสือเตือนรายใหมยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท 

35 70             

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนแบบแสดงรายการ
เสียภาษีทั้ง 3 ประเภท 

10 80             

ออกหนังสือเตือนลูกหนี้คางชําระภาษีท้ัง 3 
ประเภท 

10 90             

รายงานผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
ทราบเปนประจําทุกเดือน 

10 100             

รวม ข้ันตอนคิดเปนรอยละ 100 100             



 
 

- 102 - 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 10  ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน 
- จัดทํางบการเงินแลวเสรจ็ภายในกําหนด 
- จัดทํางบการเงินครบถวนถูกตอง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการติดตามเรงรัดการบันทึกรายการบัญชีและจัดทํางบการเงินถูกตองของสํานักงานเขตคลองเตย (ฝายการคลัง) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาว 
หนาโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ตรวจสอบรวบรวมขอมูลคาใชจายของหนวยงาน 5 5             
2. ตรวจสอบรวบรวมขอมูลพรอมสรุปการเบิกจาย 5 10             
3. ยืนยันยอดการเบิกจายคารักษาพยาบาลของ
สํานักงานเขต 

5 15             

4. ตรวจสอบยอดบัญชียอยรายได กทม. และบัญชี
คาใชจาย 

10 25             

5. ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลยอดสินทรัพยประจําป 35 60             
6. นําขอมูลตางๆ ยืนยันยอดที่ถูกตอง  
ปรับปรุงบัญช ี

10 70             

7. นําขอมูลทรัพยสิน บันทึกคาเสื่อมประจําป บันทึกลง
ในสมุดรายวันทั่วไป 

10 80             

8. จัดทําขอมูลรวบรวมเพ่ือประกอบงบการเงนิประจําป 
ในกระดาษทําการ 

5 85             

9. จัดทําหมายเหตุประกอบการเงนิ เพื่อชี้แจงขอมูล ใน
กระดาษทําการ 

5 90             

10.จัดทําบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 5 95             
11.จัดสงรายการทางการเงนิใหปลัดกทม. โดยผาน
หนวยตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

5 100             

 


