
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
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แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

หน่วยงาน :  ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 

ประเภทหน่วยงาน :       Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด :  ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นำงขวัญตำ  แช่มช้อย 

ต าแหน่ง :  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นำยมนตรี  ชมนำ 

ต าแหน่ง :  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

เบอร์โทรศัพท์ : 5806 - 7 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 20 40 60 80 100 

 
 



  

ผลการด าเนินงาน : ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 30)  และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70) 
 

ส่วนที่  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 30)     
 

องค์ประกอบ ร้อยละ ผลงาน รายละเอียดผลการด าเนินการ  
1. กำรวำงแผน 
  

14   -  แต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน  
และคณะกรรมกำรจัดท ำและตดิตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนเขต
บำงขุนเทียน  

-  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำแผนฯ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมควำมคิดเห็น 
ในกำรจัดท ำแผน 

-  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
ในเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 

-  โครงกำร/กิจกรรมก ำหนดสอดคล้องกับ
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ สภำพปัญหำและ
ภำรกิจของหน่วยงำน ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำพื้นที่ สนบัสนุนตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
และยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำ กทม. 

-  ตัวชี้วัดสนับสนนุแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของ กทม. 

-  แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีของ
ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ระบสุภำพปัญหำ 
สถำนกำรณ์ เปำ้ประสงค์กำรพฒันำ กลยุทธ์  
ตัวชี้วัด นยิำม และค่ำเปำ้หมำย นิยำมกำรเก็บ
ข้อมูล และวิธีกำรเก็บข้อมูล 

-  โครงกำร/กิจกรรมก ำหนดขั้นตอน 
ซึ่งสำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนได้ 

-  น ำตัวชี้วัดทีส่นบัสนนุกำรพฒันำในมิตทิี่ 
2-4 บรรจุไว้ในแผนฯ 

2. กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบตั ิ
  

6    -  บันทึกตัวชี้วัดตำมแผนฯ ครบถ้วน 
ในระบบตดิตำมประเมินผลโครงกำร  
(Daily Plans)  
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อเนื่องเป็น 
รำยไตรมำส  
- และติดตำมควำมก้ำวหนำ้รำยงำน 



  

ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนเป็นรำยไตรมำส  
โดยพิมพ์จำกระบบฯ 

3. กำรติดตำมและประเมินผล 
      

10   -  จัดท ำค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนบันทึกข้อมูล
โครงกำร/กิจกรรมในระบบติดตำม
ประเมินผลโครงกำร (Daily Plans)  
- บันทึกข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมในระบบฯ 
จ ำนวน 91 โครงกำร มีรำยละเอียดครบถ้วน  
-  รำยงำนผลควำมก้ำวหนำ้เป็นประจ ำ 
ทุกเดือน (ยกเว้นเดือนเมษำยน 2560  
ฝ่ำยพฒันำชุมชนฯ ไม่มีกำรรำยงำนผล) 
 

 

 
ผลการประเมิน :  (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก) 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. กำรวำงแผน   

2. กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ        

3. กำรติดตำมแลประเมินผล   

รวม   
 

 
 



  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  (ร้อยละ 70)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
  ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

 
 (1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
 (4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 - กำรส ำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เสี่ยง
อันตรำยและจัดท ำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงเพ่ือแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่เสี่ยงฯ 

แผนกำรตดิตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงฯ ท่ีมีข้อมลูครบถ้วน
และจัดส่งภำยในเวลำที่ก ำหนด 

มีแผน 100 3  

 - ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรำยตำมแผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 217.11 271.39 3  

2 ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกต่อกำรออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิด
อำชญำกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90  112.50 3  

3 กำรซักซ้อมกำรปฏิบัติกำรตำมแผนป้องกันและ
บรรเทำภัยด้ำนสำธำรณภัยและด้ำนควำม

5 ครั้ง 9 ครั้ง 180 3  



  

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

มั่นคง 

4 ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกต่อกำรออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของ
ส ำนักงำนเขต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 94 117.50 3  

5 ร้อยละของประชำชนที่ใช้ทำงเท้ำบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีควำมพึงพอใจในระดับมำกต่อ
กำรตรวจจุดกวดขันพิเศษ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 120 3  

6 ร้อยละปริมำณมูลฝอยที่คัดแยกท่ีแหล่งก ำเนิด
เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 19.68 123 3  

 - มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลงลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2556 

ร้อยละ 5 ร้อยละ –15.34 -306.8 3  

7 พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ 100 
(18,820 ตร.ม.) 

ร้อยละ 607.86 607.86 3  

8 พ้ืนที่ป่ำชำยเลนได้รับกำรฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 10 ไร่ 
(400 ต้นคิดเป็น 1 ไร่) 

จ ำนวน 20 ไร่ 200 3  

9 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน 
สะพำนในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 3  



  

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

10 ร้อยละของสถำนบริกำรด้ำนกีฬำและ
นันทนำกำรของกรุงเทพมหำนครอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.28 142.8 3  

11 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครมีผลคะแนน
กำรทดสอบระดับชำติสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศใน 5 รำยวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย 

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และ
ภำษำอังกาษ 
 

โรงเรียนมีผลคะแนนกำร
ทดสอบระดับชำติสูงกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับ 
ประเทศใน 5 รำยวิชำ 
ร้อยละ 15 
 

ร้อยละ 43.75 291.67 3  

12 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
โรงเรียนในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 83.33 83.33 3  

13 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 111.11 3  

14 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้สถำน
ประกอบกำรอำหำรมีกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร
ระดับดี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 73.28 122.13 3  

15 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่ผ่ำน ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.54 108.18 3  



  

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

เกณฑ์กำรทดสอบ 

16 ร้อยละของกำรจัดเก็บภำษีตำมเป้ำหมำยที่
กรุงเทพมหำนครประมำณกำรไว้ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 106.89 133.61 3  

17 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงข้อมูลบนเว็บ
ไซด์ของหน่วยงำน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 111.11 3  

คะแนน รวม  

 

  

     รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน   17   ตัว   ได้คะแนน .................... คะแนน  

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  (ร้อยละ 70)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
  ตัวชี้วัดงานประจ า 

 

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

18 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศักยภำพ  
อปพร. เขตบำงขุนเทียน ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 125   

19  -  จ ำนวนครั้งของกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำนกำรจรำจรบริเวณหน้ำโรงเรียน  

เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ  
320 ครั้ง/คน/ปี 

324 ครั้ง/คน 101.25   

-  ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรบริเวณหน้ำโรงเรียน    

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97 121.25   

20 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
ในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100   



  

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

21 ร้อยละของสมำชิกเครือข่ำยที่มีกิจกรรมในกำร
แลกเปลี่ยนข่ำวสำร และท ำกิจกรรมกำรพัฒนำ
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน
ร่วมกัน    

ร้อยละ 5 ร้อยละ 6.90 138   

22 ร้อยละของข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องที่เข้ำรับกำรอบรม    

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 125   

23 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนต่อเหตุ 
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้ำรำชกำร
ครู บุคลำกรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียน   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.74 108.43   

24 ร้อยละของตลำดในพ้ืนที่เขตด ำเนินกิจกรรม 
ครบ 3 กิจกรรมพัฒนำเป็นตลำดสะอำดได้
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย    

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75 83.33   

25 จ ำนวนครั้งในกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

จ ำนวน 12 ครั้ง จ ำนวน 10 ครั้ง 83.33   

26 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.47 117.18   



  

 (1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

 (4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

  (5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

ในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 

27 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ฝ่ำยทะเบียน    

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.54 114.31   

28 จ ำนวนรำยของกำรจัดเก็บภำษีรำยใหม่   250 รำย 592 รำย 236.8   

คะแนน รวม  

รวมตัวชี้วัดงานประจ าทั้งสิ้น  จ านวน   11   ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. - กำรส ำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่
เสี่ยงอันตรำยและจัดท ำแผนติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำงเพ่ือแก้ไขปัญหำ
ในพ้ืนที่เสี่ยงฯ 

แผนกำรติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสง
สว่ำงฯ ที่มีข้อมูล

ครบถ้วนและจัดส่ง
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

มีแผน 1. กิจกรรมกำรจัดท ำแผนติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำงในพ้ืนที่
เขตบำงขุนเทียน  
2. กิจกรรมกำรติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้ำในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 

  จัดท ำแผนกำรติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงในพ้ืนที่เขตบำงขุน
เทียน ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
รวมเป้ำหมำย 450 ดวง 
ประกอบด้วย ติดตั้ง 150 ดวง 
ซ่อมแซม 300 ดวง และจัดส่งแผน
ให้ส ำนักกำรโยธำเมื่อวันที่ 10 
ตุลำคม 2560 
   ด ำเนินกำรติดตั้งไฟฟ้ำฯ 150 
ดวง ซ่อมแซมฯ 827 ดวง รวม
ด ำเนินกำรติดตั้ง/ซ่อมแซม  
จ ำนวน 977 ดวง 

 

- ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำงในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรำยตำมแผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 217.11 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ไม่มี 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนกำรติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2.  รำยงำนผลกำรติดตั้ง/ซ่อมแซม 



  

3.  หนังสือส่งมอบ/ประสำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

-



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำกต่อกำรออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อกำรเกิดอำชญำกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 โครงกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำร
ด ำเนินชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน* 
(นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย”  ภารกิจที่ 3.3 
Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวัง 
ความปลอดภัยฯ) 
 

  จัดท ำค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ออก
ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิด
อำชญำกรรม ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2559 ถึงเดือนสิงหำคม 2560 
   จัดเจ้ำหน้ำที่เทศกิจออกตรวจ
พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอำชญำกรรม 
จ ำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด   
  ด ำเนินกำรทอดแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจสรุปผลควำมพึง
พอใจร้อยละ 90 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ไม่มี 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนงำน/โครงกำร 
2.  ค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอำชญำกรรม 
3.  ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
4.  สมุดตรวจจุดเสี่ยงภัย 



  

5.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
6.  สรุปผลควำมพึงพอใจ  
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

 
      

ตัวช้ีวัด 
  

เป้าหมาย 
  

ผลส าเร็จ 
 

โครงการที่สนับสนุน 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

3. กำรซักซ้อมกำรปฏิบัติกำรตำมแผน
ป้องกันและบรรเทำภัยด้ำนสำธำรณภัย
และด้ำนควำมมั่นคง 

5 ครั้ง 9 ครั้ง กิจกรรมกำรฝึกซ้อมตำมแผนป้องกัน
และบรรเทำภัยด้ำนสำธำรณภัย 
และด้ำนควำมมั่นคง 

- ซักซ้อมกำรปฏิบัติตำมแผนป้องกัน 
และบรรเทำภัยด้ำนสำธำรณภัยและ 
ด้ำนควำมมั่นคง รวม 9 ครั้ง  
  ซักซ้อมภำยในหน่วยงำน 1 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560 
  ซักซ้อมร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 
8 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ซักซ้อมร่วมกับบริษัท 
เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด (มหำชน) 
เมื่อวันที่ 11 พาศจิกำยน 2559  

ครั้งที่ 2 ซักซ้อมร่วมกับศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 เมื่อวันที่ 24 
กุมภำพันธ์ 2560 

ครั้งที่ 3 ซักซ้อมร่วมกับบริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
พระรำม 2  เมื่อวันที่ 19 พาษภำคม 
2560 

ครั้งที่ 4 ซักซ้อมร่วมกับบริษัท  

 



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

ธนโรจนพำณิชย์ จ ำกัด เมื่อวันที่ 23 
พาษภำคม 2560 

ครั้งที่ 5 ซักซ้อมร่วมกับศูนย์กำรค้ำ 
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์  สำขำพระรำม 2 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 

ครั้งที่ 6 ซักซอ้มร่วมกับห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด คริสตัลแบ็กส์ เมื่อวันที่ 11 
กรกฎำคม 2560 

ครั้งที่ 7 ซักซ้อมร่วมกับ บริษัท แฟน
ตำซีแบกส์ จ ำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 
2560 

ครั้งที่ 8 ซักซ้อมร่วมกับ บริษัท 
โรงพยำบำลนครธน จ ำกัด เมื่อวันที่ 12 
กันยำยน 2560 

สรุปรำยงำนผลให้ผู้อ ำนวยกำรเขต
ทรำบแล้ว 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ไม่มี 
ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี 



  

หลักฐานอ้างอิง 
1.  สรุปรำยงำน พร้อมรูปภำพ 

2. หนังสือแจ้งกำรซักซ้อมจำกหน่วยงำนภำยนอก 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 -  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

4. ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำกต่อกำรออกตรวจจุดกวดขัน
ทิ้งจับ-ปรับของส ำนักงำนเขต 

ร้อยละ 80 ร ้อยละ 94 โครงกำรรณรงค์ท้ิง จับ-ปรับผู้ทิ้ง 
ขยะมูลฝอยในที่สำธำรณะ *   
(นโยบายที่ 3 ปลอดภัย ภารกิจ 
3.1 จับจริง รถจอด และว่ิงบน
ทางเท้า) 
 

  จัดท ำค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุด
กวดขัน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559  
ถึงเดือนสิงหำคม 2560 
  เจ้ำหน้ำที่เทศกิจ ออกตรวจจุด
กวดขันพิเศษ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
จ ำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด 
   จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
ไม่ทิ้งขยะ เดือนละ 1 ครั้ง 
   ด ำเนินกำรทอดแบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจสรุปผลควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 94 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ไม่มี 
 
ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี 



  

หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนงำน/โครงกำร 
2.  ค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดกวดขัน 
3.  ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
4.  สมุดควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
5.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมรูปภำพ 
6.  สรุปผลควำมพึงพอใจ  
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

5. ร้อยละของประชำชนที่ใช้ทำงเท้ำ
บริเวณจุดกวดขันพิเศษมีควำมพึงพอใจ 
ในระดับมำกต่อกำรตรวจจุดกวดขันพิเศษ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 โครงกำรจัดระเบียบหำบเร่แผงลอย
และพ้ืนที่กวดขันพิเศษ *    
(นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” 
ภารกิจที่ 3.1 ปรับจริง จับจริง  
รถจอดและว่ิงบนทางเท้า) 
  

  จัดท ำค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุด
กวดขัน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559  
ถึงเดือนสิงหำคม 2560 
  เจ้ำหน้ำที่เทศกิจออกตรวจจุด
กวดขันพิเศษ จ ำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด 
  ด ำเนินกำรทอดแบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจสรุปผลควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 96 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ไม่มี 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 

  



  

หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนงำน/โครงกำร 
2.  ค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
3.  ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
4.  รำยงำนผลกำรตรวจจุดกวดขันพิเศษ พร้อมรูปภำพ 
5.  สรุปผลควำมพึงพอใจ 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

6. ร้อยละปริมำณมูลฝอยที่คัดแยกท่ี
แหล่งก ำเนิดเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 19.68 1. โครงกำรอำสำสมัครชักลำก 
มูลฝอยในชุมชน  
2.  กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยที่
แหล่งก ำเนิดและน ำกลับไปใช้
ประโยชน์  
 

    ด ำเนินกำรคัดแยกมูลฝอยกลับมำใช้
ประโยชน์รวม 20,308.01 ตัน ประกอบด้วย 
1. กำรใช้ประโยชน์จำกขยะรีไซเคิล  
จ ำนวน 13,381.68 ตัน 
2. กำรใช้ประโยชน์จำกมูลฝอยเศษ   
อำหำร กิ่งไม้ใบไม้ จ ำนวน  4,366.44 ตัน 
3. กำรบริกำรจัดเก็บไขมัน  
จ ำนวน 2,540 ลบ.ม. 
4. กำรรวบรวมมูลฝอยอันตรำย  
จ ำนวน 19.89 ตัน 
 

- ปริมำณขยะ 
ปี 2556 
=103,186.88 

 

- มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลงลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ร้อยละ 5 ร้อยละ -15.34 กิจกรรมควบคุมปริมำณ 
มูลฝอย 
 

- ปริมำณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง = 
มูลฝอยที่จัดเก็บได้ปี 2556 ลบ ปริมำณ 

มูลฝอยที่จัดเก็บได้ปี 2560 คูณ 100 หำร 

มูลฝอยที่จัดเก็บฯ ของส ำนักงำนเขตปีฐำน 

282.70ตัน/วัน – 326.07 ตัน/วัน x 100 

ปีฐำน คือ ปี 2556 
ปริมำณมูลฝอย 
ที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 
9,900 ตัน/วัน 

(บำงขุนเทียน 
=282.70 ตัน/วัน) 
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                  282.70 

= -15.34 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรคัดแยกให้กำรสนับสนุน และให้ควำมร่วมมือในกำรคัดแยก 
2. กระแสภำวะโลกร้อนท ำให้ประชำชนตื่นตัวในกำรร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชน 
3. ส ำนักสิ่งแวดล้อม จัดท ำแผนกำรลดปริมำณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2556 เป้ำหมำยร้อยละ 5 กิจกรรมควบคุมปริมำณมูลฝอย 
 
ปัญหา อุปสรรค 
1. พ้ืนที่เขตบำงขุนเทียนเป็นเขตขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัย ท ำให้มีประชำกรเพ่ิมข้ึน ปริมำณขยะจึงเพ่ิมข้ึน 
2. ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดฯ จัดให้มีกำรพัฒนำควำมสะอำดพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำที่มีกำรลักลอบทิ้งขยะ และจัดโครงกำรวันทิ้งของเหลือใช้จึงท ำให้มีขยะเพ่ิมมำกขึ้น 
 
หลกัฐานอ้างอิง 
1. แบบรำยงำนส ำนักสิ่งแวดล้อม รูปภำพกิจกรรม 
2.ข้อมูลจำกระบบงำนจัดเก็บข้อมูลปริมำณมูลฝอย ส ำนักสิ่งแวดล้อม (http://172.24.1.150/pagelogin.html) 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

http://172.24.1.150/pagelogin.html


  

1. สภำพพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียนเป็นพื้นที่ขนำดใหญ่ มีลักษณะเป็นเขตขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัยและโรงงำน ท ำให้พ้ืนที่มีประชำกรและบ้ำนเรือนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีปริมำณขยะ 
เพ่ิมมำกข้ึน 
2. เป็นเขตที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมจึงมีประชำกรแฝง แรงงำนต่ำงด้ำวทั้งที่มีกำรลงทะเบียน และไม่ได้ลงทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนดพักอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
3. เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงด้ำนอำหำรทะเลและเป็นที่ตั้งของร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก ท ำให้เกิดขยะจำกเศษอำหำรซึ่งเป็นขยะที่มีน้ ำหนักมำก เพรำะมีกำรสะสมของน้ ำปนอยู่  
และไม่สำมำรถปล่อยให้มีน้ ำขยะไหลออกจำกรถเก็บขนมูลฝอยก่อนเข้ำชั่งเพ่ือทิ้งท่ีโรงงำนก ำจัดขยะ 
4. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียนจัดโครงกำรวันทิ้งของเหลือใช้ เพ่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่เป็นประจ ำทุกวันอำทิตย์เพ่ือแก้ไขปัญหำ 
กำรทิ้งขยะในที่ว่ำง 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 
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โครงการที่สนับสนุน 
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หมายเหตุ 

7. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ 100 
(18,820 ตร.ม.) 

ร้อยละ 607.86 1. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว*  
(นโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตดี 
ภารกิจที่ 4.1 ปลูกป่าในใจคน 
ตามศาสตร์พระราชา) 
2. กิจกรรมกำรส ำรวจและรำยงำน
กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพื่อ
สภำพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อ
พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
3.  กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  
บดินทรเทพยวรำงกูร*  
(นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี ”
ภารกิจที่ 4.2  ปลูกต้นรวงผึ้ง
เฉลิมพระเกียรติฯ) 
  

  ด ำเนินกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวได้ 114,400.00 ตร.ม. 
จำกเป้ำหมำย 18,820 ตร.ม. ประกอบด้วย 
1. สวนหย่อมหมู่บ้ำนพากษ์ภิรมย์บำงขุนเทียน 
พระรำม 2 ขนำดพ้ืนที่ : 30.00 ไร่  
2. สวนหย่อมหมู่บ้ำนฮำบิเทีย พำร์ค  
เทียนทะเล 28 ขนำดพ้ืนที่ : 8.00 ไร่   
3. ถนนทำงเข้ำหมู่บ้ำนพากษำวิลเลจ 6  
บำงขุนเทียน ขนำดพ้ืนที่ : 1.00 ไร่  
4. สวนหย่อมหมู่บ้ำนพิศำลบำงขุนเทียน   
ขนำดพ้ืนที่ : 1.00 ไร่ 2.00 งำน  
5. สวนหย่อมบริเวณ Origin Condo    
ขนำดพ้ืนที่ : 1.00 ไร่  
6. สวนหย่อมหมู่บ้ำน คำซ่ำ พรีเมี่ยม พระรำม 2   
ขนำดพ้ืนที:่ 5.00 ไร่  
7. สวนหย่อมโครงกำร Beyond   
ขนำดพ้ืนที่ : 3.00 ไร่  
8. สวนหย่อมหมู่บ้ำนลัดดำรมย์ 2   
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ขนำดพ้ืนที่ : 10.00 ไร่  
9. สวนหย่อมปั้มน้ ำมัน ปตท.พระรำม 2 ขำออก 
กม.12  ขนำดพ้ืนที่ : 1.00 ไร่  
10. สวนหย่อมปั้มน้ ำมัน ปตท.พระรำม 2 ขำออก 
กม.12  ขนำดพ้ืนที่ : 1.00 ไร่  
11. ถนนซอยท่ำข้ำม 6/1  ขนำดพ้ืนที่ : 1.00 ไร่   
12.  หมู่บ้ำนพากษ์ลดำ ซอยเทียนทะเล 7   
ขนำดพ้ืนที:่10.00 ไร่ 2.00 งำน  
   ด ำเนินกำรส ำรวจรวบรวมและรำยงำนพื้นที่ 
สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสำธำรณะ  
จ ำนวน 12 แห่ง  ประกอบด้วย 
1. ที่ว่ำงพระรำม 2 ซ.54 แยก 4-1  
2. สนำมสุโกกิ  
3. เพำะพันธุ์สัตว์น้ ำซอยเทียนทะเล 28  
4. พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำพระรำม 2 ซอย 92 (1)  
5. ที่ว่ำงปำกทำง พระรำม 2 ซอย 58  
6. พ้ืนที่ว่ำงติดกับโลตัสพระรำม 2   
7. พ้ืนที่ว่ำงติดคลองรำงตะเคียน  
8. พ้ืนที่ว่ำงข้ำงศูนย์มำสด้ำพระรำม 2 ขำออก
ก่อนซอย 55  
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9. พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำพระรำม 2 ซอย 92  
10. ที่ว่ำงซอย 50 หลังร้ำนลำบเป็ดยโส  
11. พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำซอยเทียนทะเล 12. 
12. พ้ืนที่ว่ำงพระรำม 2 ซอย 54 แยก 4-11   
 
 
   ด ำเนินกำรปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร  จ ำนวน 2 ครั้ง  รวม 12 ต้น 
    ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกรำคม 2560 บริเวณหน้ำ
ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน โดยคณะผู้บริหำรเขต 
จ ำนวน 11 ต้น 
    ครั้งที่ 2  วันที่ 26 กุมภำพันธ์  2560 บริเวณ
เกำะกลำงถนนบำงขุนเทียนชำยทะเล  
โดยนำงวรรณวิไล พรหมลักขโณ  รองผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร  จ ำนวน 1 ต้น 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. เขตบำงขุนเทียนมีพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำจ ำนวนมำก  ท ำให้สำมำรถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวได้ 



  

2. พ้ืนที่มีหมู่บ้ำนเอกชนเพิ่มข้ึน  จึงมีสวนหย่อมเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ 
ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี  
หลักฐานอ้างอิง 

1. ข้อมูลใน ฐำนข้อมูลและระบบติดตำมและประเมินผลกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
2. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
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8. พ้ืนที่ป่ำชำยเลนได้รับ 
กำรฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

จ ำนวน 10 ไร่ 
(400 ต้นคิดเป็น  

1 ไร่) 

จ ำนวน 20 ไร่ โครงกำรสำธิตกำรปลูกป่ำชำยเลน
บำงขุนเทียน *  
(นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี”  
ภารกิจที่ 4.1  ปลูกป่าในใจคน 
ตามศาสตร์พระราชา) 
 

   ด ำเนินกำรปลูกต้นกล้ำโกงกำงในแปลงน ำร่อง 
และบริเวณทำงเดินชมธรรมชำติร่วม จ ำนวน 
7,999 ต้น คิดเป็น 20 ไร่ (400 ต้นต่อ 1 ไร่) 
   ปลูกทดแทนต้นที่เสียหำยจำกกระแสคลื่น 
จ ำนวน 1,200 ต้น 

 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

รัฐบำลและคณะผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร ให้ควำมสนใจปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งและกำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน            
และประชำชนในบริเวณดังกล่ำว ร่วมถึงกลุ่มภำคีเครือข่ำย ให้ควำมร่วมมือเพรำะตระหนักถึงควำมรุนแรงของภัยธรรมชำติ 

 
ปัญหา อุปสรรค 
 1. เนื่องจำกชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียน มีสภำพพ้ืนที่เป็นดินเลน มีควำมแตกต่ำงจำกที่อ่ืนซึ่งเป็นดินทรำย  

 2. กระแสคลื่นชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนมีควำมแรง 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมรูปภำพ 



  

2.  หนังสือประสำนขอปลูกป่ำ 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
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9. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงถนน สะพำนในพ้ืนที่เขต 
บำงขุนเทียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. ปรับปรุงซอยวัดพรหมรังสี  
จำกถนนแสมด ำถึงสุดเขต 
ทำงสำธำรณะ แขวงแสมด ำ  
2. ปรับปรุงซอยสะแกงำม 31 และ 
33 จำกถนนสะแกงำมถึงจุดที่
ก ำหนดให้แขวงแสมด ำ  
3. ปรับปรุงซอยสะแกงำม 34  
จำกถนนสะแกงำม ถึงคลองสะแก
งำม แขวงแสมด ำ  
4.  ปรับปรุงซอยบำงกระดี่ 21  
จำกถนนบำงกระดี่ ถึงสุดเขต
สำธำรณะ แขวงแสมด ำ  
5.  ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 7  
จำกถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล 
ถึงคลองพระยำรำชมนตรี   
แขวงแสมด ำ   
6.  ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 22 

จัดท ำแผนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง
ถนน ตรอก ซอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ
จ ำนวน 11 โครงกำร 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน 
ทุกโครงกำร 

 



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

แยก 7, 9, 11, 16, 18, 22, 24 
จำกซอยเทียนทะเล 22 ถึงสุดเขต
ทำงสำธำรณะ แขวงท่ำข่ำม 
7.  ปรับปรุงซอยแยกถนนพระรำม 
2 บริเวณข้ำงวีทูแก๊ส ถึงสุดเขต 
ทำงสำธำรณะ แขวงแสมด ำ  
8. ปรับปรุงสวนน้ ำบึงรำงเข้  
แขวงแสมด ำ*  
(นโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตดี 
ภารกิจที่ 4.5 เปลี่ยนพื้นที่ 
เสื่อมโทรมฯ) 
9. โครงกำรปรับปรุงซอยอนำมัย
งำมเจริญ 31 จำกถนนอนำมัยงำม
เจริญ ถึงหมู่บ้ำนสินทวีท่ำข้ำม 4  
แขวงท่ำข้ำม 
10.  ปรับปรุงสะพำน ค.ส.ล.  
ข้ำมล ำรำงสำธำรณะ ในซอย
อนำมัยงำมเจริญ 33 แยก 1 
สะพำนแห่งที่ 2 จ ำนวน 1 แห่ง 
แขวงท่ำข้ำม  



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

11. ปรับปรุงสะพำน ค.ส.ล.  
ข้ำมคลองแยกคลองศำลเจ้ำ 
แขวงท่ำข้ำม 
 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ไม่มี 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน สะพำน 
2.  รำยงำนผลกำรก่อสร้ำงปรับปรุง 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

10. ร้อยละของสถำนบริกำรด้ำนกีฬำ
และนันทนำกำรของกรุงเทพมหำนคร
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.28 1. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬำและลำนกีฬำ  
2.  โครงกำรจัดกิจกรรมกำรออก 
ก ำลังกำย*   
(นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี) 
 
 

     ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียนมีลำนกีฬำ
ในพ้ืนที่เขต จ ำนวน 35 ลำน (จำกเดิม 
39 ลำน มีกำรยุบลำนกีฬำที่ไม่เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์) ได้ด ำเนินงำนพัฒนำ 
และปรับปรุงลำนกีฬำ ให้ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนลำนกีฬำ
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 5 ลำน ได้แก่ 
1. ลำนกีฬำโรงเรียนวัดแสมด ำ (B) 
2. ลำนกีฬำโรงเรียนวัดก ำแพง (B) 
3. ลำนกีฬำชุมชนหมู่บ้ำนคุณำลัยฯ (A) 
4. ลำนกีฬำชุมชนคลองพิทยำลงกรณ์ (C) 
5.ลำนกีฬำหมู่บ้ำนพระรำม 2 (B) 
 

 

 
  



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.  โครงกำร 
2.  สรุปรำยงำนผล พร้อมรูปภำพ 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

11. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครมีผล
คะแนนกำรทดสอบระดับชำติสูงกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 

รำยวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และ
ภำษำอังกาษ 

โรงเรียนมีผล
คะแนนกำรทดสอบ
ระดับชำติสูงกว่ำ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศใน  

5 รำยวิชำ 
ร้อยละ 15 

ร้อยละ 43.75 1. โครงกำรเรียนฟรี เรียนดีอย่ำงมี
คุณภำพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร  
2. โครงกำรสอนภำษำจีน 
3. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำผลิตสื่อกำรเรียนรู้  
(นโยบายที ่4 “คุณภาพชีวิตดี” 
ภารกิจกที่ 4.6 สร้างชื่อเสียงด้าน
การศึกษาฯ) 
4.  โครงกำรฝึกอบรมนำยหมู่
ลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่และ
หัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด   
5. โครงกำรพิธีปฏิญำณตนและ
สวนสนำมยุวกำชำด
กรุงเทพมหำนคร 
6.  โครงกำรพิธีทบทวนค ำปฏิญำณ
และสวนสนำมลูกเสือ

ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2560 และ
ระดับชั้น ม.3 วันที่ 4 - 5 กุมภำพันธ์ 
2560 โรงเรียนมีผลคะแนนกำร
ทดสอบระดับชำติสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศใน 5 รำยวิชำ คิดเป็น
ร้อยละ 43.75 
 
 

 



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

กรุงเทพมหำนคร 
7.  โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
(หลักสูตรโตไปไม่โกง) *  
(นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” 
ภารกิจที่ 5.1 เปิดแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา) 
8. โครงกำรสนับสนุนกำรสอน 
ในศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำ 
วันอำทิตย์ 
9.  โครงกำรประชุมจัดสัมมนำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน โรงเรียนสังกัด
กรงุเทพมหำนคร 
10. โครงกำรสัมมนำประธำน
กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือ
พัฒนำโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร  
11. โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร*  
(นโยบายที่ 4  คุณภาพชีวิตท่ีดี  



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

ภารกิจที่ 4.6 สร้างชื่อเสียงด้าน
การศึกษาฯ) 
12.  โครงกำรว่ำยน้ ำเป็นเล่นน้ ำได้
ปลอดภัย 
13. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของเด็กและเยำวชนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครตำมพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี*   
(นโยบายที่ 4  คุณภาพชีวิตท่ีดี  
ภารกิจที่ 4.6 สร้างชื่อเสียงด้าน
การศึกษาฯ) 
14.  โครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 
15. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
เครือข่ำยโรงเรียน  
16. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต   
17. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

สังกัดกรุงเทพมหำนคร   
 

 
  



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำ 
3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครและรัฐบำล เป็นปัจจัยบวกสนับสนุนกำรด ำเนินกำร 
   
ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. รำยละเอียดโครงกำรที่ส่งผลถึงระดับผล สัมาทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  
2. รูปภำพกิจกรรม 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

12. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงโรงเรียนในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 83.33 1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะแกงำม  
แขวงแสมด ำ  
2. ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ  
แขวงท่ำข้ำม  
3. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลำ  
แขวงท่ำข้ำม  
4. ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้ำน 
เกำะโพธิ์ แขวงแสมด ำ  
5.  ปรับปรุงโรงเรียนศำลเจ้ำ  
(ห้ำวนุกูลวิทยำ) แขวงแสมด ำ  
6. ปรับปรุงโรงเรียนวัดกก  
แขวงท่ำข้ำม  
 

จัดท ำแผนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง 
โรงเรียนในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 
จ ำนวน 6 โครงกำร 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน  
5 โครงกำร ไม่แล้วเสร็จ จ ำนวน  
1 โครงกำร คือ ปรับปรุงโรงเรียน 
วัดเลำ แขวงท่ำข้ำม 

 
 
  

 

 

 
  



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ไม่มี 
ปัญหา อุปสรรค 

ผู้รับจ้ำงหยุดงำนโดยไม่แจ้งเหตุผลยังคงมีเนื้องำนที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขหลำยรำยกำรไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร และสัญญำ   และไม่ตั้งใจปฏิบัติงำน 
ให้แล้วเสร็จลุล่วง  
 
หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนกำรก่อสร้ำงปรับปรุงโรงเรียน 
2.  หนังสือแจ้งผู้รับจ้ำงเร่งรัดงำน 
3.  หนังสือแจ้งผู้รับจ้ำงชี้แจงเหตุผลกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
4.  สรุปรำยงำนผลกำรก่อสร้ำงปรับปรุง 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

ผู้รับจ้ำงหยุดงำนโดยไม่แจ้งเหตุผล   ยังคงมีเนื้องำนที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขหลำยรำยกำรไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร และสัญญำ   และไม่ตั้งใจปฏิบัติงำน  
ซึ่งส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียนได้มีกำรประสำนติดตำมผู้รับจ้ำงให้เร่งรัดด ำเนินกำร และชี้แจงเหตุผลกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำแล้ว 

 
 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

13. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมกำร
ป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

ด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ครบถ้วน
จ ำนวน 52 ชุมชน แบ่งเป็น 
     1. มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (มีผู้ป่วย) 
จ ำนวน 15 ชุมชน 
     2. มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกครบ 3 กิจกรรม  (ไม่มีผู้ป่วย) 
จ ำนวน 37 ชุมชน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ตระไคร้หอม เอกสำรประชำสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก 
2. ควำมพร้อมของเครื่องพ่นหมอกควัน รถยนต์ที่ใช้ในกำรออกปฏิบัติงำนและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร 
3. ควำมร่วมมือของประธำนชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข และประชำชนผู้ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำร 
 
ปัญหา อุปสรรค 
1. ที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงกับพื้นท่ีจริง ท ำให้กำรค้นหำบ้ำนผู้ป่วยล้ำช้ำลงจำกปกติ 



  

2. สภำพสถำนที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกำร เช่น ฝนตก เข้ำถึงล ำบำก มีสุนัขดุ บ้ำนปิด เป็นต้น 
 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตบำงขุนเทียน  
2. แผนปฏิบัติงำนฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดยุง  
3. รำยงำนผลกำรฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดยุง  
4. รำยงำนสรุปผลกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมรูปภำพ 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

14. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริม
ให้สถำนประกอบกำรอำหำรมีกำรพัฒนำ
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ
กรุงเทพมหำนครระดับดี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 73.28 1. โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำร
ปลอดภัย  
2.  โครงกำรตรวจสุขำภิบำล
สิ่งแวดล้อม*  
(นโยบายที่ 3 ภารกิจ 3.2 สั่งปิด
สถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย) 
 

1.  สถำนประกอบกำรอำหำรที่มีกำร
พัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย
ของกรุงเทพมหำนคร ได้ป้ำยรับรองระดับดี 
จ ำนวน 203 แห่ง จำกสถำนประกอบกำร
อำหำรทั้งสิ้นจ ำนวน 277 แห่งประกอบด้วย 
    - สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรจ ำนวน 74 
แห่ง 
    - ซูเปอร์มำร์เก็ตจ ำนวน 4 แห่ง 
    - มินิมำร์ทจ ำนวน 39 แห่ง 
    - ตลำดประเภทที่ 1 จ ำนวน 2 แห่ง 
    - ตลำดประเภทที่ 2 จ ำนวน 15 แห่ง 
    - แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร 69 แห่ง 
    2.  ตรวจสอบด้ำนสุขลักษณะสถำน
ประกอบกำรอำหำรจ ำนวน 277 แห่ง 
ปฏิบัติถูกต้องตำมเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ
จ ำนวน 276 แห่ง ให้ค ำแนะน ำกรณีพบ
ข้อบกพร่องจ ำนวน 1 แห่ง 

 



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

3.  ตรวจสอบหำสำรเคมีปนเปื้อน 
ในอำหำร 6 ชนิด (บอแรกซ์ ฟอร์มำลีน  
สำรกันรำ (กรดซำลิซิลิค) สำรฟอกขำว  
สีสังเครำะห์ กรดแร่อิสระ (น้ ำส้มสำยชู
ปลอม) โดยเก็บตัวอย่ำงอำหำรทั้งสิ้น 
1,457 ตัวอย่ำง ผลกำรตรวจไม่พบกำร
ปนเปือ้น 

4.  ตรวจสอบควำมสะอำดของภำชนะ 
อุปกรณ์ อำหำร และมือของผู้สัมผัสอำหำร 
โดยใช้ชุดตรวจสอบหำโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
เบื้องต้น (SI-2) จ ำนวน 758 ตัวอย่ำง  
ผลกำรตรวจสอบผ่ำนเกณฑ์ท้ังหมด 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- งบประมำณกรุงเทพมหำนคร รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 
- กองสุขำภิบำลอำหำร ส ำนักงำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ส ำนักอนำมัย 
- เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 
ปัญหา อุปสรรค 
- เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรติดภำรกิจงำนด้ำนอ่ืนๆ เช่นงำนนโยบำย งำนเร่งด่วน 



  

- เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจเฉพำะด้ำนอำหำร 
- ผู้ประกอบกำรสถำนประกอบกำรอำหำรไม่ตระหนัก และบำงส่วนขำดควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนอำหำร 
 
หลักฐานอ้างอิง 
- โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 
- แผนปฎิบัติงำนประจ ำเดือน ตำมโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 
- แบบสรุปผลกำรปฎิบัติงำนประจ ำเดือน ตำมโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 
- ข้อมูลสถำนประกอบกำรอำหำรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร ระดับดี 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

15. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.54 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง งบประมำณประจ ำปี 2560 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำง
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง งบประมำณประจ ำปี 2560 
เมื่อวันี่ 27 กุมภำพันธ์ 2560  
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 52 คน  
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ จ ำนวน  
45 คน 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ควำมร่วมมือ และให้ควำมสนใจในกำรเข้ำรับกำรอบรม 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.  โครงกำร 
2.  สรุปรำยงำนผลกำรอบรม พร้อมรูปภำพ 
3.  สรุปรำยงำนผลกำรทดสอบ 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

16. ร้อยละของกำรจัดเก็บภำษี 
ตำมเป้ำหมำยที่กรุงเทพมหำนคร 
ประมำณกำรไว้ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 106.89 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดเก็บภำษี  
 

ประมำณกำรที่กรุงเทพมหำนคร
ก ำหนด 217,160,000 บำท ด ำเนินกำร
จัดเก็บภำษีท้ัง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลำคม 2559- 31 สิงหำคม 2560  
รวมเป็นเงิน 232,121,946.59 บำท   

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
เป้ำหมำย          192,000,000.00 บำท 
ยอดจัดเก็บ        209,031,540.51 บำท  
คิดเป็นร้อยละ     108.87 

ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
เป้ำหมำย              3,050,000.00 บำท 
ยอดจัดเก็บ            3,183,077.09 บำท  
คิดเป็นร้อยละ     104.36 

ภำษีป้ำย 
เป้ำหมำย            22,110,000.00 บำท 
ยอดจัดเก็บ          19,907,328.99 บำท  
คิดเป็นร้อยละ      90.04 

 



  

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ประชำชน 
2. กฎหมำย  ระเบียบ  ค ำสั่ง 
3. บุคลำกร 
 
ปัญหา อุปสรรค 
ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำท ำให้มีกำรเลิกกิจกำรจ ำนวนมำก และมีกำรผ่อนช ำระภำษีมำกขึ้น  อีกทั้งท ำให้มีจ ำนวนหนี้ค้ำงภำษีและค้ำงยื่นแบบฯ เพิ่มมำกขึ้น  
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. ประมำณกำรที่กรุงเทพมหำนครก ำหนด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2. รำยงำนกำรจัดเก็บภำษีทั้ง 3 ประเภท ตำมแบบ สนค.01 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร ์

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

17. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซด์ของหน่วยงำน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 กิจกรรมกำรปรับปรุงข้อมูล 
ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขต 
บำงขุนเทียน  
 

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ได้แก่ 
ปฏิทินกิจกรรม ข่ำวสำร กำร
ให้บริกำร และติดต่อเรำ 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 
ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 
2. สรุปรำยงำน 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 



  

 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

18. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ศักยภำพ อปพร. เขตบำงขุนเทียน 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 1. โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  
(หลักสูตรหลัก) *  
(นโยบายที่ 3  “ปลอดภัย”  ภารกิจ
ที่ 3.3 Public Eyes เครือข่าย 
เฝ้าระวังความปลอดภัยฯ) 
2. โครงกำรสนับสนุนกิจกำร
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน   
 

จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ อปพร. 
เขตบำงขุนเทียน เมื่อวันที่ 16 – 18 
ธันวำคม 2559 และวันที่ 24 – 25 
ธันวำคม 2559  โดยมี อปพร. เข้ำรับกำร
อบรม จ ำนวน 60 คน มีผู้ผ่ำนตำมเกณฑ์
ที่ก ำหนด จ ำนวน 60 คน 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุน
กิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน  โดยเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน อปพร. 
ที่ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำศูนย์วิทยุสื่อสำร
ของ อปพร. เขตบำงขุนเทียน เป็นประจ ำ
ทุกเดือน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ไม่มี 
ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี 



  

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงกำร 
2. สรุปรำยงำนผล พร้อมรูปภำพ และรำยชื่อผู้เข้ำร่วม 
3. รำยชื่ออำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
4. สรุปผลกำรทอดสอบควำมรู้ และแบบทดสอบควำมรู้ 
5. ค ำสั่งศูนย์ อปพร. เขตบำงขุนเทียน 
6. ส ำเนำกำรเบิกจ่ำยเงิน 
7.  

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 -  
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

19. -  จ ำนวนครั้งของกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรบริเวณ
หน้ำโรงเรียน  
 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 
320 ครั้ง/คน/ปี 

 

324 ครั้ง/คน โครงกำรเทศกิจอำสำพำน้องข้ำมถนน*    
(นโยบายที่ 3 ปลอดภัย ภารกิจ 3.3 
Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยฯ) 
 

เจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก
กำรจรำจรหน้ำโรงเรียน 7 แห่ง  
และหน้ำส ำนักงำนเขต รวม 8 คน 
เฉลี่ย 324 ครั้ง/คน 

ทอดแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนำคม 2560 
สรุปผลควำมพึงพอใจร้อยละ 96 

ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎำคม 
2560 สรุปผลควำมพึงพอใจ 
ร้อยละ 98 

สรุปควำมพึงพอใจเฉลี่ย 
ร้อยละ 97 

 

-  ร้อยละของประชำชนมีควำม 
พึงพอใจในระดับมำกต่อกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรบริเวณ
หน้ำโรงเรียน  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 



  

 
หลักฐานอ้างอิง 
1.  แผนงำน/โครงกำร 
2.  ค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
3.  สมุดรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่เทศกิจประจ ำจุด 
4.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ พร้อมรูปภำพ 
5.  สรุปรำยงำนผลควำมพึงพอใจ 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 



  

รายละเอยีดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

 
      

ตัวช้ีวัด 
  

เป้าหมาย 
  

ผลส าเร็จ 
 

โครงการที่สนับสนุน 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

20.  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรปฏิบัติกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมใน 
พ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  แผนป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
ในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน * 
(นโยบายที่ 1 สะอาด ภารกิจที่ 1.3 
คลองปลอดผักตบชวา และ
นโยบายที่ 2 สะดวก ภารกิจที่ 2.2 
น้ าเร่งระบาย สั่งการได้ทันที) 
 

1. ด ำเนินกำรลอกท่อระบำยน้ ำ โดยใช้
แรงงำนของส ำนักงำนเขต จ ำนวน 26 ซอย 
ควำมยำวรวมประมำณ 33,553 ม. 

2. ด ำเนินกำรลอกท่อระบำยน้ ำ  
โดยกำรจ้ำงเหมำ (กรมรำชทัณฑ์) จ ำนวน  
19 ซอย ควำมยำวรวมประมำณ 27,954 ม. 

3 .ด ำเนินทำงเปิดทำงน้ ำไหล (เก็บขยะ,
ผักตบชวำก ำจัดวัชพืช) จ ำนวน 36 คูคลอง 
ควำมยำวรวมประมำณ 47,850 ม. 

4. ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำขุดลอกคู-คลอง
จ ำนวน 7 คลอง ควำมยำวรวมประมำณ 
13,780 ม. 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1.  บุคลำกรของฝ่ำยโยธำ 
2.  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร 
3.  ประชำชนผู้ตั้งบ้ำนเรือนติดคู คลอง 



  

ปัญหา อุปสรรค 
1.  อัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนพ้ืนที่ในกำรปกครอง 
2.  ประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเมื่อเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
3. ขำดงบประมำณในด้ำนกำรปรับปรุงถนนและวำงระบบท่อระบำยน้ ำ 
4. ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรหวงแหนรักษำควำมสะอำดในพ้ืนที่ที่ตนเองพักอำศัย 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม ในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 
2.  รำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ พร้อมรูปภำพ 
3.  ใบสั่งจ้ำงกรมรำชฑัณฑ์ 
4.  หนังสือส่งมอบงำน 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 -  
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

21. ร้อยละของสมำชิกเครือข่ำยที่มี
กิจกรรมในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร และ
ท ำกิจกรรมกำรพัฒนำฟื้นฟู อนุรักษ์พ้ืนที่
ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียนร่วมกัน  

ร้อยละ 5 ร้อยละ 6.90 โครงกำรฟื้นฟูพ้ืนที่ป่ำชำยเลนชำยฝั่ง
ทะเลบำงขุนเทียนกรุงเทพฯ *  
(นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” 
ภารกิจที่ 4.1 ปลูกป่าในใจคน ตาม
ศาสตร์พระราชา) 
 

สมำชิกเครือข่ำยฯ (นักเรียน)  
มีจ ำนวน 2,100 คน รับสมัคร
สมำชิกเพ่ิม จ ำนวน 145 คน 

จัดกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน  
ให้ควำมรู้แก่สมำชิกเครือข่ำย โดยมี
สมำชิกเครือข่ำยเก่ำและใหม่ 
ท ำกิจกรรมร่วมกัน จ ำนวน 300คน 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ควำมสนใจปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และกำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
กระแสคลื่นชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียน มีควำมรุนแรง ท ำให้ต้นกล้ำที่ปลูกได้รับควำมเสียหำย  
 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ทะเบียนสมำชิกเครือข่ำยเก่ำ – ใหม่ 
2. ใบสมัครสมำชิก 
3. รูปภำพกิจกรรม 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

22. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องที่เข้ำรับกำรอบรม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 โครงกำรประชุมครู จัดประชุมครูในสังกัดส ำนักงำนเขต 
บำงขุนเทียน เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 โดยมี
กำรบรรยำยพร้อมทดสอบควำมรู้ในหัวข้อเรื่อง
กำรยกระดับคุณภำพครูไทยในศตวรรษที่ 21  
มีข้ำรำชกำรครูเข้ำรับกำรอบรมทั้งหมดจ ำนวน 
790 คน และจำกกำรทดสอบควำมรู้ พบว่ำ
ข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องที่อบรม
คิดเป็นร้อยละ 100 (ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ
ควำมรู้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2560 หมวดรำยจ่ำยอ่ืน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชุมครู เป็นเงิน 23,700.-บำท 
 
ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 



  

 
หลักฐานอ้างอิง 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2. สรุปผลคะแนนกำรทดสอบควำมรู้ 
3. แบบทดสอบ 
4. ค ำสั่งผู้เข้ำร่วมประชุม 
5. รูปภำพกิจกรรม 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

23.  ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ของโรงเรียนต่อเหตุไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของข้ำรำชกำรครู 
บุคลำกร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และนักเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.74 โครงกำรจ้ำงเหมำยำมดูแลทรัพย์สิน
และรักษำควำมปลอดภัยให้แก่
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร* 
(นโยบายที่ 3  “ปลอดภัย”  ภารกิจ
ที่ 3.3 Public Eyes เครือข่ายเฝ้า
ระวังความปลอดภัยฯ) 
 

โรงเรียนได้มีกำรจ้ำงเหมำยำมดูแล
ทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัยให้แก่
โรงเรียน ทั้ง 16 โรงเรียน ตั้งแต่เดือน
ธันวำคม 2559 ถึง กันยำยน 2560 

ด ำเนินกำรทอดแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจ จ ำนวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 ในภำคเรียนที่ 2             
ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงเดือน
กุมภำพันธ์-มีนำคม 2560 สรปุควำมพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 82.85 

ครั้งที่ 2 ในภำคเรียนที่ 1            
ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน-กรกฎำคม 2560 สรุปควำมพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ  90.63 

สรุปควำมพึงพอใจเฉลี่ย 2 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 86.74 
 

 



  

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2560 หมวดรำยจ่ำยอ่ืน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำยำมดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย 
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นเงิน  8,930,400.-บำท 
 
ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงกำร 
2.  สรุปควำมพึงพอใจ 
3. รูปภำพกิจกรรม 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 -  
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

24. ร้อยละของตลำดในพ้ืนที่เขตด ำเนิน
กิจกรรมครบ 3 กิจกรรมพัฒนำเป็น 
ตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75 โครงกำรตลำดสะอำดได้
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย 

1. ล้ำงท ำควำมสะอำดตลำดตำมหลัก
สุขำภิบำลเดือนละ  1 ครั้ง จ ำนวน  
18 แห่ง 
2. ตรวจสอบสำรปนเปื้อน 5 ชนิดใน
อำหำรที่จ ำหน่ำยในตลำด 18 ตลำด ทุก 
3 เดือน จ ำนวน 3 ครั้ง 
3.  ตรวจประเมินตลำดทุก 3 เดือน 
จ ำนวน 3 ครั้ง  มีผลคะแนนผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยตำมที่
กฎกระทรวงก ำหนด 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- กองสุขำภิบำลอำหำร ส ำนักอนำมัย 
- เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 

ปัญหา อุปสรรค 
- เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรติดภำรกิจงำนด้ำนอ่ืนๆ เช่นงำนนโยบำย งำนเร่งด่วน 



  

 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงกำรตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย 
2. ทะเบียนตลำดในพ้ืนที่เขต 
3. รำยละเอียดกิจกรรม 3 กิจกรรม 
4.  สรุปรำยงำนผลตลำดที่ผ่ำนเกณฑ์ 
5.  สรุปรำยงำนผลตัวชีว้ัดตำมแบบรำยงำน 

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

25. จ ำนวนครั้งในกำรเร่งรัดติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

จ ำนวน 12 ครั้ง 10 ครั้ง กิจกรรมเร่งรัดติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

จัดประชุมเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 
10 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2559 
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2560 
ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 29 พาษภำคม 2560 
ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2560 
ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 
ครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560 
ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 
ครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 
อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดประชุมครั้งที่ 11 

และ 12 ในวันที่ 4 และ 15 กันยำยน 2560 
 

 

 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 
ปัญหา อุปสรรค 
กำรประชุมไม่ตรงตำมก ำหนดกำรที่วำงไว้ เนื่องจำกคณะท ำงำนติดภำรกิจเร่งด่วน จึงจ ำเป็นต้องเลื่อนกำรประชุมออกไป 
 
หลักฐานอ้างอิง 
1.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
2.  แผนกำรปฏิบัติงำน 
3.  รำยงำนกำรประชุม 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

26. ระดับควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อกำรด ำเนิน 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของประชำชนในพื้นที่เขต 
บำงขุนเทียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.47 1. โครงกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรชุมชน  
2. โครงกำรสนับสนุน
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติงำน
ด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คน
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส  
3. โครงกำรอำสำสมัคร
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำน
พัฒนำสังคม 

4. โครงกำรสภำเยำวชน
กรุงเทพมหำนคร  
5. โครงกำรศูนย์
ประสำนงำนธนำคำรสมอง
ของกรุงเทพมหำนคร  
6. โครงกำรครอบครัวรัก
กำรอ่ำน  

     สรุปควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ  
คิดเป็นร้อยละ 93.47 รำยละเอียดดังนี้ 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุมชน 
      เบิกจ่ำยเงินสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุมชนเป็น
ประจ ำทุกเดือน กรรมกำรชุมชนมีควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.60 
2. โครงกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คน
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
จ้ำงอำสำสมัคร 4 คน ปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ สรุปผลควำมพึงพอใจ  
3. โครงกำรอำสำสมัครเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำสังคม 
จ้ำงอำสำสมัคร 4 คน ปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำสังคม 
ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นรำยไตรมำส  
สรุปผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรคิดเป็นร้อยละ 94.89 
4. โครงกำรสภำเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
    จ้ำงอำสำสมัครฯ จ ำนวน 1 คน และจัดกิจกรรมพิเศษสภำเยำวชน 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม. เขตบำงขุนเทียน 
และชุมชนคลองพิทยำลงกรณ์  สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

 



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

7. โครงกำรศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร*  
8. โครงกำรพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหำนคร*  
9. โครงกำรจัดงำนวัน
ส ำคัญและอนุรักษ์สืบสำน
วัฒนธรรมประเพณีไทย * 
10. โครงกำรล่องเรือกินปู 
ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน* 

11. โครงกำรด ำเนินงำน
ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงิน
ออมครอบครัวและแก้ไข
ปัญหำหนี้สิน  
12. โครงกำรหญิง-ชำยใจ
กล้ำ  เผชิญหน้ำเผชิญหนี้  
(นโยบายที่ 5 วิถีพอเพียง  
ภารกิจที่ 5.2 จัดย่านเดิน
เพลินกรุงรัตนโกสินทร์) 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 98.47 
5. โครงกำรศูนย์ประสำนงำนธนำคำรสมองของกรุงเทพมหำนคร 
     จัดกิจกรรมแสดงผลงำนของวุฒิอำสำธนำคำรสมองเขตบำงขุนเทียน 
ในวันที่ 16 เมษำยน 2559 ณ วัดบำงกระดี่ สรุปควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 91.56 
6. โครงกำรครอบครัวรักกำรอ่ำน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในบ้ำนหนังสือ จ ำนวน 7 แห่ง ระหว่ำงวันที่ 
14, 15 และวันที่ 20, 21 พาษภำคม 2560 สรุปควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 90.86 
7. โครงกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรเกษตร 
จัดประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ ำแขวงแสมด ำ และแขวงท่ำข้ำมเป็นประจ ำทุกเดือน และท ำกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของคณะกรรมกำรศูนย์ฯ สรุปผลคิดเป็นร้อยละ 
90.65 
8. โครงกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหำนคร 
     ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยจ้ำงอำสำสมัครประจ ำ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จ ำนวน 2 คน เพื่อดูแลเป็นมัคคุเทศก์ประจ ำพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นและท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สรุปผล 
คิดเป็นร้อยละ 91.53 
9. โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญและอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทย 



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญต่ำง ๆ  จ ำนวน 3 กิจกรม ดังนี้ 
     1) กิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ในวันที่ 20 มกรำคม 
2560  ณ วัดแสมด ำ  ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
สรุปผลคิดเป็นร้อยละ 90.50 
     2) กิจกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ไทยรำมัญ-บำงกระดี่ ประจ ำปี 
2560 ในวันที่ 16-18 เมษำยน 2560  ณ วัดบำงกระดี่และท ำกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สรุปผลคิดเป็นร้อยละ 97.33 
     3) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
เนื่องในโอกำสวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหำคม 2560  
ณ สวนพักผ่อนเซ็นทรัลปำร์ค พระรำม 2 และท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สรุปผลคิดเป็นร้อยละ 96.89 
10. โครงกำรล่องเรือกินปู ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่เขตบำงขุนเทียน 
ระหว่ำงวันที่ 4 – 8 พาษภำคม 2560 ณ ลำนกีฬำโรงเรียนคลองพิทยำ 
ลงกรณ์ และท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สรุปผล 
คิดเป็นร้อยละ 94.90 
11. โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออมครอบครัว 
และแก้ไขปัญหำหนี้สิน 
     รณรงค์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเงิน กำรท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย 



  

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

และกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง ให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ 8 แห่ง ระหว่ำง
เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2560 และชุมชนในพื้นท่ี 13 ครั้ง ระหว่ำงเดือน
มีนำคม – เมษำยน 2560 และท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร สรุปผลคิดเป็นร้อยละ97.25 
 12. โครงกำรหญิง-ชำยใจกล้ำ เผชิญหน้ำเผชิญหนี้ 
     จัดอบรมประชำชนที่ประสบปัญหำด้ำนหนี้สินและผู้ที่สนใจในเขต 
บำงขุนเทียน จ ำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 150 คนแบบไป-กลับ 
  
ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สรุปผลคิดเป็น 
ร้อยละ 90.72 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.  โครงกำร 
2.  สรุปรำยงำนผล  พร้อมรูปภำพ 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

27. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรฝ่ำยทะเบียน    

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.54 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของประชำชนที่มีต่อกำร
บริกำรในฝ่ำยทะเบียน*  
(นโยบายที่ 1 สะอาด  
ภารกิจที่ 1.1 จัดตั้งศูนย์
บริหารราชการฉับไว 
ใสสะอาด) 

ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรฝ่ำยทะเบียน 
ตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนสิงหำคม 2560 เดือนละ  
60 ชุด สรุปผลควำมพึงพอใจเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.54   
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

เดือนมกรำคม 2560 ควำมพึงพอใจร้อยละ 95 
เดือนกุมภำพันธ์ 2560 ควำมพึงพอใจร้อยละ 94.20 
เดือนมีนำคม 2560  ควำมพึงพอใจร้อยละ 91 
เดือนเมษำยน 2560 ควำมพึงพอใจร้อยละ 91.20 
เดือนพาษภำคม 2560 ควำมพึงพอใจร้อยละ 89.60 
เดือนมิถุนำยน 2560 ควำมพึงพอใจร้อยละ 89.32 
เดือนกรกฎำคม 2560 ควำมพึงพอใจร้อยละ 91.20 
เดือนสิงหำคม 2560 ควำมพึงพอใจร้อยละ 90.80 
อยู่ระหว่ำด ำเนินกำรทอดแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ

เดือนกันยำยน 2560 
 

 

 
  



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ผู้รับบริกำรงำนทะเบียนรำษฎร  งำนทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน  งำนทะเบียนทั่วไป  และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนทุกท่ำน 

ปัญหา อุปสรรค 
1. สภำพแวดล้อม และอำคำรสถำนที่ช ำรุดหลำยจุด 

2. อำกำศภำยในศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไวใสสะอำด (Bangkok Fast & Clean) 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริกำรงำนทะเบียน 

2. รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำเดือน พร้อมสรุปผลกำรส ำรวจ 

3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

4. สรุปรำยงำนผล 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 -  

  



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานประจ า 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการที่สนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

28.  จ ำนวนรำยของกำรจัดเก็บภำษี 
รำยใหม่   

250 รำย 592 รำย โครงกำรส ำรวจภำษีรำยใหม่  
 

ด ำเนินกำรจัดเก็บภำษีรำยใหม่ 
จ ำนวน 592 รำย ดังนี้ 
1. ภำษีโรงเรือนและที่ดินรำยใหม่  
จัดเก็บได้จ ำนวน 165 รำย  
2. ภำษีบ ำรุงท้องที่รำยใหม่  
จัดเก็บได้จ ำนวน 222 รำย  
3. ภำษีป้ำยรำยใหม่ จัดเก็บได้จ ำนวน 
205 รำย 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจภำษีรำยใหม่ โดยด ำเนินกำรส ำรวจพื้นที่และออกหนังสือเตือน  ท ำให้สำมำรถจัดเก็บภำษีรำยใหม่ได้เพ่ิมขึ้น 
 
ปัญหา อุปสรรค 
1. ขำดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอในกำรส ำรวจพื้นทีให้ครบถ้วน  
2. ประชำชนไม่ติดเลขหมำยประจ ำบ้ำนท ำให้อยำกต่อกำรส ำรวจ 
3. เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเลขหมำยประจ ำบ้ำน ท ำให้กำรส่งหนังสือเตือนไปไม่ถึงประชำชน 
4. ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเสียภำษี หรือขำดควำมตระหนักในกำรเสียภำษี ท ำให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีเกิดขึ้น  
  



  

หลักฐานอ้างอิง 
1. รำยงำนผู้เสียภำษีโรงเรือนและที่ดินรำยใหม่ 
2. รำยงำนผู้เสียภำษีบ ำรุงท้องที่รำยใหม่ 
3. รำยงำนผู้เสียภำษีป้ำยรำยใหม่ 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


