
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 1 ชื่อตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 024414973 ต่อ 5510 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 60 70 80 90 100 

 

* กรณีมีผลการด าเนินการต่ ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
มิติที่ 1 40   1.899 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) :   
1. กระบวนการจัดท าแผน มีการแต่งตั้งคณะท างานและประชุมคณะท างานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดม 
   ความคิดเห็นในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตและ 
   เวียนหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ด าเนินการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนากรุงเทพมหานครและสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
4. มีการบันทึกข้อมูลของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานครบถ้วนและรายงานความก้าวหน้า  
   อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) 
5. มีการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส โดยพิมพ์จากระบบติดตามและ  
   ประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) 
6. มีการบันทึกข้อมูลโครงการทุกโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด   
   ของโครงการ/กิจกรรมลงในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ครบถ้วนทุกรายการ 
7. มีการรายงานความก้าวหน้าและปรับปรุงรายละเอียดผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถ  
   อธิบายได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น หน่วยงานท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และรายงานต่อเนื่อง  
   เป็นประจ าทุกเดือน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ภาพรวม) :  
 - ไม่มี - 

 



 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

1 
 

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด 
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและน า
กลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งก าเนิดเพ่ิมข้ึนเมี่อเทียบกับปี 
2561   

 
ร้อยละ 12 

 
 

 
ร้อยละ 118.73 

 
 

 
ร้อยละ 989.42 

  

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก 
แหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 41.41 ร้อยละ 828.20   

2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา   ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

3 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

4 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครระดับดี   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

5 ร้อยละความส าเร็จของการออกแบบและจัดท ารายการ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 84 ร้อยละ 84   

 



 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

7 ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่งพื้นที่ท่ีอนุญาตให้มี
การก่อสร้างอาคารและต าแหน่งอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจ าบ้าน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

  

8 รอ้ยละของชุมชนในพื้นท่ีเขตท่ีมีการจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน 

ร้อยละ 50 ของชุมชน
ในพ้ืนที่เขตมีการจัดท า

แผนพัฒนาชุมชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 200   

9 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีปูาย และภาษีบ ารุงท้องที่) 
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท             
ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่ส านักการคลัง
ก าหนด 

 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 
 

 
 

ร้อยละ 127.70 
 
 

 
 

ร้อยละ 134.42 
 
 

  

- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างช าระ 3 
ประเภท 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 76.18 ร้อยละ 304.72   

                                                                                                                                                 รวมคะแนน  

    

   รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน   9   ตัว   ได้คะแนน            คะแนน   

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด 
  - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์
ที่คัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2561 
   

ร้อยละ 12 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
118.73  

 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ขยะเศษอาหารเพื่อน ากลับไปใช้
ประโยชน์ 
2. กิจกรรมการคัดแยกก่ิงไม้ 
ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ น าส่งโรงผลิต
ปุ๋ยหมักหนองแขม 
3. กิจกรรมการคัดแยกก่ิงไม้ 
ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร
ท าปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต 
4. กิจกรรมการคัดแยกขยะ เศษ
อาหาร เศษผัก ผลไม้ น าไปเลี้ยง
สัตว์  
 
 

1. มีการจัดท าศูนย์การเรียนรู้การแปรรูป 
มูลฝอยเศษอาหารเพื่อน ากลับไปใช้
ประโยชน์ บริเวณส านักงานเขตทวีวัฒนา 
และจัดท าน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากเศษ
ผัก ผลไม้ ใบไม้และเศษอาหาร และน ามาใช้
ประโยชน์ในการปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ จ านวน 
468.90 ตัน 
2. ด าเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก 
ผลไม้ น าส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม 
จ านวน 588.12 ตัน 
3. ด าเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร ท าปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต 
บริเวณสวนบ้านไทร สวนปุาเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา สวนบัวแดง สวนชาน
บ้าน จ านวน 1,905.50 ตัน 
4. ด าเนินการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก 
ผลไม้เพ่ือน าไปเลี้ยงสัตว์ จ านวน 2,714 ตัน 
- รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและ
น ากลับไปใช้ประโยชน์  
จ านวน 5,676.52 ตัน/ปี 
 

 

 
 



 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 41.41 1. โครงการอาสาสมัครชักลาก 
มูลฝอยในชุมชน 
2. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายจากแหล่งก าเนิดน าส่ง
ศูนย์หนองแขม  

 

1. ด าเนินการจ้างอาสาสมัครชักลาก จ านวน 
3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดปุรณาวาส ชุมชนหลัง
สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชน        
บางพรหมร่วมใจ  
2. ด าเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจาก
ชุมชน จ านวน 16 ชุมชน โรงพยาบาลธนบุรี 
2 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเชลล์        
บ้านพักอาศัย อื่นๆ จ านวน  
19,600 กิโลกรัม/ปี  หรือ 19.6 ตัน/ปี 
   
 

 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และน ากลับไปใช้ประโยชน์ที่ 
   แหล่งก าเนิด 
ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี -  
หลักฐานอ้างอิง 
 การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ Google drive เป็นประจ าทุกเดือน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี -  
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการ 
เฝูาระวังและตรวจตรา  
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ด าเนินการดังนี้ 
1. การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย  
   ด าเนินการปรับสภาพและแก้ไขจุดเสี่ยง
ภัยในพื้นท่ีเขต โดยประสานส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดูแลตัดต้นไม้         
การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง การติดปูาย
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และ
การท าความสะอาดบริเวณปูายรถประจ าทาง 
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
2. การเฝูาระวังและตรวจตรา  
   มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม ดังนี้ 
  2.1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
    - ด าเนินการส ารวจและติดตั้งตู้เขียว 
ระวังภัย บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม จ านวน 12 จุด ได้แก่ 
    1) ทางเข้าหมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 
    2) ปากซอยทิมเรืองเวช 
    3) หมู่บ้านทิพย์มณฑล 
    4) หมู่บ้านพรรณพฤกษา 
    5) ซอยเกิดโชค 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        6) ซอยสุดภะวาอุทิศ 

    7) ซอยบ้านครู 
    8) ซอยค าหวาน 
    9) ซอยสันติสุข 
    10) ซอยชาญชัยศรี 
    11) ซอยนาคเข้ม 
    12) สวนปุาเฉลิมพระเกียรติ  
    - เจ้าหน้าทีอ่อกตรวจบริเวณจุดเสี่ยงภัย
จ านวน 2 ครั้ง/ วัน/จุด  
  2.2 ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่
ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด 
จ านวน 12 จุด  
  2.3 ด าเนินการอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้าม
ถนนและอาสาจราจร โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการ 
จราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพ้ืนที่เขต    
ทวีวัฒนา จ านวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ในช่วง
เวลา เช้าและเย็น จ านวน 7 จุด ดังนี้  
    1) หน้าโรงเรียนคลองทวีวัฒนา 
    2) หลังโรงเรียนคลองทวีวัฒนา 
    3) โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 
    4) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
        พุทธมณฑล 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        5) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ 

    6) โรงเรียนวัดปุราวาส 
    7) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 
  2.4 ด าเนินการกวดขันไม่ให้มีการจอดรถ
หรือขับข่ีรถยนต์ รถจักยานยนต์หรือ
ล้อเลื่อนบนทางเท้า ตามโครงการปรับจริง 
จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า  
    - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดและวิ่งบน
ทางเท้าในพ้ืนที่เขตเพ่ือไม่ให้มีคดีอุบัติเหตุ
บนทางเท้า โดยด าเนินการใน 7 เส้นทาง      
ที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่  
    1) ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้า 
    2) ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออก 
    3) ถนนกาญจนาภิเษก 
    4) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
    5) ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
    6) ถนนอุทยาน 
    7) ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา     
    - ด าเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ฝุาฝืน     
น ารถมาจอดและวิ่งบนทางเท้า ตั้งแต่วันที่                 
1 ตุลาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2562          
มีการเปรียบเทียบปรับจ านวน 125 ราย 
เป็นเงินค่าปรับ 126,060.-บาท 
 

 

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
      2.5 กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับ

เทศกิจ โดยด าเนินการบริการจัดรถรับ-ส่ง
ประชาชน ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.          
บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
    1) ถนนทวีวัฒนา จากปากทางด้านถนน
บรมราชชนนีขาออกจนถึงตลอดเส้นทาง
ถนนทวีวัฒนา  
    2) ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่สี่แยกสุภาพบุรุษ
ไปตามเส้นทางถนนสุภาพบุรุษ  
    มีประชาชนใช้บริการ จ านวน 1,497 คน
ดังนี้  
    - ตุลาคม 2561 จ านวน 131 คน  
    - พฤศจิกายน 2561 จ านวน 134 คน 
    - ธันวาคม 2561 จ านวน 125 คน  
    - มกราคม 2562 จ านวน 148 คน 
    - กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 134 คน 
    - มีนาคม 2562 จ านวน 140 คน  
    - เมษายน 2562 จ านวน 112 คน   
    - พฤษภาคม 2562 จ านวน 125 คน    
    - มิถุนายน 2562 รวม 154 คน 
    - กรกฎาคม 2562 รวม 137 คน 
    - สิงหาคม 2562 รวม 157 คน 
     

 

 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และส่วนราชการต่างๆ ในส านักงานเขตท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินการและร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัย 
ปัญหาอุปสรรค 

1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วนด้านอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้อย่างเต็มที่ 
2. ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 
3. สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการ/แผนงาน 
2. ค าสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 
3. ปฏิทินการด าเนินงาน 
4. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. ร้อยละความส าเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมการเตรียมการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่เขต 

 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมการ
ปูองกันปัญหาน้ าท่วม ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการขุดลอกคูคลองและเปิดทาง 
น้ าไหล โดยมีคลองในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเขต จ านวน 18 คลอง แบ่งการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ด าเนินการขุดลอกคู คลองฯ โดยการ
จ้างเหมา จ านวน 3 คลอง ได้แก่  
     1) คลองผู้ใหญ่ 
     2) คลองแยกคลองบางไผ่ 
     3) คลองลัดนิ่มไสว 
  1.2 ด าเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืชและ
ขยะเพ่ือเปิดทางน้ าไหล โดยใช้แรงงานเขต 
จ านวน 15 คลอง ได้แก่ 
   1) คลองท่อ            2) คลองนา 
   3) คลองเนินทราย    4) คลองบางตาล 
   5) คลองบางน้อย     6) คลองบางพรม 
   7) คลองบางกระทึก  8) คลองบ้านไทร 
   9) คลองปทุม         10) คลองยายโมง        
   11) คลองยายหนอม  12) คลองศรีศุภผล 
   13) คลองใหม่ 
   14) คลองแยกคลองบางน้อย 
   15) คลองล าน้ าสวนทวีวนารมย์ 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        - เก็บผักตบชวา วัชพืชและขยะเพ่ือ

เปิดทางน้ าไหล ด าเนินการ 3 เดือน/ครั้ง/
คลอง แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
2. จัดท าแผนการล้างท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ าในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน      
62 ซอย ความยาวท่อรวม 109,751 เมตร 
แบ่งการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ด าเนินการล้างท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ า โดยการจ้างเหมา จ านวน 6 ซอย 
ได้แก่ 
    1) ซอยเข้าหมู่บ้าน ป.ผาสุก 
    2) ถนนสุขาภิบาลบางระมาด 
    3) ซอยบรมราชชนนี 68 แยก 1 แยก 2 
        (ซอยหมู่บ้านทิมเรืองเวช) 
    4) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 
    5) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 
    6) ซอยทวีทอง 1,2,3,4 และซอยแยก 
  2.2 ด าเนินการล้างท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ า โดยใช้แรงงานเขต จ านวน      
56 ซอย ดังนี้ 
    1) ซอยเข้าหมู่บ้านรินสวัสดิ์และถนน 
        ทวีวัฒนา 
    2) ซอยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
        สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
    3) ซอยสมปรารถนา 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        4) ซอยทางเข้าส านักงานเขตทวีวัฒนา 

    5) ซอยผ่องแผ้ว 
    6) ซอยค าหวาน 
    7) ซอยจารุพรรณ 
    8) ซอยประชาร่วมใจ 
    9) ซอยสมพรอุทิศ 
    10) ซอยบางพรมฯ 
    11) ซอยแยกถนนทวีวัฒนา (ซอยแสวงสุข) 
    12) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 
    13) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 
    14) ซอยหมู่บ้านเปรมวดี 
    15) ซอยพลายงาม 
    16) ซอยอริศรา 
    17) ซอยหมู่บ้านมัลลิกา 
    18) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 
    19) ซอยใบห่อ 
    20) ซอยข้างโรงงานน้ าพริกเผาไทย 
         แม่ประนอม 
    21) ซอยร่วมเจริญ 
    22) ซอยยินดีธรรม (ซอยแยกทวีวัฒนา) 
    23) ซอยหมู่บ้านศรีศุริยวงศ์ 
    24) ถนนลัดนิ่มไสว 
    25) ซอยศิริฉัตร 
    26) ซอยบรมราชชนนี 64 แยก 2 แยก 4  
    27) ซอยบรมราชชนนี 78 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        28) ซอยแยกซอยบรมราชชนนี 78  

         (ซอยข้างบ้านอัครพงศ์ปรีชา) 
    29) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21  
         (ซอยอัยเวศน์) 
    30) ซอยร่วมเจริญ 
    31) ซอยแยกซอยเปรมวดี (แยก 1-6) 
    32) ซอยแยกซอยสมปรารถนา 
    33) ซอยบุญชนะ (ต้นซอย) 
    34) ซอยโกมุท 
    35) ซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 2  
         (ซอยนาวี) 
    36) ถนนหน้าโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม     
    37) ซอยทางเข้าสถานีต ารวจนครบาล 
         ธรรมศาลา 
    38) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 2  
         (ซอยจิตอ าไพ) 
    39) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 7  
         (ซอยร่มพฤกษ์) 
    40) ซอยหมู่บ้านอรุณรัตน์ 
    41) ซอยหมู่บ้านร่วมเก้ือ 
    42) ซอยหมู่บ้านนทีทอง ถนนพุทธมณฑล  
         สาย 2 ซอย 24 
    43) ซอยหมู่บ้านกรีนวิลล์ ชวนชื่นปาร์ควิลล ์
    44) ซอยหมู่บ้านสุขทวี 
    45) ซอยหมู่บ้านกาญจนา     

 

 



 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
        46) ซอยเปรมวดี 

    47) ซอยอ านวยโชค (ทวีวัฒนา 9) 
    48) ถนนเลียบคลองปทุม 
    49) ซอยเปรมวดี 1 
    50) ซอยแยกซอยใบห่อ 
    51) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27  
         (ซอยคลองต้นไทร) 
    52) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 
    53) ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 
    54) ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร 16-17 
    55) ซอยหมู่บ้านธารแก้ว 
    56) พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24    
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง 
จ านวน 10 ครั้ง 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี - 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แผนการจัดเก็บผักตบชวา 
2. แผนการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
4. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครระดับดี  
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 
2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบ 
การอาหารมีการพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. ตรวจแนะน าด้านสุขลักษณะทางกายภาพ 
จ านวน 88 ราย 
2. ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนอาหาร 
4,475 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 4,475 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3. สถานประกอบการอาหารได้รับปูายรับรอง 
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี จ านวน 88 ราย จากจ านวนทั้งหมด 
88 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหารเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของ
กรุงเทพมหานครและผ่านการทดสอบ 
จ านวน 111 คน 
5. ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองจากคู่มือหลักสตูรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร (Self study) 
และผ่านการทดสอบ จ านวน 67 คน 

 

 

 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์จากกองสุขาภิบาลอาหาร 
2. ได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับต่างๆ เกี่ยวกับด้านการสุขาภิบาลอาหารจากกองสุขาภิบาลอาหาร 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  
2. ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ตระหนักและไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
2. ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
3. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl2) 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5. ร้อยละความส าเร็จของการ
ออกแบบและจัดท ารายการของสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมการออกแบบจัดท า
รายการสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาด าเนินการออกแบบ
พร้อมรายการของการจัดท าสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพ่ือให้
อาคารส านักงานเขตมีการเตรียมการสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการตามมาตรฐานของสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design) 
โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่
เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อ
ตรวจสอบรายการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ส านักงานเขตมี 
2. ด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้อาคารส านัก 
งานเขตมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุครบตามมาตรฐาน 
3. จัดส่งแบบรายงานผลการด าเนินงาน
อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและ
ผู้สูงอายุส่งส านักการโยธา 
4. ด าเนินการออกแบบและรายการ
ประกอบแบบในส่วนที่ส านักงานเขตยังไม่มี
พร้อมใบประมาณราคาเพ่ือเสนอขอจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

การอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการออกแบบและจัดท ารายการสิ่งอ านวยความสะดวกฯ จากส านักการโยธา  
ปัญหาอุปสรรค 

- ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. แบบรายงาน 
 2. แบบก่อสร้าง 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 84 1. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
2. โครงการจัดประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- 
มหานคร  
3. โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร   
4. โครงการสนับสนุนการสอนใน 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา           
วันอาทิตย์  
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครอืข่ายโรงเรียน   
6. โครงการฝึกอบรมนายหมู่
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  
7. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่าง
มีคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  
ได้ด าเนินการทดสอบ ดังนี้  
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 ก.พ. 62    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2-3 ก.พ. 62 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2-3 มี.ค. 62 
ส านักงานเขตทวีวัฒนามีโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 7 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบ O-NET จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
คลองทวีวัฒนา เป็นสนามสอบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมัธยม
ปุรณาวาส เป็นสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 วิชาที่จัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ วิชาที่จัดสอบระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปี 6 ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย
คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
จ านวน 7 โรงเรียน ด าเนินการวิเคราะห์ 
ตัวชี้วัดชั้นป ีตามหลักสูตรแกนกลาง 

 

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   8. โครงการพัฒนาคุณภาพการ 

ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
9. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ  
10. โครงการจ้างเหมายามดูแล
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกทม.  
11. โครงการว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าได้
ปลอดภัย  
12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ
การเรียนรู้ 
13. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะชีวิต  
14. โครงการสอนภาษาจีน  
15. โครงการพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร   
16. โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณ 
และสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร  
17. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
18. โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
เพ่ือน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 7 โรงเรียน  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดค่ายวิชาการตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขัน 
ความสามารถทางด้านวิชาการ เช่น 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
  - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
  - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและค่าย
ภาษาไทย 
  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมสอนเสริมโอเน็ตให้กับนักเรียน
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ 
4. ผลการสอบ O-NET ทุกวิชาและรวมทั้ง  
3 ระดับ น ามาค านวนหาค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน 
ปรากฏว่าผลคะแนนเฉลี่ย 8.40 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 100)  

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในการด าเนินงานโครงการ จ านวน 19 โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 

นักเรียนเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถท าให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ควบคุมยาก เช่น  
สภาพครอบครัว ความเอาใจใส่ของครอบครัว เป็นต้น  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. ประกาศ กทม. เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 2. ตารางค านวณคะแนนค่าเปูาหมายระดับส านักงานเขต ร้อยละของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (ทุกรายวิชาที่สอบ) ทั้ง 3 ระดับชั้น 

3. ผลการทดสอบ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

1. การก าหนดค่าเปูาหมายโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ควรน ามาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากแบบทดสอบ O-NET แต่ละปีมีความ
ยากง่ายต่างกัน และนักเรียนที่สอบก็เป็นคนละกลุ่มกัน จึงมีผลท าให้คะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

2. จ านวนโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนน้อยกว่าสังกัดอ่ืน และนักเรียนที่เรียนส่วนใหญ่มีอัตราผลการเรียนต่ ากว่าสังกัดอ่ืน 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน และส่วนหนึ่งไม่ศึกษาต่อท าให้ไม่เห็นความส าคัญของการสอบ O-NET อีกท้ังโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ไม่ได้มีทุกส านักงานเขต จึงไม่ควรน าผลการทดสอบระดับมัธยมศึกษามาคิดเป็นคะแนนรวมของเขต 

3. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานเขตจากการทดสอบ O-NET ปี 2561 ของส านักงานเขตทวีวัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ดังนี้ 
   3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกรายวิชาที่สอบ (4 วิชา) 
   3.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 วิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (สอบ 4 วิชา) 
   3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 วิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย (สอบ 5 วิชา) 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่ง
พ้ืนที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 
และต าแหน่งของอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจ าบ้าน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมการลงจุดแสดงต าแหน่ง 
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจ าบ้าน 
 
 
 
 

ด าเนินการลงจุดแสดงต าแหน่งของอาคารที่
มีการก าหนดบ้านเลขท่ีและเลขรหัสประจ า
บ้านในระบบข้อมูลสารสนเทศ 3 มิติ บน
ระบบเครือข่ายของส านักผังเมืองครบถ้วน
ร้อยละ 100 และจัดท ารายงานสรุปผลส่ง
ส านักผังเมือง มีรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. รับค าร้องขอเลขรหัสประจ าบ้าน 
2. ตรวจสอบหลักฐานของผู้ร้อง 
   - บัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
3. ตรวจสอบสภาพอาคาร 
4. ก าหนดบ้านเลขท่ีและรหัสประจ าบ้าน 
5. ตรวจสอบการลงจุดแสดงต าแหน่งที่
อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร 
6. ก าหนดจุดแสดงต าแหน่งของอาคารที่มี
การก าหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจ า
บ้านในระบบข้อมูลสารสนเทศ 3 มิติและ
จัดท ารายงานสรุปผลส่งส านักผังเมือง
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังนี้ 
   - เดือนตุลาคม 2561 จ านวน 27 หลัง 
   - เดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 49 หลัง 

 

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
       - เดือนธันวาคม 2561 จ านวน 98 หลัง 

   - เดือนมกราคม 2562 จ านวน 35 หลัง 
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 29 หลัง 
   - เดือนมีนาคม 2562 จ านวน 29 หลัง 
   - เดือนเมษายน 2562 จ านวน 20 หลัง 
   - เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 176 หลัง 
   - เดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 29 หลัง 
   - เดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 52 หลัง 
   - เดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 31 หลัง 
    รวม 575 หลัง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ระบบภูมิสารสนเทศแบบ 3 มิติ (Web based Application) 
ปัญหาอุปสรรค 

  - ไม่มี - 
หลักฐานอ้างอิง 
 รายงานอาคารที่ออกเลขรหัสประจ าบ้านเสร็จสิ้นจากระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ ในแต่ละเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนสิงหาคม 2562) 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

  - ไม่มี -   
 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
8. ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่เขตมีการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน  

ร้อยละ 50  
ของชุมชนใน
พ้ืนที่เขตมีการ

จัดท าแผน 
พัฒนาชุมชน 

ร้อยละ 100 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน 
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน จ านวน 
16 ชุมชน ได้แก่ 
1. ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 
2. ชุมชนวัดปุรณาวาส 
3. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
4. ชุมชนคลองเนินทราย 
5. ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 
6. ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี 
7. ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา 
8. ชุมชนบางพรหมร่วมใจ 
9. ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี 
10. ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี 
11. ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ 
12. ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 
13. ชุมชนประตูน้ าฉิมพลี 
14. ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 
15. ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
16. ชุมชนหมู่บ้านร่วมเก้ือ 
 

 

 

 
 
 



 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ชุมชนในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 16 ชุมชน 
2. เจ้าหน้าที่ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าและติดตามการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนต่างๆ 

ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน 

หลักฐานอ้างอิง 
1. หนังสือส านักพัฒนาสังคม ที่ กท 1503/1783 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่องรายงานผลตัวชี้วัดบูรณาการร้อยละของชุมชนในพื้นท่ีเขตมีการจัดท าแผนพัฒนา  
   ชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
2. หนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8610/4175 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่องรายงานผลตัวชี้วัดบูรณาการร้อยละของชุมชนในพื้นท่ีเขตมีการจัดท า 
   แผนพัฒนาชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
3. แบบสรุปแผนพัฒนาชุมชนของส านักงานเขตทวีวัฒนา (สพช.1) 
4. แบบบันทึกการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน (สพช.2) จ านวน 16 ชุมชน 
5. ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
- ไม่มี - 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปูายและภาษี
บ ารุงท้องที่) 
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 
3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการ
ภาษี 3 ภาษีท่ีส านักการคลังก าหนด 
 
 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 95 

 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ  
127.70 

 
 
 
 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บภาษี  

 
 
 
 
 

ด าเนินการออกใบแจ้งการประเมินภาษีและ
จัดเก็บภาษตีามประมาณการที่ส านักการ
คลังก าหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  - ประมาณการ 47,000,000 บาท 
  - จัดเกบ็ได้ 63,239,215.82 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 134.55 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
  - ประมาณการ 1,820,000 บาท 
  - จัดเก็บได้ 1,883,803.09 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 103.51 
3. ภาษีปูาย 
  - ประมาณการ 8,500,000 บาท 
  - จัดเก็บได้ 8,074,653.50 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 95 
รวมภาษี 3 ประเภท 
  - ประมาณการ 57,320,000 บาท 
  - จัดเก็บได้ 73,197,672.41 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 127.70 

 

 

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี
ค้างช าระ 3 ประเภท 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 76.18  
 
 
 
 

ด าเนินการจัดเก็บภาษีค้างช าระ 3 ประเภท 
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 - 30 ส.ค.62 ดังนี้ 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  - ยอดค้างช าระ 36,011.42 บาท 
  - จัดเก็บได้ 36,011.42 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
  - ยอดค้างช าระ 83,800.86 บาท 
  - จัดเก็บได้ 55,256.39 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 65.94 
3. ภาษีปูาย - ไม่มียอดค้างช าระ 
รวมภาษี 3 ประเภท 
  - ยอดค้างช าระ 119,812.18 บาท 
  - จัดเก็บได้ 91,267.81 บาท 
  - คิดเป็นร้อยละ 76.18 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
   1. ความร่วมมือของผู้รับการประเมินในการยื่นแบบและช าระภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร 
 2. อัตราการขยายตัวของเมือง จ านวนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่เพ่ิมข้ึน 
ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี -  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย) 

  - ไม่มี - 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 
                 2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 1 2 3 4 5 

 

          * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 5 3.28 3.28 0.204 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. รายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณีวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : E-Market) 
   วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (คิดเป็น 100% = 5) 
   - งบประมาณหลังปรับโอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 = 2,161,732 บาท 
   - วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 = 2,161,731.30 บาท 
2. รายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :  
   E-Bidding) (คิดเป็น 100% = 4.85 คะแนน) 
   - ได้รับงบประมาณจ านวน 12 รายการ   
   - ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทุกรายการ 
3. การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี (คิดเป็น 100% = 0 คะแนน) 
   - ส านักงานเขตทวีวัฒนามีรายการกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
     จ านวน 1 รายการ ไมส่ามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 
     (ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯแล้ว) 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 
หลักฐานอ้างอิง :  ข้อมูลในระบบ MIS 
 

 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                 2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

            * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 1.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2 7 4.80 3.750 0.344 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 เปูาหมาย 28.00% เบิกจ่ายได้ 9.03% 
   (คิดเป็น 32.25% ของเปูาหมาย = 2 คะแนน) 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 เปูาหมาย 50.00% เบิกจ่ายได้ 31.34% 
   (คิดเป็น 62.68% ของเปูาหมาย = 4 คะแนน) 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 เปูาหมาย 74.00% เบิกจ่ายได้ 53.51% 
   (คิดเป็น 72.31% ของเปูาหมาย = 4 คะแนน) 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 เปูาหมาย 96.00% เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ 99.00% 
   (ขณะนี้คิดเป็น 103.13% ของเปูาหมาย = 7 คะแนน)  
5. งบกลาง เปูาหมาย 96% เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ 99.00% 
   (คิดเป็น 99.00% ของเปูาหมาย = 7 คะแนน) 
   รวมผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (2+4+4+7+7 = 4.80 คะแนน ) 
                                                                       5    
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  โครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินการสามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2-3 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ระบบ MIS 
 

 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายหัสนัย  กุรจินดา 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ต่อ 1 คะแนน 

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

 

            * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 0.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.3 2 2 5 0.088 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนาไม่มีรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันไม่ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  อาจได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมในเดือนกันยายน 2562 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  ระบบ MIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา  

มิติที่ : 2 ชื่อตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวนงนภัส  โล้สกุล 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4737 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + - 1 คะแนนการจัดท างบ ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท างบการเงินที่ท าได้จริง  1 2 3 4 5 

 

              * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2 6 100 5 0.300 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  มีการจัดท างบการเงินประจ าปีได้ทันเวลาและถูกต้อง โดยจัดส่งรายงาน  
งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กองบัญชี ส านักการคลังเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่  
กท 8608/6137 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบ MIS  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  มีการส่งคืนเงินกองการเงิน ส านักการคลัง หลายประเภท ท าให้ลงรายการบัญชี 
ไม่ถูกต้อง จึงต้องท าการปรับปรุงบัญชี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
1. หนังสือส านักงานเขตทวีวัฒนา ที่ 8608/6137 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ข้อมูลการด าเนินงานในระบบ MIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 2 ชือ่ตัวช้ีวัด : 2.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90 100 

 

              * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.3 5 100 5 0.240 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือค้นหา ระบุ ประเมิน จัดล าดับและวางแผนการจัดการความเสี่ยง ของตัวชี้วัด   
   ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 โดยบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามแบบ SR1  
3. พิจารณาเลือกโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดจ านวน 3 โครงการ เพ่ือน ามาบริหารความเสี่ยง ตามแบบ SR2  
   (เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุน) โดยพิจารณาจากโครงการของตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงสูงสุดลงมา  
4. จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง แบบ SR1 และ SR2 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
5. ประสานส านักงานตรวจสอบภายในเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม  
6. รวบรวมเอกสารหลักฐานของการด าเนินการตามกิจกรรมในแผนการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เพ่ือ 
   รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายใน 
7. ประสานทุกฝุายจัดท าข้อมูลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.4 กทม. และ ปค.5 กทม. เพ่ือส่งให้ส านักงาน 
   ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ส านักงานตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาและอธิบายข้อมูลต่างๆ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
1. หนังสือน าส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง  
2. เอกสารหลักฐานของการด าเนินการตามกิจกรรมในแผนการจัดการความเสี่ยง  
 

 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 3 ชือ่ตัวช้ีวัด : 3.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวแพรสีดา  เจริญยิ่ง 
ต าแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                               

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
                   ต่อ 5507 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้ง 
จากประชาชน/ผู้รับบริการ 

50 60 70 80 90 
ขึ้นไป 

 

          * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.1 7 100 5 0.313 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. เดือนตุลาคม 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 56 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 55 เรื่อง  
2. เดือนพฤศจิกายน 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 39 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 38 เรื่อง 
3. เดือนธันวาคม 2561 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 38 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 38 เรื่อง 
4. เดือนมกราคม 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 93 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 93 เรื่อง 
5. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 63 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 62 เรื่อง 
6. เดือนมีนาคม 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 48 เรื่อง  ด าเนินการส าเร็จ 48 เรื่อง 
7. เดือนเมษายน 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 35 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 34 เรื่อง 
8. เดือนพฤษภาคม 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 50 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 48 เรื่อง                
9. เดือนมิถุนายน 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 38 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 38 เรื่อง 
10. เดือนกรกฎาคม 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 56 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 56 เรื่อง 
11. เดือนสิงหาคม 2562 - มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 44 เรื่อง ด าเนินการส าเร็จ 41 เรื่อง 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ 1555) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ระบบ MIS ไม่เสถียร 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. รายงานในระบบ MIS 
2. แบบรายงานที่ Print Out จากระบบ MIS 

 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวช้ีวัด : 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) 80 85 90 95 100 

 

           * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.2 7 100 5 0.070 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
Best Service ปี 2562 โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. จัดท าโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ประสานเกษตรกรในพื้นที่ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
3. จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร 
4. ตรวจประเมินแปลงผักและตรวจหาสารเคมีตกค้างในผลผลิต 
5. สรุผลโครงการ ดังนี้ 
   - เกษตรผู้ปลูกผักในพื้นที่เขตทวีวัฒนาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 ราย 
   - จัดตั้งไลน์กลุ่มเครือข่าย “เกษตรปลอดสารเคมี @ ทวีวัฒนา” มีสมาชิกประกอบด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
     ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 125 ราย  
   - เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรมให้ความรู้การขยายเชื้อและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการปูองกัน  
     ก าจัดศัตรูพืช เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี เมื่อวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562  
   - เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทดลองผลิตพืชผักโดยใช้สารชีวภัณฑ์ในพ้ืนที่บางส่วนของพ้ืนที่เกษตรกรรม  
     ของตนเองและน าผลผลิตเข้ารับการตรวจประเมินสารเคมีตกค้าง ซึ่งไม่พบสารเคมีตกค้างในผลผลิต   
   - จากการเก็บข้อมูลการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตจากการใช้สาร  
     ชีวภัณฑ์ลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 5.04 และมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 23.02 เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมี 
 
  
 

 
 
 
 



 
Best Service รักษารอบ ปี 2560 กิจกรรมทวีวัฒนาปลอดภัยด้วยเครือข่ายปูองกันไฟไหม้หญ้า  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการตั้งคณะท างานด าเนินโครงการฯ และมอบหมายภารกิจ  
2. มีการประชุมเครือข่ายเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 3 ครั้ง  
3. จัดท าแนวกันไฟในพ้ืนที่รกร้างที่ส านักงานเขตส ารวจไว้จ านวน 5 แห่ง แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
4. ติดตามเหตุไฟไหม้หญ้า/ขยะในพ้ืนที่รกร้าง สถิติลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับสถิติเดิม (เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี 
   จ านวน 42 ครั้ง) ดังนั้นเหตุไฟไหม้หญ้าจะต้องไม่เกิน 30 ครั้ง 
  - ผลพบว่าในปี พ.ศ. 2562 เกิดเหตุไฟไหม้หญ้าในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จ านวน 22 ครั้ง แตเ่ป็นเหตุนอกพ้ืนที่ที่ 
    จัดท าแนวกันไฟทั้งหมด 
  - สรุปในปี พ.ศ. 2562 ไม่มีเหตุไฟไหม้หญ้าในพ้ืนที่ที่จัดท าแนวกันไฟ 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ความร่วมมือของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการ 
2. ภาพถ่าย 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวช้ีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.3 6 4.693 4.693 0.233 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. กองงานผู้ตรวจฯ ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ทอดแบบสอบถามเพ่ือส ารวจ  
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
2. ผลการส ารวจความพงึพอใจ ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.722 
3. ผลการส ารวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.665 
4. ผลการส ารวจความพงึพอใจจากผู้มารับบริการทั้ง 2 ครั้ง พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  
   คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 4.693 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. หน่วยงานจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและมีความพร้อมในการให้บริการที่ดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - ไม่มี - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
                    เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

60 70 80 90 100 

 

           * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.1 7 100 5 0.350 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
- หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนกับงานต่างๆ ในฝุายรายได้ ฝุายเทศกิจ และฝุายโยธา  
  ฝุายละ 1 เรื่อง พร้อมน ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและด าเนินกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยง  
- จัดส่งเอกสารหลักฐานผลการด าเนินงาน การจัดการความเสี่ยงตามแผน ให้ส านักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 15  
  ของทุกเดือน 
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ฝุายรายได้  ด าเนินการเรื่องการยักยอกเงิน (เจ้าหน้าที่ประจ าแขวงท าการประเมินภาษี ออกใบแจ้งการประเมิน 
   ภาษีแล้วน าใบแจ้งการประเมินภาษีไปส่งให้กับผู้เสียภาษีด้วยตนเองในพ้ืนที่แขวงที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งมีโอกาส       
   ที่เจ้าหน้าที่ผู้ส่งใบแจ้งการประเมินภาษีจะรับเงินค่าภาษีจากประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน 
   หรือช าระภาษีล่าช้า) มีการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
    - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าแขวงที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บภาษี  
      โรงเรือนและท่ีดิน และตรวจสอบการค้างช าระภาษีกรณีการออกใบแจ้งการประเมินแล้วในระบบคอมพิวเตอร์  
      ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 โดยเคร่งครัด โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 
      หลังจากมีการส่งใบแจ้งการประเมินภาษีและมีการลงนามตอบรับใบแจ้งจากประชาชน 
2. ฝุายเทศกิจ  ด าเนินการเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ (เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา 
   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นท่ีก าหนด       
   ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขต ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและบทลงโทษทั้งทาง  
   อาญาและทางวินัยซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นในขณะปฏิบัติหน้าที่)  
    



 
   มีการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
    - จัดท าคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่ก าหนดบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย กรณีมีการเรียกรับ  
      ผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
    - เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
    - ประชุมเน้นย้ าเจ้าหน้าที่เพ่ือ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ค าสั่ง และระเบียบแบบแผนของทางราชการ   
3. ฝุายโยธา  ด าเนินการเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม (เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ 
   ออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีการเบิกเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ออกไปใช้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน      
   อาจมีความเสี่ยงที่จะน าเครื่องมือหรือวัสดุ อุปกรณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว) จึงมกีาร 
   ด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
    - มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    - จัดท าสมุดควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์ 
    - หัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ไปใช้และรายงานทุกสัปดาห์ หากมีกรณีน าไปใช้ไม่ถูกต้องให้  
     รายงานผู้บังคับบัญชาทันที  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
 - ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน 
2. เอกสารหลักฐานการด าเนินงานประกอบตัวชี้วัดผลส าเร็จตามแผนการจัดการความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
                4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
                       และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวนงลักษณ์  อัยแก้ว 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441 4973 
                  ต่อ 5520 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                          ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

1 2 3 4 5 

 

      * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าคะแนน เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.2.1 4 5 5 0.200 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการท างาน 
2. จัดท าโครงการควบคุม ปูองกันและลดความเสี่ยงหรืออันตรายจากการท างานของบุคลากรส านักงานเขต  
   ทวีวัฒนา เพ่ือจัดการความเสี่ยงในการท างานของหน่วยงาน จ านวน 3 งาน ได้แก่ งานเก็บขนมูลฝอย งานฉีดพ่น 
   หมอกควันก าจัดพาหะน าโรค และงานท าความสะอาดพ่อพัก ท่อระบายน้ า ก าจัดผักตบชว่าในคูคลอง และจัดส่ง  
   ส าเนาโครงการให้ส านักอนามัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
3. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
4. ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
5. จัดท าข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร  
6. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  
7. ติดตามผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติฯ 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความส าเร็จของการด าเนินโครงการควบคุมปูองกันและลดความเสี่ยงหรือ  
   อันตรายจากการท างานของบุคลากรส านักงาเนขตทวีวัฒนา ผ่านเว็บต์ไซต์ของส านักงานเขต  
   http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana  
9. ด าเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างการด าเนินงานหรือประโยชน์อื่นๆ โดยจัด  
   กิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันก าจัดพาหนะน าโรคอย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานตลาด 
   เวิลด์มาร์เก็ต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ส านักงานเขตทวีวัฒนา  
10. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนาและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ส านักอนามัยภายในวันที่  
   16 สิงหาคม 2562 
 

 

http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana


 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการการด าเนินงาน  
2. ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
- ไม่มี - 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ส าเนาโครงการควบคุม ปูองกันและลดความเสี่ยงหรืออันตรายจากการท างานของบุคลากรเพ่ือจัดการความเสี่ยง  
   ในการท างานของหน่วยงาน พร้อมเอกสารแนบท้ายโครงการ (แบบ Occ 2) 
2. ส าเนาหนังสือเรียนหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบในงานที่น ามาด าเนินการ 
3. ส าเนาแบบ Occ 3 
4. ส าเนาแบบ Occ 4 
5. เอกสารแนวทางมาตรฐาน หรือ ส าเนาแบบ Occ 5 
6. อกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานได้เวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานได้มีการติดตาม/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ แนวทาง  
   คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว (แบบ Occ 6) 
8. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความส าเร็จของการด าเนิน  
   โครงการ/กิจกรรม 
9. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานได้ด าเนินการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการ 
   ด าเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
10. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานรับทราบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวช้ีวัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
                 4.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร 
                        ในหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวมาณิตา  เทพยา 
ต าแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :   0 2441 4973 
                    ต่อ 5510 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

50 60 70 80 90 
ขึ้นไป 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.2.2 4 93.17 5 0.178 
 

ค าชี้แจงรายละเอยีดการด าเนินงาน : 
1. วัดค่าดัชนีมวลกายโดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของข้าราชการและลูกจ้างก่อนด าเนินกิจกรรม  
2. จัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร กิจกรรมประกอบด้วย 
   - การประชุมข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือชี้แจงการจัดท าโครงการและประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
   - กิจกรรมออกก าลังกายโดยการเต้นแอโรบิก ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
   - จัดกิจกรรมออกก าลังกายตามความถนัดและจัดสถานที่ส าหรับเล่นกีฬา เช่น โยคะ ตะกร้อ ฟุตบอล  
     ปั่นจักรยาน ฯลฯ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างเล่นกีฬาต่างๆ ทุกวัน 
   - ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการดูแลภาวะโภชนาการ โดยการเผยแพร่เอกสารความรู้ ความรู้คู่สุขา จัดมุมความรู้ 
     กิจกรรมเสียงตามสาย  
3. วัดค่าดัชนีมวลกายหลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :  หัวหน้าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. แบบรายงานค่าดัชนีมวลกายของบุคลากร 
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนา 
3. ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 


