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ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ. 2561 ของส านักงานเขตบางขุนเทียนฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อ 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 –  30 กันยายน 2561)  
เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ รวมถึงข้าราชการและบุ คลากรในสังกัดส านักงานเขต
บางขุนเทียนให้รับทราบวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  เพ่ือจะ
น าไปสู่การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องและบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาเขตบางขุนเทียน
และกรุงเทพมหานครร่วมกัน 

แผนปฏิบัติราชการฉบั บนี้มีสาระตามแนวทางของ ร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี แบ่งภารกิจของกรุงเทพมหานครออกเป็น 7 ด้าน ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556 –  2575) แผนบูรณาการต่างๆ  แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และภารกิจประจ าพื้นฐานของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังแสดงเปูาหมายของการด าเนินงานในแต่ละด้านไว้เป็นเครื่องมือเพ่ือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณด้วย 

สุดท้ายนี้ หวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตบางขุนเทียนจะเป็น
เครื่องมือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดส านักงานเขตบางขุนเที ยนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้ส าหรับการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในการพัฒนาเขตบางขุนเทียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่  

  เขตบางขุนเทียนมีสภาพพ้ืนที่เป็นกึ่งชานเมืองและชนบท  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นเขต 
ในกลุ่มกรุงธนใต้ (เขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ )  เป็นเขตเดียวของ
กรุงเทพมหานครที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเลด้านฝั่งอ่าวไทย ซึ่งมีแนวชายฝั่งประมาณ 4.7 กิโลเมตร อยู่ในแขวงท่าข้าม 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมภายในเขตประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 62  พาณิชยกรรม ร้อยละ 11  และรับจ้าง ร้อยละ 27 และจากการวิเคราะห์กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ปรากฎว่า ในแขวงท่าข้ามมีสัดส่วนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ร้อยละ 86.20 ของพ้ืนที่แขวง 
และในแขวงแสมด ามีสัดส่วนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ร้อยละ 60.97 ของพ้ืนที่แขวง ภายในพ้ืนที่ทั้งหมดมี 
ล าคลองอยู่ในความรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า 10 คลอง คลองท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขต 
82 คลอง  ล ารางล ากระโดง 30 ล ารางเป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนชาวบางขุนเทียน  
เพราะประชาชนส่วนหนึ่งยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ และยังคงอาศัยน้ าจากล าคลองใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 
และเป็นหัวใจของเกษตรกร   ล าคลองท่ีส าคัญๆ  คือ  คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ คลองพิทยาลงกรณ์   
คลองขุนราชพินิจใจ คลองบางมด คลองบางกระดี่ และคลองเฉลิมชัยพัฒนา  ส่วนถนนสายส าคัญ คือ ถนนพระรามที่ 2  
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  ถนนบางขุนเทียน ถนนท่าข้าม  ถนนอนามัยงามเจริญ  ถนนสะแกงาม ถนนบางกระดี่ 
ถนนแสมด า  ถนนวงแหวน  พื้นที่ของเขตบางขุนเทียนจัดเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนก าลังขยาย  ได้แก่ แขวงแสมด า 
และแขวงท่าข้ามส่วนบรเิวณถนนพระรามที่ 2 ที่มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และมีการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ทางรถยนต์ อีกส่วนเป็นชนบท  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของแขวงท่าข้าม 
และบางส่วนของแขวงแสมด าบริเวณท่ีห่างออกจากชุมชนส่วนแรก  การคมนาคมใช้ทางเรือประกอบอาชีพ 
การประมงน้ ากร่อย เช่น การเลี้ยงกุ้ง หอย ปู และปลา 

  ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีขนาดพื้นที่ 12.0687 ตารางกิโลเมตร มีข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ  163 คน ลูกจ้างประจ าส านักงานเขต จ านวน 561 คน ลูกจ้างชั่วคราว 405 คน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขต จ านวน 16 โรงเรียน มีชุมชนตามทะเบียนทั้งหมด 52 ชุมชน จ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 181,788 คน แบ่งเป็นชาย 85,932 คน หญิง 95,856 คน 86,570 ครัวเรือน 
แบ่งเป็น แขวงท่าข้าม 28,301 ครัวเรือน และแขวงแสมด า 58,269 ครัวเรือน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2560) 
แบ่งเป็นพ้ืนที่การปกครองเป็น 2 แขวง คือ แขวงแสมด า และแขวงท่าข้าม มีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางบอน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตจอมทอง เขตทุ่งครุ   
 ทิศใต้  ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร 
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แนวเขตการปกครองของเขตบางขุนเทียน 

ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอ าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร กับแนวเขตรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย  ด้านเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต 
ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย  ด้านเหนือบรรจบคลองวัดสิ่งห์ฝั่งตะวันออก 

ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย   
ด้านเหนือกับคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก  บรรจบคลองสนามชัยฝั่ง
ตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองสนามชัยฝั่งตะวันออก บรรจบคลองข้างวัดกกฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคลองข้างวัดกกฝั่งเหนือบรรจบคลองบัว (คลองตาปลั่ง) ฝั่งตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบัว 
(คลองตาเปล่ง) ฝั่งตะวันออกบรรจบคลองตาสุกฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองตาสุกฝั่งเหนือบรรจบ
คลองบางมดฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบางมดฝั่งตะวันออกบรรจบกึ่งกลางคลองรางกะนก ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองรางกะนกบรรจบกึ่งคลองนา ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแนวกึ่งกลางคลองนา
กึ่งกลางคลองหัวกระบือบรรจบกึ่งกลางคลองขุนราชพินิจใจ ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองขุนราชพินิจใจ  
จนสุดแนวเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอ่าวไทย                                       

ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างก่ึงกลางคลองขุนราชพินิจใจ กับสุดแนวเขตกรุงเทพมหานคร
บริเวณอ่าวไทย ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสุดเขตกรุงเทพมหานคร บรรจบกึ่งกลางคลองบางเสาธง  

ทิศตะวันตก   เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างสุดแนวเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอ่าวไทยกับกึ่งกลาง
คลองบางเสาธง  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบางเสาธงบรรจบกึ่งกลางคลองตาแม้น ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวกึ่งกลางคลองตาแม้น บรรจบกึ่งกลางคลองแสมด าใต้  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองแสมด าใต้  
บรรจบกึ่งกลางคลองแสมด าเหนือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองแสมด า เหนือ  จนถึงจุดสิ้นสุดคลอง 
แสมด าเหนือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร  กับอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
บรรจบแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ –  มหาชัย  ด้านเหนือ 

 
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
      ๑ . สถานการณ์ภายนอกท่ีเป็นปัจจัยผลักดันให้เขตบางขุนเทียนต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ อาทิ เช่น  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิ ไฟฟูา 
น้ าประปา ฯลฯ  ยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึงพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกล ระบบขนส่งมวลชนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ถนน ตรอก 
ซอยในพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในสภาพช ารุด  ที่ดินว่างเปล่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขต เป็นที่ดินของเอกชน  ส านักงานเขตบาง
ขุนเทียนไม่สามารถเข้าไปด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง หรือใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มที่ เกษตรกรในพื้นที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์   การใช้เทคโนโลยีในการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ขาดตลาดรองรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน ลักษณะทางกายภาพของเขตบางขุนเทียนเป็นพื้นที่ลุ่ม  ติดทะเล  
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แผ่นดินทรุดตัว ท าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  เกิดการสูญเสียพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชายฝั่งทะเล  พ้ืนที่เขตเป็น
แหล่งรองรับน้ าเสียจากพ้ืนที่ชั้นใน ส่งผลให้คุณภาพน้ าในคู คลองต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน พื้นที่เขตบางขุนเทียนมี
น้ าท่วมขังแบบถาวรหลายจุด ซึ่งการแก้ไขปัญหา น้ าท่วมขังด าเนินการได้วิธีเดียวคือการ ยกระดับถนน ซอย ให้
สูงขึ้น การพัฒนาทางด้านกายภาพของพ้ืนที่เขต ท าให้เกิดการเปลี่ย นแปลงพ้ืนที่เกษตรไปสู่พื้นที่อุตสาหกรรม 
พ้ืนที่บริการ ที่พักอาศัย และแหล่งท่องเที่ยวเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากมีโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ และร้านอาหารที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ท าให้มีประชากรแฝง 

(โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว )เข้ามาท างานและพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตเป็นจ านวนมาก การประกอบการ
อุตสาหกรรม  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและรับประทานอาหารร้านอาหาร ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม  
มลพิษทางน้ า ทางอากาศ  รวมถึงขยะฯลฯ   ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิ ต  ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีเขตบางขุนเทียนบางส่วนยังประสบปัญหาภัยแล้ง
ในช่วงฤดูแล้ง   ประชาชนขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค –  บริโภค รวมทั้งพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย   
เขตบางขุนเทียนมีชุมชนในพ้ืนที่อยู่เป็นจ านวนมากถึง 50  ชุมชน ท าให้ส านักงานเขตไม่สามารถเข้าไปดูแล  
 หรือด าเนินการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง  ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน   

 ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา คือ ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ทั้งภารกิจตามกฎหมาย ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจตามนโยบายของผู้ว่า -

ราชการกรุงเทพมหานคร  โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเขตไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ  ขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ในสาขาที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ  ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ วัสดุ /อุปกร ณ์ส านักงานไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและจ านวนบุคลากร การปฏิบัติงานยังต้องยึดถือกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  ซึ่งไม่
เอ้ือต่อภาระหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึน ในปัจจุบัน   

 ประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจ านวนมากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความ
เป็นพลเมืองรวมทั้งการมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตทั้งเพ่ือปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็น
พลังส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลภายใต้ข้อจ ากัดของ
ทุนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

๒ . สถานการณ์ภายในที่เป็นข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนสู่เปูาหมายของการพัฒนา ได้แก่ บุคลากร
ของส านักงานเขตบางขุนเทียนส่วนใหญ่ยังขาดภาวะความเป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ท าให้การด าเนินภารกิจ
ของส านักงานเขตบางขุนเทียนไม่เป็นไปตามเปูาหมาย นอกจากนั้นในการบริหารราชการของส านักงานเขต 
บางขุนเทียนยังขาดการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยท าให้การพัฒนา
เขตบางขุนเทียนก้าวไปอย่างขาดประสิทธิภาพและเอกภาพ ประกอบกับภายในองค์กรยังมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ขาดระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้โดยสะดวก การประเมินผล
การปฏิบัติราชการยังขาดความชัดเจน เป็นต้น  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของส านักงานเขตบางขุนเทียน 

สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง  

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีระบบบริหารจัดการในการท างานที่ดี ท าให้บุคลากรเกิดความตื่นตัว 
2. มีโครงการสร้างการบริหารที่ชัดเจน   มีการก าหนดภารกิจตามโครงสร้างที่ชัดเจน 
3. มีการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
4. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ท างาน 
5. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เนื่องจากมีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ และมีบุคลากร

เฉพาะต าแหน่ง 
6. อาคารส านักงานมีการปรับปรุง ดูแล และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมในการให้บริการ

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

 จุดอ่อน  
1.  บุคลากรขาดแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.  มีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง และโอนย้ายท าให้ขาดบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน เนื่องจากมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
4. บุคลาการบางต าแหน่งยังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในอัตราที่ว่าง ท าให้เกิดภาระงานกับ

ผู้ปฏิบัติงานทดแทนกัน       
5. พ้ืนที่การปกครองมีขนาดใหญ่ มีถนนสายหลักหลายสาย และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ

คมนาคมขนส่ง แต่อัตราก าลังมีจ านวนเท่าเดิมส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่   
6. ความไม่เพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ     

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส  

1. ส านักงานเขตบางขุนเทียนเป็นเพียงเขตเดียวที่มีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และมีปุาชายเลน  
2. นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ 

ปลูกปุาชายเลน และปูองกันการกัดเซาะของชายฝั่ง 
3. ลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีรองรับการขยายตัวทางด้าน

เศรษฐกิจ การประกอบการค้าอุตสาหกรรม   
4. มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ หมู่บ้าน และอาคารเพ่ิมข้ึน  
5. ประชาชนบางกลุ่มยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชสวนต่าง ๆ   
6. ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการเป็นที่ยอมรับ สามารถขยายทุนการผลิต และมีการจ้างแรงงานสูง
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อุปสรรค  

1. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียนมีความรุนแรงมากข้ึน  
2. พ้ืนที่ของส านักงานเขตมีขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัย อัตราก าลังของบุคลากรในการดูแลพื้นที่ 

ไม่เพียงพอ 
3. ประชากรแฝง ต่างด้าวที่เพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ขยะเพ่ิมมากข้ึน 

ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่ 
4. การเพ่ิมข้ึนของหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดกากอุตสาหกรรม มลพิษทาง

สิ่งแวดล้อม และปัญหาขยะเพ่ิมข้ึน 
5. กฎหมายบางตัวที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความล้าสมัย ไม่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่

ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามรูปแบบการปกครองของกรุงเทพมหานคร  
6. เทคโนโลยีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานล่าช้า ไม่

ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
7. การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝง ส่งผลให้เกิดปัญหาที่อยู่อาศัย ขยะและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการจัดการ

ด้านสาธารณูปโภคท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
8. ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  
   
 

วิสัยทัศน์ 
เขตบางขุนเทียนเป็นเขตชานเมืองที่เป็นต้นแบบในการให้บริการเป็นเลิศ 

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีเสน่ห์ที่สุดย่านฝั่งธนบุรี 
 
พันธกิจ 

 
 ส านักงานเขตบางขุนเทียน  ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร   
มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการก าหนดอ านาจ 
หน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59) หมวด 27 ข้อ 16 ให้ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
การปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ การ
สาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
จัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ 
ที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย  
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ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษา 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่
สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ฝ่ายปกครอง   มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 

มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ 
ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การท าประชามติและ
ประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การ
ประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต 
งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสาร
บรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  

2. ฝ่ายทะเบียน   มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
การทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป 

(ได้แก่  ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล )การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

3. ฝ่ายโยธา   มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
 การก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่ง
สาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระท าการต่างๆ ใน
ที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของ
ส านักงานเขตเพ่ือการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและท่ีของเอกชนที่ยินยอมให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง  การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่างๆ  การควบคุมอาคาร
ตามท่ีได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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การก าหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง  ซ่อมแซมและดูแลรักษาความ
สะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การ
จัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจ 
ออกแบบหรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ  การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
 การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้
มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การ
ควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือ
ขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่
สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน  สถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครอง
ผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
 มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร  (ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย)  การสืบทรัพย์ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต  
การด านินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี  การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้แต่
ละประเภท  การรายงานการจัดเก็บภาษี  และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย 

(ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ าเจ้าพระยา  เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า  )การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน  การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัด
และขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ การดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุน
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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7. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ การ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้ง
กลุ่มลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การทะเบียน
ลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครู และลูกจ้างของโรงเรียนและ
ข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา 
การด าเนินการเก่ียวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การ
สนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดท ารายงานและเผยแพร่
การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

8. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
 การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร  เงิน
อุดหนุนรัฐบาล  เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด  (ได้แก่  การเงินรับ  การเบิกจ่ายเงิน  การน าส่งเงินต่อคลัง
กรุงเทพมหานคร  การเก็บรักษาเงิน  การจัดท าสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ   การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  
การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน  การจัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด  
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร  การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การควบคุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริหาร  การบริหารงบประมาณ  
การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ  การจัดหาและควบคุมพัสดุ  การควบคุมทรัพย์สิน  การบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์)  การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)  จ านวน 9 ระบบงาน (ได้แก่  ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานการเงิน  
ระบบงานบัญชี  ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน  ระบบงานจัดซื้อ  ระบบงานจัดจ้าง  ระบบงานเงินเดือน  ระบบงาน
บริหารคลังพัสดุกลาง  ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)  การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของ
งบประมาณ  การเงิน  การคลัง  การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน  และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้ รับ
มอบหมาย 

9. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
 การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งาน
เกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
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10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
การด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต 

เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย
ชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การ
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน 
การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่ง
จ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเก่ียวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การ
ด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแล การด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถาน
สงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลานกีฬา การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การ
อนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การ
สนับสนุนและประสาน การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้
ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเก่ียวกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๑๑.  โรงเรียนประถมศึกษา  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียนให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

๑๒.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาโดยบริหารงาน
โรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตบางขุนเทียน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ฝุายปกครอง 
(2)  ฝุายทะเบียน 
(3)  ฝุายโยธา 
(4)  ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(5)  ฝุายรายได้ 
(6)  ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
(7)  ฝุายการศึกษา 
(8)  ฝุายการคลัง 
(9)  ฝุายเทศกิจ 
(10) ฝุายพัฒนาชุมชน 
(11) โรงเรียนแก้วข าทับอุปถัมภ์ 
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(12) โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ 
(13) โรงเรียนวัดสะแกงาม 
(14) โรงเรียนวัดท่าข้าม 
(15) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
(16) โรงเรียนวัดบางกระดี่ 
(17) โรงเรียนวัดกก 
(18) โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 
(19) โรงเรียนวัดแสมด า 
(20) โรงเรียนคลองห้วยทราย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 
(21) โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) 
(22) โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
(23) โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 
(24) โรงเรียนวัดประชาบ ารุง 
(25) โรงเรียนวัดบัวผัน 
(26) โรงเรียนวัดก าแพง 
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เป้าหมาย 

 ส านักงานเขตบางขุนเทียน ด าเนินการตามพันธกิจภายใต้แผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556 –  2575) ดังนี้ 

ด้านที่ 1   มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ  

เปูาประสงค์ท่ี 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เปูาประสงค์ท่ี 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของ

สภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม 
 มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 

   เปูาประสงค์ท่ี 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย 
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 

เปูาประสงค์ ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจาก
น้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสา
ธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปูาประสงค์ท่ี 1.6.1.7 สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างานให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
เปูาประสงค์ 1.6.5.1  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม 

ประกอบปรุง และจ าหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ 
 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว  สะดวกสบาย  
มิติที่  2.2  พ้ืนที่สวนสาธารณะ  พ้ืนที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 

เปูาประสงค์ 2.2.1.1  พัฒนาพื้นที่สีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื้น
เพ่ิมข้ึนกระจายทั่วในพ้ืนที่ 

เปูาประสงค์ 2.2.1.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร 
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ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน  

มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
เปูาประสงค์ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
เปูาประสงค์ท่ี  ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 

ด้านที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 

เปูาประสงค์ 7.4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

 

ผลการด าเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัตามภารกิจงานยุทธศาสตร์) 

1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2556 (ผลผลิต) 
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา (ผลผลิต) 
3. ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานเขต (ผลผลิต) 
4. ร้อยละอาคารสาธารณะกลุ่มเปูาหมายได้มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green 

Standard) (ผลลัพธ)์ 
5. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์) 
6. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต) 
7. พ้ืนที่ปุาชายเลนได้รับการฟื้นฟูเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต) 
8. การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 

- ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป  
9. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 

เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
10. รอ้ยละของการแจ้งการประเมินภาษีตามประมาณการที่ส านักการคลังก าหนดไว้  
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 

ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ 
 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 

มิติที่ 1.1 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกจากแหล่งก าเนิด

เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2556 (605.56 ตันต่อป)ี 
ไม่น้อยกว่า 22 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้น          

เมื่อเทียบกับปี 2556 
ร้อยละ 22 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหลง่ก าเนิด ไม่ใช้งบประมาณ  ฝุายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 379,100 ฝุายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ 
 
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมาย 1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิด
อาชญากรรม 
มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหต ุ
  เป้าหมาย 1.3.1  ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
5  (มิติที่ 1.2) ความถี่ในการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ส านักงานเขต) 2 ครั้ง/วัน/จุด 
6  (มิติที่1.3) จ านวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน 
   
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
5  (มิติที่ 1.2) รอ้ยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา ร้อยละ 100 

 5, 6 (มิติที่ 1.3) 
 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการรักษาความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายเทศกิจ 
 

โครงการตรวจตา และตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
พ้ืนที่เสี่ยงภัย  

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายเทศกิจ 

โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายเทศกิจ 
โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายเทศกิจ 
กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างในพ้ืนที่เขต 
บางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายโยธา 

กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 

 
เป้าประสงค์ ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ าฝน น้ าหนุน  
และ  น้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
โดยเฉพาะอุทกภัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2 ความสามารถระบายน้ าท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. 

ต่อชั่วโมง 
210 นาที 

 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี

รับผิดชอบของส านักงานเขต 
ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมตามแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเขต
บางขุนเทียน  

ไม่ใช้งบประมาณ  ฝุายโยธา 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4  ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน  
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
5 ร้อยละความส าเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน 
ร้อยละ 80 

 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2 - จ านวนอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมประจ าปี 2561  

- ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  

-  จ านวน 50 คน 
- ร้อยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมประจ า งบประมาณ ส่วนราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(หลักสูตรหลัก) 

64,100 ฝุายปกครอง 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 

352,000 ฝุายปกครอง 

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัย
และยาเสพติด 

113,900 ฝุายปกครอง 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เป้าประสงค์ 1.6.5.1  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจ าหน่าย
อาหารถูกสุขลักษณะ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะของกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 60 

 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1, 2, 
3, 4 

ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี 

ร้อยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 74,000 ฝุายสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.7 สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดโรค 
ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2 จ านวนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน

การให้บริการด้านอาชีวอนามัย 
1 หน่วยงาน 

 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2 ร้อยละอาคารสาธารณะกลุ่มเปูาหมายได้มาตรฐานความสะอาดและ

สิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) 
ร้อยละ 65 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร  

19,950 ฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

 
ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว  สะดวกสบาย  
มิติที่  2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ  พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 
เป้าประสงค์ 2.2.1.1  พัฒนาพื้นที่สีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื้นเพิ่มข้ันกระจายท่ัว  
ในพื้นที่ 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ขนาดพ้ืนที่ซึ่งถูกน าไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของ

สวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพ่ิมข้ึน 
23,631.69 ไร่ 

 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
8 พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100   

(18,820 ตร.ม.) 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 2,100,000 ฝุายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ 
 

เป้าประสงค์ 2.2.1.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ขนาดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อประชากรเพ่ิมข้ึน  219.6 ล้าน ตร.ม. 
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ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
6 พ้ืนที่ปุาชายเลนได้รับการฟื้นฟูเพ่ิมข้ึน จ านวน  15   ไร่  

(จ านวน 800 ต้น คิดเป็น 1 ไร่) 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการปลูกปุาในใจคนตามศาสตร์พระราชา ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ 
 

มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2  การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ถนนมีการเชื่อมโยงโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 สายทาง 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2 ร้อยละความส าเร็จในการก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพานในพื้นท่ีเขต 

บางขุนเทียน  
ร้อยละ100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมงานประจ า งบประมาณ ส่วนราชการ 
ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์สู่
เส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติปุาชายเลน 

11,000,000 ฝุายโยธา 

ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 แยก 1-2, 1-4, 1-7, 
1-8, 1-10, 1-12, 1-14 

5,785,000 ฝุายโยธา 

ปรับปรุงซอยสะแกงาม 14 แยก 11, 15, 17 ถนนท้าย
ซอย จากซอย 9 ถึงซอย 19 และซอยแยกช่วงปลายซอย
สะแกงาม 14 จ านวน 2 ซอย ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 

19,083,000 ฝุายโยธา 
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ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน  
มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
เป้าประสงค์ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 7 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

กรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ100 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2     การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 
- ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ90 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคม 
 
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส าหรับทุกคน 
เป้าประสงค์ที่  ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) รายวิชา 5 วิชาหลักท้ัง 3 ระดับเพ่ิมข้ึน 
- ประถมศึกษาปีที่ ๖  
 
- มัธยมศึกษาปีที่ ๓    
 
- มัธยมศึกษาปีที่ ๖    

คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 
 
ร้อยละ 10 จนถึงปีงบประมาณ 2561 และ
สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาตั้งแต่ปี 2562 
ร้อยละ 10 จนถึงปีงบประมาณ 2564  และ
สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาตั้งแต่ปี 2565 
ร้อยละ 15 จนถึงปีงบประมาณ 2564 และ
สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาตั้งแต่ปี 2565 
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ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
3, 4, 5     ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

ร้อยละ100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 23,800 ฝุายการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 

186,000 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

314,400 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 180,000 ฝุายการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

96,000 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

36,000 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 

100,000 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

38,400 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 38,200 ฝุายการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

17,744,100 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 30,000 ฝุายการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน 5,522,400 ฝุายการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

9,867,900 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

262,000 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร 

47,300 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ 42,500 ฝุายการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ปลอดภัย 4,720,300 ฝุายการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ 

223,600 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

25,000 ฝุายการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 9,264,000 ฝุายการศึกษา 
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

170,000 ฝุายการศึกษา 

ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 3,328,000 ฝุายโยธา 
ปรับปรุงโรงเรียนวัดก าแพง 2,670,000 ฝุายโยธา 
ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 3,468,000 ฝุายโยธา 
ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางกระดี่ 1,834,000 ฝุายโยธา 
ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบ ารุง 408,000 ฝุายโยธา 
ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 810,000 ฝุายโยธา 
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ 
 
ด้านที่  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่   7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที่  7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
กับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2 ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของบุคลากร
กรุงเทพมหานครในด้านความเป็นมืออาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม 

จัดท าฐานข้อมูล 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝุายทะเบียน ร้อยละ 85 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 

ร้อยละ 80 
 

มิตทิี่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก
ประชาชน/ ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 95 

มิติที่ 3.2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดี
ที่สุด (Best Service) 

ร้อยละ 110 

มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ระดับ 5 
มิติที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน (Quality of Work Life)  

4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

 
 

ร้อยละ 100 

4.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 

4 มิติที่ 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
เสริมสร้างธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมงานประจ า งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการในฝุายทะเบียน   

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายทะเบียน 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 4,110,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

495,200 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 565,800 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 149,800 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร 

10,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการครอบครัวรักการอ่าน 280,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,971,600 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 861,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 147,400 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 926,600 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการจัดงานวันส าคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

500,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน 900,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

65,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
รามัญ-บางกระดี่ 

500,000 ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายปกครอง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารและแก้ไข
ปัญหาชุมชนเขตบางขุนเทียน (การรักษาหรือคงไว้หรือ
พัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่
หน่วยงานน าเสนอเพ่ือขอรับการประเมินในงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 
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โครงการ/กิจกรรมงานประจ า งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best Service) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไม่ใช้งบประมาณ ทุกฝุาย 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขต 
บางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ ทุกฝุาย 

โครงการสัมมนาและดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

2,969,200 ฝุายปกครอง 

โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรส านักงานเขต 
บางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ ทุกฝุาย 

กิจกรรมตามมาตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ ทุกฝุาย 

 
มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เป้าประสงค ์7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2 ร้อยละของผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นต่อยอดประมาณการได้จาก
ภาษีท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

4 ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษีตามประมาณการที่ส านักการคลัง
ก าหนดไว้ 

ร้อยละ 80 
 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายรายได้ 
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เป้าประสงค์ที่  7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และตรวจสอบควบคุมภายใน
ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 จัดท าชุดความรู้ทางบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง จัดการข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1 ชุด 

2 จัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในก าหนด 11 เดือน (ของปีถัดไป) 

4  ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 30 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2 มิติที่ 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 

 
ร้อยละ 100 

2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 96 
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี ไม่มีเงินกัน 

มิติที่  2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
2.2.1 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบการเงินทันเวลา

และถูกต้อง 

 
3  คะแนน 

2.2.2 คะแนนความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ าปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง 

3  คะแนน 

มิติที่ 2.3  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ 100 

4 จ านวนครั้งในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 18 ครั้ง 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมงานประจ า งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2561 ส านักงานเขตบางขุนเทียน  

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายการคลัง 

กิจกรรมติดตามผลเงินกันไว้เหลื่อมปี 2562  ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายการคลัง 
กิจกรรมการจัดท างบการเงินของส านักงานเขตบางขุนเทียน   ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายการคลัง 
กิจกรรมการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 
2560 ของส านักงานเขตบางขุนเทียน     

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายการคลัง 

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายปกครอง 

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ ฝุายการคลัง 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย
จากแหล่งก าเนิด 

ไม่ใช้งบประมาณ  - ฝุายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน 

379,100 กทม. ฝุายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 

3 โครงการรักษาความปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายเทศกิจ 

4 โครงการตรวจตา และตรวจสอบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายเทศกิจ 

5 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายเทศกิจ 
6 โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับ

เทศกจิ 
ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายเทศกิจ 

7 กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูา 
ส่องสว่างในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายโยธา 

8 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม 
จุดเสี่ยงภัย 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 

9 กิจกรรมตามแผนปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายโยธา 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 

74,000 กทม. ฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  

19,950 กทม. ฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

12 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

2,100,000 กทม. ฝุายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 

13 โครงการปลูกปุาในใจคนตามศาสตร์
พระราชา 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 

14 กิจกรรมดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายพัฒนาชุมชน 
และสวัสดิการสังคม 

15 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 23,800 กทม. ฝุายการศึกษา 
16 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่

ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 

186,000 กทม. ฝุายการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

17 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

314,400 กทม. ฝุายการศึกษา 

18 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายโรงเรียน 

180,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

96,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

20 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

36,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

21 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 

100,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

22 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

38,400 กทม. ฝุายการศึกษา 

23 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 

38,200 กทม. ฝุายการศึกษา 

24 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี  
เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

17,744,100 กทม. ฝุายการศึกษา 

25 ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 30,000 กทม. ฝุายการศึกษา 
26 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน 5,522,400 กทม. ฝุายการศึกษา 
27 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแล

ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
ให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

9,867,900 กทม. ฝุายการศึกษา 

28 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

262,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

29 ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร 
 

47,300 กทม. ฝุายการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

30 ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

42,500 กทม. ฝุายการศึกษา 

31 ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ า
ได้ปลอดภัย 

4,720,300 กทม. ฝุายการศึกษา 

32 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการ
เรียนรู้ 

223,600 กทม. ฝุายการศึกษา 

33 ค่าใช้จ่ายโครงการสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

25,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

34 ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะชีวิต 

9,264,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

35 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

170,000 กทม. ฝุายการศึกษา 

36 ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูล
วิทยา) 

3,328,000 กทม. ฝุายโยธา 

37 ปรับปรุงโรงเรียนวัดก าแพง 2,670,000 กทม. ฝุายโยธา 
38 ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 3,468,000 กทม. ฝุายโยธา 
39 ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางกระดี่ 1,834,000 กทม. ฝุายโยธา 
40 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบ ารุง 408,000 กทม. ฝุายโยธา 
41 ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี  

(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 
810,000 กทม. ฝุายโยธา 

42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายรายได้ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,022,950   

 

รวมโครงการ/กิจกรรม 42 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ 31 โครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 11 โครงการ/กิจกรรม  
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โครงการ/กิจกรรมประจ า 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) 

64,100 กทม. ฝุายปกครอง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน 

352,000 กทม. ฝุายปกครอง 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและ 
ยาเสพติด 

113,900 กทม. ฝุายปกครอง 

4 ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้าม
คลองพิทยาลงกรณ์สู่เส้นทางศึกษา
และชมธรรมชาติปุาชายเลน 

11,000,000 กทม. ฝุายโยธา 

5 ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 
แยก 1-2, 1-4, 1-7, 1-8, 1-10, 
1-12, 1-14 

5,785,000 กทม. ฝุายโยธา 

6 ปรับปรุงซอยสะแกงาม 14 แยก 11, 
15, 17 ถนนท้ายซอย จากซอย 9 
ถึงซอย 19 และซอยแยกช่วงปลาย
ซอยสะแกงาม 14 จ านวน 2 ซอย 
ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 

19,083,000 กทม. ฝุายโยธา 

7 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการในฝุาย
ทะเบียน   

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายทะเบียน 

8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

4,110,000  ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

9 โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

495,200 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

10 โครงการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 

565,800 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

11 โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 149,800 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

12 โครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร 
 

10,000 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

13 โครงการครอบครัวรักการอ่าน 280,000 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา 

1,971,600 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

15 โครงการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 861,000 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

16 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

147,400 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

17 โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร 

926,600 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

18 โครงการจัดงานวันส าคัญและอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

500,000 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

19 โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเล
บางขุนเทียน 

900,000 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

20 โครงการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน 

65,000 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

21 โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ- 
บางกระดี่ 

500,000 กทม. ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

22 กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายปกครอง 

23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้
ข้อมูลข่าวสารและแก้ไขปัญหาชุมชน
เขตบางขุนเทียน (การรักษาหรือคงไว้
หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด 
(Best Service) ที่หน่วยงานน าเสนอ
เพ่ือขอรับการประเมินในงบประมาณ 
พ.ศ. 2559)  

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

24 โครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best 
Service)ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝุาย 

25 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักงานเขตบางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝุาย 

26 โครงการสัมมนาและดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

2,969,200 กทม. ฝุายปกครอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

27 โครงการด้านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

28 กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของ
บุคลากรส านักงานเขตบางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝุาย 

29 กิจกรรมตามมาตรการเสริมสร้าง
ธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝุาย 

30 กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน  

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายการคลัง 

31 กิจกรรมติดตามผลเงินกันไว้เหลื่อมปี 
2562  

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายการคลัง 

32 กิจกรรมการจัดท างบการเงินของ
ส านักงานเขตบางขุนเทียน   

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายการคลัง 

33 กิจกรรมการจัดท ารายงานบัญชี 
มูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 2560 ของ
ส านักงานเขตบางขุนเทียน     

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายการคลัง 

34 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในส านักงานเขต 
บางขุนเทียน 

ไม่ใช้งบประมาณ - ฝุายปกครอง 

35 กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไมใ่ช้งบประมาณ - ฝุายการคลัง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,849,600   
รวมโครงการ/กิจกรรม 35 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ 22 โครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 13 โครงการ/กิจกรรม  
 
สรุปรวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น  77 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  53 โครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24 โครงการ/กิจกรรม  
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
มิติที่ 1  ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 
ตาราง ก.  แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร ์

 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.7 สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2 จ านวนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านอาชีวอนามัย 
 

1 หน่วยงาน 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดให้มีและพัฒนาเครือข่าย 
อาชีวอนามัยกรุงเทพมหานคร 
(ม. 1.6.1.7.2) 

- ร้อยละอาคารสาธารณะ
กลุ่มเปูาหมายได้มาตรฐาน
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
(Clean and Green 
Standard) (ผลลัพธ์)  

นิยาม/ค าอธิบาย  
อาคารสาธารณะกลุ่มเปูาหมาย หมายถึง วัด ตลาด สถานีบริการน้ ามัน

เชื้อเพลิง โรงแรม ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ส านักงานเขต และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และนอกสังกัด กทม. 

มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1. การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะระดับเขต จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
2. ด าเนินการขับเคลื่อน Clean and Green และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 19,950 
บาท (ด าเนินการ) 
(ฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ของเจ้าของ ผู้ดูแลและผู้ประกอบการสาธารณะกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ให้
แพร่หลาย โดยการจัดประชุมชี้แจง ท าปูายประชาสัมพันธ์ หรือโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกิจกรรมสัญจรในชุมชนและ
กลุ่มเปูาหมาย หรือกิจกรรม Big Cleaning 
3. การตรวจประเมินอาคารสาธารณะกลุ่มเปูาหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
โดยใช้แบบตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร   และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) ที่ก าหนด 
 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์  
ร้อยละ 65 
 
วิธีการค านวณ 
    จ านวนอาคารสาธารณะตามกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านมาตรฐานความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard)   คูณ 100 หารด้วย
จ านวนอาคารสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่เขต 
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ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว  สะดวกสบาย  
มิติที่  2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ  พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 
เป้าหมายที่  2.2.1  กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ 
เป้าประสงค์ 2.2.1.1  พัฒนาพื้นที่สีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื้นเพิ่มข้ันกระจายท่ัวในพื้นที่ 
  
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ขนาดพ้ืนที่ซึ่งถูกน าไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพ่ิมข้ึน 23,631.69 ไร่ 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อน
ใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม
เหมาะสมกับเมืองและชุมชนเพ่ิมข้ึน  
(ม. 2.2.1.1.8) 

พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต) นิยาม/ค าอธิบาย 
พ้ืนที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่ก าหนดไว้ใน 

“ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 
ประเภท แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

1. พ้ืนที่สีเขียวเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
ให้ส านักงานเขตด าเนินการตามเปูาหมายที่ตกลงกับ
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี 

2. พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่ง
ต้องด าเนินการส ารวจรวบรวมเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 12 
แห่ง/ปี   

o กรณีส านักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจาก
ไม่มีพ้ืนที่ตามท่ีก าหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผล

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว งบประมาณ 
2,100,000 บาท (ด าเนินการ) 
 
(ฝุายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ) 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตรวม 4 
ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงานสวนก าหนดแทน 
- รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท 
1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
1.1 ความหมาย คือพ้ืนที่ใดๆ ในแต่ละพ้ืนที่เขตท่ีไม่
เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (ก าหนด
ตามนิยาม 7 ประเภท ของส านักสวนสาธารณะ สสล.) 
มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล.พัฒนาเป็น
สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่าง
เปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/
แนวก าแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคาร
สูง ดาดฟูาอาคาร (Green Roof) ฯลฯ สวนบนอาคาร
สูง/ดาดฟูา นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร  
1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
ต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคุลมขนาดตั้งแต่ มากกว่า
หรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร
อาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 
   1.2.2 จัดท าเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
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   1.2.3 จัดท าสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง
(Green Roof) (นโยบายผว.กทม.) 
   1.2.4 จัดท าเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพ้ืนที่สี
เขียวขึ้นตามแนวดิ่ง จัดท าเป็นสวนแนวตั้ง นิยาม
ตามท่ีระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพ่ิมพ้ืนที่เขียวของกรุงเทพมหานคร 
   1.2.5  จัดท าเป็นสวนปุา หมายถึง การปลูกต้นไม้ 

ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง 
ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 
100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ ่ 

1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเนื่องเป็น
แนวยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า 
เป็นต้น คิดพ้ืนที่โดยน าความกว้างของทรงพุ่มคูณ
ความยาวของระยะทางที่ปลูก 
 
 
 
 
1.3  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสามารถด าเนินการได้หลาย
ลักษณะ กล่าวคือ 

1.3.1 ส านักงานเขตเองด าเนินการในรูปแบบ
ที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ 

ยาว 

กว้าง 
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1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอ่ืนๆ/บริษัท 
ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็น
ผู้ด าเนินการในพื้นท่ีของตนเอง 

1.3.3 รวบรวมพ้ืนที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท 
ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการ
ด าเนินการจัดท าเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของ
สวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 
1.4 ส านักงานเขตจัดท าทะเบียนพื้นที่สวนฯ แบ่งเป็น 

3 ประเภท คือ  
1.4.1  สวนซึ่งส านักงานเขตด าเนินการเอง 
1.4.2 สวนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น  
1.4.3 อ่ืน ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/

ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 
2. พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ 

2.1 ความหมาย คือ พื้นที่สีเขียวตามค าจ ากัด
ความในแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 

2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬา
กลางแจ้งที่มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไป 

2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 
2.1.3 แหล่งน้ า หมายถึง สระน้ า หนองน้ า บึง 

ซึ่งมีน้ าท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่
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มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง 
2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ าท่วมขังมีพืชขึ้น

ปกคลุม เช่น กกที่มีขนาดมากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไป
ทุกแห่ง 

2.1.5 ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาด
มากกว่า 1 ไร่ พ้ืนที่โล่งหรือพ้ืนที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพ้ืนที่ประเภทใดและมีขนาด
พ้ืนที่มากกว่า 500 ตร .ม.  
         2.1.6 พ้ืนที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพ้ืนที่มีกลุ่มไม้
ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
รวมทั้งสวนผลไม ้

 2.1.7 พ้ืนที่เกษตรกรรม หมายถึงพ้ืนที่
เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า  

 2.1.8 พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หมายถึงพ้ืนที่
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 

 2.1.9 พ้ืนที่อ่ืนๆ หมายถึงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการและ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พ้ืนที่ใต้ 
หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น 

 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 100   (18,820 ตร.ม.) 
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วิธีการค านวณ 
1. ก าหนดให้พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม และพ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
สวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100% รวม 
200%  
2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 100 ให้เหลือร้อยละ  1 
3. น าผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์
ของข้อมูล 2 ใน 3 ส่วน คือ 

1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 
2) ที่ตั้ง 
3) ภาพถ่าย 

4.  หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็น
คะแนนที่ได้ของแต่ละส านักงานเขต   
แหล่งข้อมูล 
1.1 ใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวของแต่ละเขตท่ีปรากฏใน 
“ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น 
1.2 ส านักงานเขตรับผิดชอบสวน 3 ประเภท ข 
ประกอบด้วย 
   1) สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่ สนข. รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
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   2) สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่อยู่ในการดูแล
รับผิดชอบของหน่วยราชการอ่ืน (ระบุหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที.่..) ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเขต 
   3) สวนสาธารณะ/สวนหย่อมอ่ืนๆ ที่อย่นอกเหนือ
จาก ข้อ 1) และ 2) เช่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (ระบุเจ้าของพ้ืนที่..) 
ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเขต 
1.3 ความสมบูรณ์ของข้อมูลใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวของ
ส านักงานเขตแต่ละแห่งทั้งหมดเริ่มตั้งก่อตั้งส านักงาน
เขตถึงปีตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของข้อมูลใน 3 ส่วน 
คือ 
   1) รายละเอียด 
   2) ที่ตั้ง 
   3) ภาพถ่ายของพ้ืนที่แต่ละแห่ง  
1.4 ข้อมูลที่จะน ามาใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ใช้ข้อมูล ณ 30 
กันยายนของปีที่ตรวจประเมิน 
1.5 เกณฑ์การให้คะแนน 
o พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม  

ตามเปูาหมายก าหนดคิดเป็น ร้อยละ 100 
o พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ  
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ตามเปูาหมายที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100  
o กรณีส านักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มี
พ้ืนที่ตามท่ีก าหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตรวม 4 
ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) คิดคะแนนครั้งละ 25 %  
1.6 การตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลฯ ของส านักงานเขต ด าเนินการใน 3 ส่วน
ส าคัญคือ 
1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูลฯ 
2) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแห่ง 
3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ  
ทั้งนี้หักข้อละ 5 % ของคะแนนที่ได้รับ 
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เป้าประสงค์ 2.2.1.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ขนาดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อประชากรเพ่ิมข้ึน   219.6 ล้าน ตร.ม. 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ปลูกปุาชายเลนเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ  
(มน. 2.2.1.2.6) 

พ้ืนที่ปุาชายเลนได้รับการฟื้นฟูเพ่ิมข้ึน 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
พ้ืนที่ปุาชายเลน  หมายถึง 
1.  พ้ืนทีปุ่าชายเลนที่มีไม้ปุาชายเลน เช่น 

ต้นแสม ต้นโกงกางฯลฯ ขึ้นอยู่แล้วมีการปลูก
ซ่อม หรือเสริมทดแทนต้นที่ตายเพ่ือเพ่ิมความ
หนาแน่นให้ปุาชายเลน 

2. พ้ืนที่ปุาชายเลนที่ไม่มีต้นไม้ปุาชายเลน 
เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่มี
ข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล และระบบติดตามผล 
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการปลูกไม้ปุาชายเลน เช่น  
ต้นแสม ต้นโกงกาง เป็นต้น 

การฟ้ืนฟูปุาชายเลน คือ การด าเนินการ
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา 
สมาชิกเครือข่ายฟื้นฟูปุาชายเลนบางขุนเทียน 

โครงการปลูกปุาในใจคนตามศาสตร์
พระราชา (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี ”  
ภารกิจที่ 4.1  ปลูกป่าในใจคน 
ตามศาสตร์พระราชา) 
 
(ฝุายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ร่วมกันปลูกปาุชายเลน ดูแลบ ารุงรักษา 
ให้ปุาเจริญเติบโต 

 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์  

 จ านวน  15   ไร่  
(จ านวน 800 ต้น คิดเป็น 1 ไร่) 
 
วิธีการค านวณ 
   วัดขนาดของพ้ืนที่ปุาชายเลนที่ได้รับการ

ฟ้ืนฟูท้ังหมด โดยวิธีการค านวณเนื้อที่ทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 
Geographic Information System : GIS 
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ตาราง ข.  แสดงภารกิจงานประจ า 
 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4  ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน  
 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชน
ในชุมชน 

ร้อยละ 80 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง 
สาธารณภัยเขตเมืองให้กับชุมชน
ในพ้ืนที่ต่างๆ (ม. 1.4.1.4.2) 

- จ านวนอาสาสมัครที่ได้รับการอบรม
ประจ าปี 2561 (ผลผลิต) 
- ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
อาสาสมัคร  หมายถึง อาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนสังกัดส านักงานเขตบางขุนเทียน 
การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนา

ศักยภาพตามการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายเรือน (หลักสูตรหลัก) 

 เกณฑ์ท่ีก าหนด  หมายถึง เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

- การเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

-  รับการทดสอบความรู้ก่อนและหลัง โดยผล

1.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) งบประมาณ 
64,100 บาท 
2.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งบประมาณ 
352,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติด 
งบประมาณ 113,900 บาท 
  (ฝุายปกครอง) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์    
-  จ านวน 50 คน 
- ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ    
- นับจากจ านวนอาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม 
 
-     จ านวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ   คูณ 100   หารด้วย  
จ านวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนทั้งหมด 
ที่เข้ารับการอบรมตามที่ก าหนดทั้งหมด 
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ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2  การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด 
 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ถนนมีการเชื่อมโยงโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 สายทาง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาโครงข่ายถนนโดยการก่อสร้างถนน
และสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาตามที่ผัง
เมืองก าหนด (ม. 2.3.2.1.2) 

ร้อยละความส าเร็จในการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน สะพานในพื้นท่ีเขต 
บางขุนเทียน (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
ความส าเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุง 

หมายถึง การด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง 
ถนน สะพาน แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

การก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ในพื้นที่
เขต หมายถึง งาน/โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนน สะพานตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 
2561 (จ านวน 3 โครงการ) 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
 
 
วิธีค านวณ 

1.  ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้าม
คลองพิทยาลงกรณ์สู่เส้นทางศึกษาและ
ชมธรรมชาติปุาชายเลน งบประมาณ 
11,000,000 บาท (ลงทุน) 
2.  ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 
แยก 1-2, 1-4, 1-7, 1-8, 1-10, 1-
12, 1-14 งบประมาณ 5,785,000 
บาท (ลงทุน) 
3.  ปรับปรุงซอยสะแกงาม 14 แยก 
11, 15, 17 ถนนท้ายซอย จากซอย 9 
ถึงซอย 19 และซอยแยกช่วงปลายซอย
สะแกงาม 14 จ านวน 2 ซอย ถึงสุดเขต
ทางสาธารณะ งบประมาณ 
19,083,000 บาท (ลงทุน) 
(ฝุายโยธา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  
สะพานที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  
คูณ  100   หารด้วย  จ านวนโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ด าเนินการในปี 2561 
ทั้งหมด 
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 ด้านที่  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่   7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที่  7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของบุคลากรกรุงเทพมหานครในด้านความเป็นมืออาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม  จัดท าฐานข้อมูล 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย
ความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ 
ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม  
(ม. 7.3.1.1.2) 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฝุายทะเบียน 
 

นิยาม 
    การบริการฝุายทะเบียน หมายถึง การให้บริการกลุ่มงาน
ทะเบียนราษฎร กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
และกลุ่มงานทะเบียนทั่วไป 
     ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนหรือบุคคล 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่มาขอรับริการงาน
ทะเบียน 
     ความพึงพอใจวัดจากการทอดแบบสอบถามผู้รับบริการ 
 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์           ร้อยละ 85 
 
วิธีการค านวณ      การให้คะแนน 5 ระดับ 
 5 = มากที่สุด ๔ = มาก 
 ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย 
 1 = น้อยที่สุด 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการในฝุาย
ทะเบียน  (ไม่ใช้งบประมาณ)   
(ฝุายทะเบียน) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   แบ่งช่วงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating 
scale (5 ระดับ) ดังนี้ 
4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมาก 
2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อย 
1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
วิธีค านวณคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
1. (ผลรวมของจ านวนค่าคะแนน X ความถี่ของแต่ละระดับท่ี
เลือกตอบแต่ละรายการประเมิน) หารด้วย จ านวนชุด
แบบสอบถามทั้งหมด 
2. ผลรวมของค่าเฉลี่ยแต่ละรายการประเมิน หารด้วย
จ านวนรายการประเมินทั้งหมด (1)  
3. น าค่าเฉลี่ย (2) คูณ 100 หาร 5 
 
กรณีมีการทอดแบบสอบถามจ านวนหลายครั้ง ให้น า
ผลรวมของ (3) หารด้วย จ านวนครั้งในการส ารวจความ
พึงพอใจ 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตบางขุนเทียน หน้า 49 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย
ความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ 
ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม  
(ม. 7.3.1.1.2) 
 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพ้ืนที่
เขตบางขุนเทียน 
 
 

นิยาม 
   การด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ของประชาชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกๆด้าน ทั้ง
ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม น าไปสู่
ระดับการมีชีวิตที่ดีมีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ มี
การเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดรายได้และแหล่ง
พักผ่อนในพื้นท่ี การส่งเสริมความรู้ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใน
ชุมชนสืบไป รวมไปถึงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีของไทย 
 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
การให้คะแนน 5 ระดับ 
5 = มากที่สุด ๔ = มาก 
๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 
 
 

1. โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 
4,110,000 บาท (ด าเนินการ) 
2. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 
495,200 บาท (ด าเนินการ) 
3. โครงการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 
งบประมาณ 565,800 บาท 
(ด าเนินการ) 
4. โครงการสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
149,800 บาท (ด าเนินการ) 
5. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 10,000บาท 
(ด าเนินการ) 
6. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 
งบประมาณ 280,000บาท  
(ด าเนินการ) 
7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   แบ่งช่วงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating scale 
(5 ระดับ) ดังนี้ 
4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมาก 
2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อย 
1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
วิธีค านวณคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
1. (ผลรวมของจ านวนค่าคะแนน X ความถี่ของแต่ละระดับท่ี
เลือกตอบแต่ละรายการประเมิน) หารด้วย จ านวนชุด
แบบสอบถามทั้งหมด 
2. ผลรวมของค่าเฉลี่ยแต่ละรายการประเมิน หารด้วย
จ านวนรายการประเมินทั้งหมด (1)  
3. น าค่าเฉลี่ย (2) คูณ 100 หาร 5 
    กรณีมีการทอดแบบสอบถามจ านวนหลายครั้ง ให้น า
ผลรวมของ (3) หารด้วย จ านวนครั้งในการส ารวจความ
พึงพอใจ 

กีฬาและลานกีฬา งบประมาณ 
1,971,600บาท  (ด าเนินการ) 
8. โครงการจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กาย งบประมาณ 861,000บาท  
(ด าเนินการ) 
9. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณ 
147,400บาท  (ด าเนินการ) 
10. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
926,600บาท  (ด าเนินการ) 
11. โครงการจัดงานวันส าคัญและ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
งบประมาณ 500,000บาท  
(ด าเนินการ) 
12. โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาว
ทะเลบางขุนเทียน งบประมาณ 
900,000บาท  (ด าเนินการ) 
13. โครงการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน งบประมาณ 65,000
บาท  (ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

14. โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ- 
บางกระดี่ งบประมาณ 500,000
บาท  (ด าเนินการ) 
 
(ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) 
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มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
เป้าประสงค์ที่  7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 จัดท าชุดความรู้ทางบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง จัดการข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้มีประสิทธิภาพ (ม. 7.4.1.4.4) 

จ านวนครั้งในการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

นิยาม  
 การเร่งรัดติดตาม หมายถึง การชี้แจง ท าความเข้าใจ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายงานจ่ายประจ าปี 
การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์     
จ านวน 18 ครั้ง 
 
วิธีการค านวณ 
  นับจ านวนครั้งในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ฝุายการคลัง) 
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ตาราง ค.  แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่าง ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตราย 
ที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพ่ิมข้ึน           
เมื่อเทียบกับปี 2556 (ผลผลิต) 
 

ร้อยละ 22 
 

นิยาม  
     มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่มีส่วน 
ประกอบหรือปนเปื้อนสารเคมีอันตราย เช่น สาร
ไวไฟ สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่มีความเป็น
พิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารอันตรายใดที่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งก าเนิด หมายถึง บ้านเรือน ชุมชน 
ห้างสรรพสินค้าหรืออาคารส านักงาน  
 
วิธีค านวณ 
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 2561  
ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 2556 
หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 
2556 คูณ 100 

นโยบายของ 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1.  กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากแหล่งก าเนิด  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
2.  ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน  (379,100 บาท) 

ฝุายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 
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- มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมาย 1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม 
- มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหต ุ
  เป้าหมาย 1.3.1  ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย 
  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับ 
การเฝูาระวังและตรวจตรา 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 100 นิยาม 
จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานคร

ส ารวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
(รวมกับจุดที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล
ส ารวจ)  จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน และ
ท่าเทียบเรือ 

การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง ส านัก
เทศกิจและส านักงานเขต มีการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยทางถนนและท่าเทียบเรือ ในพื้นที่
กรงุเทพมหานคร ดังนี้ 

1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของกล้อง
วงจรปิด (CCTV)   

2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 

- มิติที่ 1.2 
 มาตรการที่ 5 
  สนับสนุนด้าน  
 ความปลอดภัย 
 (ตรวจพื้นที่เสี่ยง 
 ต่อการเกิด   
 อาชญากรรม) 
 - มิติที่ 1.3 
มาตรการที่ 5 
อ านวยการจราจร
โดยเทศกิจอาสา
จราจร 
มาตรการที่ 6  
ให้การสนับสนุน
ด้านความปลอดภัย

1. โครงการรักษาความปลอดภัย 
ในการด าเนินชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
2. โครงการตรวจตา และตรวจสอบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) พ้ืนที่เสี่ยงภยั 
(ไม่ใช้งบประมาณ)   
3.  โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้าม
ถนน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
4. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายเทศกิจ) 
5. กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูา
ส่องสว่างในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
6. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมจุด
เสีย่งภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)  

ฝุายเทศกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุายโยธา 
 
 

ฝุายรักษาความ
สะอาดและ
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
ติดปูายประชาสัมพันธ์ปูองกันอาชญากรรม  
ท าความสะอาดปูายรถประจ าทาง 

3. ด าเนินการเฝูาระวังความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนน เช่น กลับ
บ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจ
อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน ฯลฯ 
4. ด าเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ 
ท่าเทียบเรือ 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 

1. ส านักเทศกิจ มีข้อมูลจุดเสี่ยงภัยของ
ส านักงานเขต จ านวน 1 ชุด   

2. ส านักงานเขต มีการจัดท าแผนเฝูาระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี้ 
         2.1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มี
การตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด (ฝุายเทศกิจ) 

2.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด   
หากพบว่ามีการช ารุดให้จัดท าหนังสือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 
 (ฝุายเทศกิจ) 

การจราจรทางน้ า   
 

 สวนสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
2.3 จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับ

สภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง ติดปูายประชาสัมพันธ์ปูองกัน
อาชญากรรม ท าความสะอาดบริเวณปูายรถ
ประจ าทาง ฯลฯ (ฝุายเทศกิจ ฝุายรักษาฯ  
ฝุายโยธา) 

2.4 ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้าม
ถนนและอาสาจราจร จ านวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 
(ฝุายเทศกิจ) 

3. ส านักงานเทศกิจ มีการจัดท าแผน 
เฝูาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย 

    3.1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม  
มีการตรวจตรา1 ครั้ง/เดือน/จุด 

3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน 
1 ครั้ง/เดือน/จุด หากพบว่ามีการช ารุดให้จัดท า
หนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไข 

3.3 ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้าม
ถนนและอาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
3.4 ท่าเทียบเรือ (ตั้งแต่สะพานซังฮ้ี – 

สะพานกรุงเทพ) มีการตรวจตราความปลอดภัย 
จ านวน 2 ครั้ง/วัน 

4. ส านักเทศกิจ และส านักงานเขต 
ด าเนินการตามแผนการเฝูาระวังและตรวจตราจุด
เสี่ยงภัย พร้อมรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารหน่วยงานทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
    5. ส านักเทศกิจ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการเฝูาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
ของทุกส านักงานเขต และสรุปผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมรายไตรมาส ให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ 
 
วิธีการค านวณ 
    จ านวนจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน 
และท่าเทียบเรือ) ทุกจุดในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ
ได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา   
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มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าหมาย 1.4.1  กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ                      

                   ด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
        

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงานเขต 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ ๑๐๐ นิยาม 
๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงานเขต หมายถึง การ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากน้ าฝน
และน้ าหลากเข้าในพ้ืนที่รับผิดชอบให้สามารถลด
ระยะเวลาการระบายน้ าท่วมขังได้เร็วขึ้น ลด
ผลกระทบ   ที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง 
ทั้งนี้การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงานเขตต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการเตรียมการปูองกันปัญหาน้ าท่วม
ประจ าปี ๒๕๖๑ และมีภารกิจการเตรียมการ 
ดังนี้  
     ๑. การขุดลอกค-ูคลอง และเปิดทางน้ าไหล  
     ๒. การท าความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ า            
บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ า  
และคันหิน 
๒. ความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ า

มาตรการที่ ๒ เพ่ิม
ความสามารถในการ
ระบายน้ าท่วมขังใน
ถนนสายหลัก กรณี
ฝนตก 100 มม.  
ต่อชั่วโมง 

กิจกรรมตามแผนปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เขต
บางขุนเทียน (ไม่ใช้งบประมาณ)  

ฝุายโยธา 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ท่วมในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขต 
หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขต ดังนี้ 
    ๑. ประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
        - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ 
        - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติ 
เพ่ือหาปัจจัยความส าเร็จและแนวทางแก้ไขใน
ระยะต่อไป 
    ๒. ส ารวจความพร้อม 
        - ท่อระบายน้ า  (ส ารวจความยาวท่อ
ระบายน้ าที่ต้องล้างท าความสะอาด) 
        - คู คลอง (ส ารวจคู คลอง ที่มีความพร้อม 
และท่ีต้องขุดลอก) 
     ๓. จัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมการปูองกัน 
         ปัญหาน้ าท่วมประจ าปี ๒๕๖๑ ของ
ส านักงานเขต ประกอบด้วยแผนการเตรียมการ
ตามภารกิจ  ๒ ภารกิจ ดังนี้ 
         - แผนการท าความสะอาด/ลอกท่อระบาย
น้ า บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ า  
และคันหิน  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตบางขุนเทียน หน้า 60 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
         - แผนการการขุดลอกคู-คลอง และ
เปิดทางน้ าไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมิน
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ระบุมาในแผนฯ 
 
วิธีการค านวณ 
ร้อยละความส าเร็จ = ร้อยละผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติฯ  คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย 
ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการฯที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
     - ร้อยละ ๑๐๐    เท่ากับ ๕ คะแนน 
     - ร้อยละ ๙๐–๙๙  เท่ากับ ๔ คะแนน 
     - ร้อยละ ๘๐-๘๙   เท่ากับ ๓ คะแนน 
     - ร้อยละ ๗๐-๗๙  เท่ากับ ๒ คะแนน 
     - ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐  เท่ากับ ๑ คะแนน 
(ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์) 
 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๑. แผนปฏิบัติการเตรียมการปูองกันปัญหา 
น้ าท่วมประจ าปี ๒๕๖๑ ของส านักงานเขตท่ี
สามารถระบุร้อยละความส าเร็จได้ และรายงาน
ผ่านเว็บไซต์ของส านักการระบายน้ า ทั้งนี้ การ
รายงานแผนปฏิบัติการ ต้องครบถ้วน สมบูรณ์
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
และให้ส่งแผนให้ส านักการระบายน้ าภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการของส านักงานเขต ดังนี้ 
    ๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการท าความ
สะอาด/ลอกท่อระบายน้ า บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อ
พัก ตะแกรงรับน้ า และคันหิน รายงานผ่าน
เว็บไซต์ของส านักการระบายน้ า (แบบ สนน. ๐๑)     
ทั้งนี้ การรายงานการด าเนินการต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ สม่ าเสมอ   ทุกเดือน ไม่เกินวันที่ ๕ ของ
ทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค      ในการ
ด าเนินการ (ถ้ามี) และร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการต้องได้ร้อยละ ๗๕ ภายในเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๒.๒ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู-
คลอง และเปิดทางน้ าไหล รายงานผ่านเว็บไซต์
ของส านักการระบายน้ า (แบบ สนน. ๐๒) ทั้งนี้ 
การรายงานการด าเนินการต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
สม่ าเสมอ    ทุกเดือน ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุก
เดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค    ในการ
ด าเนินการ  (ถ้ามี)  
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 1.6.5.1  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจ าหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ 

     

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
(ผลลัพธ์)  

ร้อยละ 100 นิยาม 
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่
จ าหน่ายอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลาด 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่ ๕๐ เขต   
ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
๒. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้
ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อ
ขอรับปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย  ๓ 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่  
ด้านอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้ 
   (๑) สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์
สุขลักษณะ  
   (๒) อาหารและวัตถุดิบผ่านเกณฑ์ด้าน       
ความปลอดภัย โดยสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น (Test-kit)  ไม่พบสารเคมีอันตราย ๔ 

มาตรการที ่1
ควบคุม ก ากับ ให้
สถานประกอบการ
อาหารผ่านเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะทาง
กายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 
ควบคุม ก ากับ ให้
ผู้ประกอบการ ผู้
ได้รับใบอนุญาต/
หนังสือรับรองการ
แจ้ง ต้องไม่เป็น
โรคติดต่อไม่เป็น
โรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือไม่เป็นพาหะ
น าโรคติดต่อ  
มาตรการที่ 3 

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย 
(74,000 บาท) 

ฝุายสิ่งแวดล้อม 
และสุขาภิบาล 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค     
สารฟอร์มาลีน และพบการปนเปื้อน โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ไม่เกิน ร้อยละ 1๐ 
   กรณี พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย หรือ  
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้ออกค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือค าแนะน าให้ผู้ประกอบการอาหาร 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ความ
ปลอดภัย โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ า 
(๓) บุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรม
หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และผ่าน
การทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและ
บัตรประจ าตัวผู้สัมผัสอาหาร 
๓. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารฯ หมายถึง ร้อยละความส าเร็จ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการ
อาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  

ผลผลิต 
จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับ 

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ควบคุม ก ากับ ให้
ผู้ประกอบการ  ผู้
ได้รับใบอนุญาต/
หนังสือรับรองการ
แจ้ง ต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ที่กรุงเทพมหานคร 
ก าหนด 
มาตรการที่ 4 ตรวจ
เฝูาระวังคุณภาพ
อาหารในสถาน
ประกอบการอาหาร 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี (ร้อยละ 100) 
วิธีการค านวณ 
จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจ านวน      
สถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพ้ืนที่เขต 
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ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน  
มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
เป้าหมาย 3.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
เป้าประสงค์ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

        

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
    การให้สวัสดิการและ 
การสงเคราะห์เด็ก 
- ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป 
 

ร้อยละ 90 
 

 

นิยาม 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง  
สถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของ
กรุงเทพมหานคร  
2. เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร  
หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร
ก าหนดขึ้น โดยมีแนวทางการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกับการประเมินเกณฑ์มาตรฐานตาม
แบบมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข แบ่งผลการประเมินเป็น 4 ระดับ คือ 
ผ่านระดับดีมาก ผ่านระดับดี ผ่านระดับพ้ืนฐาน 
และไม่ผ่าน  
 
การวัดผลส าเร็จ 
- ส านักพัฒนาสังคม ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จัดอบรมอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ และตั้งคณะกรรมการ

มาตรการที่ 7      
 ส่งเสริมให้ศูนย์ 
 พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ 
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมดูแลและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ฝุายพัฒนาชุมชน 
และสวัสดิการสังคม  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
พิจารณาการปรับปรุงศูนย์ฯ วัดความส าเร็จ โดย
วัดร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด
ของกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป 
- ส านักงานเขต ดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน  และมีคณะกรรมการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครก าหนด
ขึ้น วัดความส าเร็จ โดยวัดร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
ภายในพ้ืนที่เขตท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป 
 
วิธีการค านวณ 
 
จ านวนศูนย์ฯที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป * 100  
   จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด 
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มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส าหรับทุกคน 
เป้าหมาย 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่  ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  

        

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ในโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
หมายเหตุ เกณฑ์ท่ีก าหนดใน 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๑๒๕ 
- ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมร้อยละ ๑๐ 
- มัธยมศึกษาปีที่ ๓   เพ่ิมร้อยละ ๑๐ 
- มัธยมศึกษาปีที่ ๖   เพ่ิมร้อยละ ๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

นิยาม 
- คะแนนเฉลี่ย หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ือวดัความรู้ และความคิดของนักเรียนทุกรายวิชา
ที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
วิธีการค านวณ 
๑)  น าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่เพ่ิมข้ึนของปีปัจจุบัน มา
ค านวณ 
ค่าร้อยละตามท่ีก าหนด โดยแยกตามระดับชั้น และ
แทนค่าในสูตร 

 
 
 
 

๒)  น าร้อยละท่ีได้ของระดับชั้น ป.6 ม.3 
 และ ม. ๖ มารวมกัน และหาค่าเฉลี่ย 

มาตรการที่ ๓  
พัฒนาการจัด
การศึกษา 
อยา่งมีคุณภาพ 
มาตรการที่ ๔  
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
มาตรการที่ ๕ 
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ในระดับนานาชาต ิ

(มาตรการเพ่ิมเติม) 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 
งบประมาณ 23,800 บาท
(ด าเนินการ) 
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่น
ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุว
กาชาด งบประมาณ 
186,000 บาท(ด าเนินการ) 
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การสอนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
งบประมาณ 314,400 บาท
(ด าเนินการ) 
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 
งบประมาณ 180,000 บาท
(ด าเนินการ) 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัด

ฝุายการศึกษา 

 X ๑๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้น (วิชาที่ 1+๒+๓+๔+๕) 
  คะแนนค่าเปูาหมาย (วิชาที่ 1+๒+๓+๔+๕) 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 96,000 บาท
(ด าเนินการ) 
6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 36,000 บาท
(ด าเนินการ) 
7. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีฯ งบประมาณ 
100,000 บาท (ด าเนินการ) 
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัด
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
38,400 บาท(ด าเนินการ) 
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานศูนย์
วิชาการเขต งบประมาณ 
38,200 บาท(ด าเนินการ) 
10. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เรียนฟรี เรียนดี อย่างมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
17,744,100 บาท 
(ด าเนินการ) 
11. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ งบประมาณ 
30,000 บาท(ด าเนินการ) 
12. ค่าใช้จ่ายโครงการสอน
ภาษาจีน งบประมาณ 
5,522,400 บาท(ด าเนินการ) 
13. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
เหมายามดูแลทรัพย์สินและ
รักษาความปลอดภัยให้แก่
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 9,867,900 
บาท(ด าเนินการ) 
14. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
กีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
262,000 บาท(ด าเนินการ) 
15. ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธี
ปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 47,300 บาท
(ด าเนินการ) 
16. ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธี
ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 42,500 บาท
(ด าเนินการ) 
17. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ า
เป็น เล่นน้ าได้ปลอดภัย
งบประมาณ 4,720,300 
บาท(ด าเนินการ) 
18. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ผลงานเพ่ือการเรียนรู้
งบประมาณ 223,600 บาท
(ด าเนินการ) 
19. ค่าใช้จ่ายโครงการสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
25,000บาท (ด าเนินการ) 
20. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต
งบประมาณ 9,264,000บาท 
(ด าเนินการ) 
21. โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
170,000 บาท(ด าเนินการ) 
22.  ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า 
(ห้าวนุกูลวิทยา) งบประมาณ 
3,328,000 บาท (ลงทุน) 
23. ปรับปรุงโรงเรียนวัดก าแพง
งบประมาณ 2,670,000 บาท
(ลงทุน)  
24.  ปรับปรุงโรงเรียนบางขุน



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตบางขุนเทียน หน้า 72 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
เทียนศึกษา งบประมาณ 
3,468,000 บาท(ลงทุน)  
25. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบาง
กระดี่ งบประมาณ 
1,834,000 บาท (ลงทุน) 
26. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชา
บ ารุง งบประมาณ 408,000 
บาท (ลงทุน) 
27. ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี 
(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) งบประมาณ 
810,000 บาท (ลงทุน) 
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ด้านที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
เป้าหมาย 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 
เป้าประสงค์ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
 
     

  ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่ายที่ 
รับผิดชอบ 

ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษี
ตามประมาณการที่ส านักการคลัง
ก าหนดไว้ 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
ส านักงานเขตสามารถแจ้งการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับประมาณ
การจัดเก็บท่ีส านักการคลังก าหนดไว้ ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2561 
 
วิธีการค านวณ 
ผลรวมของยอดการแจ้งประเมินภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูาย   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ส านักงานเขต
ด าเนินการได้  หาร ประมาณการจัดเก็บภาษีจาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ 
ภาษีปูาย ที่ส านักการคลังก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  คูณด้วย 100 
 
 

มาตรการที่ 4 
จัดเก็บรายได้ตาม
ยอดประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

ฝุายรายได้ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตบางขุนเทียน หน้า 74 
 

     
  ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ฝ่ายที่ 

รับผิดชอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- แจ้งยอดการประเมินภาษีได้น้อยกว่าร้อยละ 

65 ของประมาณการจัดเก็บภาษีท่ีส านักการ
คลังก าหนดไว้ เท่ากับ 1 คะแนน 

- แจ้งยอดการประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 
แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของประมาณการจัดเก็บ
ภาษีท่ีส านักการคลัง ก าหนดไว้ เท่ากับ 2 
คะแนน 

- แจ้งยอดการประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 
แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของประมาณการจัดเก็บ
ภาษีท่ีส านักการคลัง ก าหนดไว้ เท่ากับ 3 
คะแนน 

- แจ้งยอดการประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 
แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการจัดเก็บ
ภาษีท่ีส านักการคลัง ก าหนดไว้ เท่ากับ 4 
คะแนน 

- แจ้งยอดการประเมินภาษีได้เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 80 ของประมาณการจัดเก็บ
ภาษีท่ีส านักการคลังก าหนดไว้ เท่ากับ 5 
คะแนน 
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มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 
1. งบประมาณประจ าปี 
 1.1 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณีวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ : e - market) วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
 -   ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวม
งบเพ่ิมเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ) ภายในสิ้นเดือน
มีนาคม 2561 
 -   งบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2561 
 1.2  ก่อหนี้ผูกพันการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(กรณีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 
2561 
2.  เงินกันเหลื่อมปี 
 2.1  วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2561  
หมายถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
เหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน  (อ านาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  
ทุกหมวดรายจ่ายมาด าเนินการในปีงบประมาณ 2561ที่หน่วยงาน
สามารถด าเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  
ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 
 2.2  เงินกันเหลื่อมปีท่ีได้รับอนุมัติ หมายถึง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน 
(อ านาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่ายมาด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน
ส านักงานเขตบางขุนเทียน (ฝุายการคลัง)  
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ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย

งบประมาณในภาพรวม 
 ค านวณความส าเร็จของการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายปี  2561 รวม 7 หมวดรายจ่าย เป็นรายไตรมาสเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี 2561 ส านักงานเขต 
บางขุนเทียน (ฝุายการคลัง) 

2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี ให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2561 ไม่มีกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 

กิจกรรมติดตามผลเงินกันไว้เหลื่อมปี 2562 
(ฝุายการคลัง) 

มิติที่  2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบ
การเงิน 

2.2.1 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบ
การเงินทันเวลาและถูกต้อง 

 -  ส่งงบการเงินประจ าปีของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560 
 -  งบการเงินถูกต้อง โดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข
นับระยะเวลาที่หน่วยงานน ากลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้งจนกว่างบการเงิน
ถูกต้อง แต่ไม่เกิน 20 วัน  
 

กิจกรรมการจัดท างบการเงินของส านักงานเขต
บางขุนเทียน  (ฝุายการคลัง) 

2.2.2 คะแนนความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 2560 ทันเวลาและ
ถูกต้อง 

 -  จัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี (แบบฟอร์มของกอง
บัญชี)  โดยข้อมูลในรายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลยอดทรัพย์สินทางบัญชีในงบ
การเงินที่จะต้องตรงกับยอดบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
รับรองความถูกต้อง  ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
 -  รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง โดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข 
หรือกรณีมีการแก้ไขนับระยะเวลาที่หน่วยงานน ากลับไปแก้ไขรวมกันทุก
ครั้งจนกว่างบการเงินถูกต้อง แต่ไม่เกิน 20 วัน  

กิจกรรมการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจ าปี 2560 ของส านักงานเขตบางขุนเทียน    
(ฝุายการคลัง) 

มิติที่ 2.3  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
 2.  หน่วยงาน ค้นหา ระบุ และประเมินความเสี่ยง เฉพาะตัวชี้วัด
ในมิติท่ี 1  และก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัดและ

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในส านักงานเขตบางขุนเทียน 
(ทุกฝุาย) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
รายงานผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม SR 1 
พร้อมจัดล าดับความเสี่ยงตามผลการประเมินหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 3.  การบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ตาม
แบบฟอร์ม SR 1 ได้อย่างครบถ้วน ทุกตัวชี้วัด พร้อมจัดเตรียมและแสดง
หลักฐานของการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมให้คณะกรรมการ
ประเมินผล ฯ ตัวชี้วัดที่ 2.3 พิจารณา 
 4.  หน่วยงานน าความเสี่ยงของตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์ม SR 1 ที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงสุด 5 ล าดับแรก มาพิจาณาโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด อย่างน้อย 3 โครงการหรือกิจกรรม  
โดยจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม SR2 (1 แบบฟอร์มต่อ 1 
โครงการ/กิจกรรม) 
 5.  ส่งแบบฟอร์ม SR 1  และ SR2 จ านวน 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และ  
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 

 6.  หน่วยงานบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 1  และ SR2 
 7.  หน่วยงานจัดท ารายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1 ปละ 
ปย. 2) ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
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มิติที่ 3  คุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย 
โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

มิติที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการ
แก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ 
ผู้รับบริการ 

การด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง 
 รับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันท าการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้ง และรายงานการ
พิจารณาเข้าสู่ระบบภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันที่หน่วยงานตอบรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนเรื่องท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการแก้ไข 
 จ านวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานมีการด าเนินการแก้ไข  และรายงานผลการด าเนินการโดยระบุ
รายละเอียดผลการด าเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้  และ  มีการติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินการ จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนเรื่องท่ีได้รับแจ้งจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 -  ทุกวันที่ 15  ของเดือน 
 -  ทุกวันที่ 30 (เดือน ก.พ.= วันสุดท้ายของเดือน) 
 ทั้งนี้ให้หน่วยงานส่งภาพถ่ายก่อน-หลังหรือหลักฐานประกอบการด าเนินการให้กองกลางทาง 
อีเมล์ bma.rongtook@gmail.com กองกลางจะสุ่มตรวจความถูกต้องในระบบฯ จ านวน 5๐% ของ
จ านวนเรื่องร้องเรียนในระบบฯ ที่มีสถานะการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละเดือน 
ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผล 
 หน่วยงานจัดท ารายงานการสรุปเรื่องร้องเรียนทุกเดือนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและส่งให้
กองกลางพิจารณาภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน เดือนละ ๐.๑ คะแนน 

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง
จากประชาชน/ผู้รับบริการ  
(ฝุายปกครอง)  

มิติที ่3.2  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด 
(Best Service) 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
1.  การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best Service) ที่หน่วยงานน าเสนอเพ่ือ
ขอรับการประเมินในปีงบประมาณ 

1.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้ข้อมูลข่าวสารและแก้ไข
ปัญหาชุมชนเขตบางขุนเทียน 

mailto:bma.rongtook@gmail.com
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ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย 
โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

 ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)  
 หน่วยงานคัดเลือกโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ที่มีความโดดเด่นและส าคัญ 
อย่างน้อย 1 โครงการ มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ได้ผลตามเปูาหมายของตัวชี้วัด
โครงการ 
2.  การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอ้ยละ 4) 
 ให้หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณา
จากภารกิจ อ านาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการ หรือประเด็นปัญหา
ที่มีผลต่อผู้รับบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย
การน าแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมโดยต้องก าหนดตัวชี้วัดอย่าง
น้อย 3 ตัวชี้วัดที่สามารถวัดถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 

(การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนา
โครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best 
Service) ที่หน่วยงานน าเสนอเพ่ือ
ขอรับการประเมินในงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) (ฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม) 
2.  โครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด
(Best Service)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ทุกฝุาย) 
 

มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

จะด าเนินการทอดแบบ 2 ครั้ง โดยน าผลคะแนนส ารวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับ ผลคะแนนครั้งที่ 2 
หาร 2  และใช้ทศนิยม 3 ต าแหน่ง  โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมินผลความ
พึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ 

1. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการส านักงานเขต 
บางขุนเทียน (ทุกฝุาย) 
2.  โครงการสัมมนาและดูงาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง (2,969,200)  
(ฝุายปกครอง) 
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มิติที่ 4  การพัฒนาองค์การ 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มิติที่ 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

 หน่วยงาน พิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตในทะเบียนความเสี่ยง
ของกรุงเทพมหานครที่ส านักงานตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ และเลือกน า
เหตุการณ์ความเสี่ยงจ านวน 3 หัวข้อ จาก 10 หัวข้อ โดยพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับฝุายโยธา และฝุายเทศกิจ  และให้ส านักงานเขต
พิจารณาคัดเลือกอีก 1 ฝุาย  โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1  หน่วยงานสามารถค้นหา ระบุ วิเคราะห์หรือประเมิน 
จัดล าดับ ระบุกิจกรรม และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ 
ทุจริตได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) และสามารถ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและบรรลุผลส าเร็จ(ร้อยละ 60)โดยส่งให้ส านักงาน ก.ก. ภายใน 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  

ส่วนที่ 2 ประเมินผลส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงจากการ
ประเมินตัวชี้วัดผลส าเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต 
ที่หน่วยงานก าหนดและผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 40) 

ส่วนที่ 3  การประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารความ
เสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน โดยหากพบข้อมูลทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกว่า หน่วยงานนั้น ๆ มีเรื่องร้องเรียนหรือ
กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ตามหัวข้อที่ได้จัดท าและด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตไว้แล้ว  จะถูกหักคะแนนร้อยละ 10 จาก
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

กิจกรรมตามมาตรการเสริมสร้างธรรมภิบาล
เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(ทุกฝุาย) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)  

4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน 

 

1.  หน่วยงานน าผลการด าเนินการของตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาพิจารณาจัดหามาตรการ กิจกรรม แผนงาน หรือ
โครงการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เหมาะสม เพ่ือจัดการปัญหา ปรับปรุงแก้ไข ความคุม ลดอันตราย 
ลดความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย/การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ซึ่ง
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของบุคลากรในหน่วยงานด้วย โดยจัดส่ง
มาตรการ กิจกรรม แผนงาน หรือโครงการฯ ดังกล่าวให้ส านักอนามัย 
ภายในเดือนมกราคม 2561 

2.  มีการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้ง 

3.  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้บุคลากรในสังกัดให้ทราบอย่าง
ทั่วถึง อย่างน้อย 2 ครั้ง 

4. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมประชุมรับฟัง
การชี้แจงท าความเข้าใจ เสริมสร้างความรู้เพื่อการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส านักอนามัยจัด 

5.  หน่วยงานมีการด าเนินงานตามมาตรการ กิจกรรม แผนงาน หรือ
โครงการฯ ซึ่งได้พิจารณาไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1 พร้อมสรุปผลการ
ด าเนินงานให้หัวหน่วยงานทราบ 

5.  หน่วยงานมีการประเมินตนเอง และจัดล าดับความส าคัญในการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน ที่ด าเนินงานในปี 2560 และผลการด าเนินงาน 

โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 
(ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบาย โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ในปี 2561 มาพิจารณาทบทวนการด าเนินการ (ตามแบบ อ.อ.1 ถึง 
 แบบ อ.อ.5) 

 
4.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

เสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

-  วัดจากค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ของ
บุคลากรในหน่วยงาน (หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น บุคลากรที่ตั้งครรภ์คาบเก่ียวภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จะมีแนวโน้มการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติเพ่ิม
มากขึ้น ภายหลังที่หน่วยงานมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริม
สุขภาพแก่บุคลากร 

 

กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร
ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
(ทุกฝุาย) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์ 
 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งก าเนิด (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบ วางแผนและก าหนด
พ้ืนที่ด าเนินการ 

5 5             

ขั้นตอนที่ 2  มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3  เก็บรวบรวมข้อมูล 40 50             
ขั้นตอนที่ 4  รายงานผล 50 100             
รวม    4   ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1/2 ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน  (379,100)  (ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ ฺ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1  ส ารวจชุมชนที่จ าเป็นต้องใช้
อาสาสมัครชักลากมูลฝอย และคัดเลือกบุคคล          
ในชุมชนเป็นอาสาชักลากมูลฝอย    

 
5 

 
5 

            

ขั้นตอนที่ 2 ประสานชุมชนด าเนินการ         
ตามโครงการ 

15 20             

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

40 60             

ชั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 
ชักลากมูลฝอยในชุมชนประจ าเดือน 

40 100             

รวม   4    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2/1  โครงการรักษาความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายเทศกิจ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 ประสาน ส.น.ในพ้ืนที่ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจจุดเสี่ยงภัย/ก าหนดจุดเสี่ยง
ภัย 

5 15             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียว 5 25             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าค าสั่ง มอบหมายหน้าที่
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจจุดเสี่ยงภัย 

65 90             

ขั้นตอนที่ 7 ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

5 95             

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินการ รายงาน
ผู้บริหารตามล าดับ 

5 100             

รวม   8    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2/2 โครงการตรวจตา และตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พ้ืนที่เสี่ยงภัย  (ไมใ่ช้งบประมาณ)  (ฝุายเทศกิจ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 ประสาน ส.น.ในพ้ืนที่ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจจุดเสี่ยงภัย/จุดติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 

5 15             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียว 5 25             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าค าสั่ง มอบหมายหน้าที่
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจจุดกล้องวงจรปิด
(CCTV) 

65 90             

ขั้นตอนที่ 7 ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

5 95             

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินการ รายงาน
ผู้บริหารตามล าดับ 

5 100             

รวม   8    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2/3  โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายเทศกิจ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 ประสาน สน.ในพ้ืนที่ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ประสานโรงเรียนในพ้ืนที่ 5 15             
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
อาสาจราจร 

5 25             

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าค าสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่
เทศกิจประจ าจุดโรงเรียน 

65 90             

ขั้นตอนที่ 7 ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

5 95             

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินการ รายงาน
ผู้บริหารตามล าดับ 

5 100             

รวม    8   ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2/4   โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายเทศกิจ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่
เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ก าหนดตาม
โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 

80 90             

ขั้นตอนที่ 4 ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

5 95             

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินการ รายงาน
ผู้บริหารตามล าดับ 

5 95             

รวม  5   ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2/5   กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายโยธา) 
 

 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายในพ้ืนที่เขต 

20 20             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่างในพ้ืนที่ และเสนอขออนุมัติ 

60 80             

ขั้นตอนที่ 3 ส่งแผนฯ ให้ส่งส านักการโยธา
ภายในก าหนด 

20 
 

100             

รวม   3    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝูาระวังและตรวจตรา (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2/6  กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบ วางแผนและก าหนด
พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ 

5 5             

ขั้นตอนที่ 2  มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 5 10             
ขั้นตอนที่ 3  เก็บรวบรวมข้อมูล 40 50             
ขั้นตอนที่ 4  รายงานผล 50 100             
รวม   4    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานเขต (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมตามแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเขตบางขุนเทียน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายโยธา) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอขออนุมัติแผนปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

5 5             

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตามแผนโดยแรงงาน
เขต 

25 30             

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งกรมราชทัณฑ์เสนอราคาค่า
เหมาล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า    

5 
 

35             

ขั้นตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบและอนุมัติจ้าง
กรมราชทัณฑ์ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า
ในพ้ืนที่ 

5 40             

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งตอบตกลงจ้างเหมากรม
ราชทัณฑ์ด าเนินการ 

5 45             

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการตามหนังสือตอบตกลง 25 70             
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการตรวจรับจ้างเหมา
ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า 

5 75             

 ขั้นตอนที่ 8 เบิกจ่ายเงิน 10 85             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานผล 15 100             
รวม  9    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (74,000) (ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลและสุขาภิบาล) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการ 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนด าเนินการ 10 15             
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมชุดตรวจสอบหาสารเคมี 10 25             
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 20 45             
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

20 65 
            

ขั้นตอนที่ 6 การายงานผลเสนอผู้บริหาร 15 80             
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลเสนอส านักอนามัย 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินโครงการ 10 100             
รวม   8    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละอาคารสาธารณะกลุ่มเปูาหมายได้มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) (ผลลัพธ์)  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (19,950)    (ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการ 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนด าเนินการ 10 15             
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมกิจกรรมรณรงค์ Clean 
and Green) 

10 25 
            

ขั้นตอนที่ 4 ค้นหากลุ่มเปูาหมาย 20 45             
ขั้นตอนที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

20 65 
            

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจประเมินสถานที่อาคาร
สาธารณะกลุ่มเปูาหมาย 

15 80 
            

ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินโครงการ 10 100             
รวม   8    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 6 พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (2,100,000)    (ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจพื้นที่ 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 จัดท ารายละเอียดโครงการ 15 20             

ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติเงินประจ างวดและ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 

20 40             

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมพื้นท่ี ปรับพื้นท่ีปลูก  20 60             
ขั้นตอนที่ 5 ปลูกต้นไม้พร้อมดูแลบ ารุงรักษา 20 80             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการด าเนินงาน 20 100             
รวม   6    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 7 พ้ืนที่ปุาชายเลนได้รับการฟื้นฟูเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการปลูกปุาในใจคนตามศาสตร์พระราชา (ไม่ใช้งบประมาณ) (นโยบายท่ี 4 “คุณภาพชีวิตดี ” ภารกิจที่ 4.1  ปลูกป่าในใจคน 
ตามศาสตร์พระราชา) (ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการจัดเก็บฝักต้นโกงกาง
และเพาะช าต้นกล้าโกงกาง 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจสถานที่ปลูกต้นโกงกาง 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมแปลงปลูก 20 40             
ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ฝุายต่าง ๆ และโรงเรียน ร่วมปลูกปุาฯ 

20 60             

ขั้นตอนที่ 5 ปลูกต้นโกงกางตามจุดที่ก าหนดไว้ 20 80             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานผล 20 100             
รวม  6   ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 8 การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 
- ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป  

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน า ครั้งที่ 1 20 20             
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน า ครั้งที่ 2 20 40             
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน า ครั้งที่ 3 20 60             
ขั้นตอนที่ 4  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

10 70             

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก 20 90             
ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก 10 100             
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (23,800)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(รอ้ยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าค าสั่งผู้เข้าประชุม 10 50             
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสารการ
ประชุม 

10 60             

ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการประชุม 20 80             
ขั้นตอนที่ 8 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผล 10 100             
รวม  9  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (186,000)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะท างาน 10 40             
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าค าสั่งผู้เข้ารับการ
อบรม 

10 50             

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการฝึกอบรม 30 80             
ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผล 10 100             
รวม  8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (314,400)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะท างาน 10 40             
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าค าสั่งผู้เข้ารับการ
อบรม 

10 50             

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการฝึกอบรม 30 80             
ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผล 10 100             
รวม  8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/4 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(180,000)    (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะท างาน 10 40             
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมสถานที่และ
ผลงาน 

10 50             

ขั้นตอนที่ 6 จัดแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

30 80             

ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผล 10 100             
รวม  8 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(96,000)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ประชุม 

20 40             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการประชุมจ านวน 
4 ครั้ง 

40 80             

ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

10 100             

รวม  6 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/6 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (36,000)  
  (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ประชุม 

20 40             

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการประชุมจ านวน 
4 ครั้ง 

40 80             

ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

10 100             

รวม  6 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 9/7 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ (100,000)    (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้
ในการด าเนินกิจกรรม 

20 40             

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 50             
ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแนวพระราชด าริฯ 

40 90             

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 10 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (38,400)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประสานวิทยากร 20 40             
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการอบรม 40 80             
ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต (38,200)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมสถานที่และ
ผลงาน 

10 50             

ขั้นตอนที่ 6 จัดแสดงผลงานของศูนย์
วิชาการ 

30 80             

ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  8  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (17,744,100)    (ฝุายการศึกษา) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ 10 10 
            

 

ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20 
            

 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการด าเนินงาน 10 30 
            

 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการตามแผน 40 70 
            

 

ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 20 90 
            

 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100 
            

 
รวม   6    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/11 ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (30,000)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขัน้ตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการ 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ด าเนินการ 

20 50             

ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 60             
ขั้นตอนที่ 6 โรงเรียนด าเนินการสอน
เกษตรปลอดสารพิษให้นักเรียน 

30 90             

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 
  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตบางขุนเทียน หน้า 108 
 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/12 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน (5,522,400)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความกา้วหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศรับสมัครครู 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการสอบคัดเลือก
ครู 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 ครูเข้าไปสอนในโรงเรียน 40 80             
ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/13 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงบประมาณ (9,867,900)   
(ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการหาผู้รับจ้าง 10 40             
ขั้นตอนที่ 4 ยามเข้าไปปฏิบัติงาน        
ในโรงเรียน 

40 80             

ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/14 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (262,000)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับใช้ในการแข่งขัน 

10 50             

ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน 10 60             
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการจัดการแข่งขัน 20 80             
ขั้นตอนที่ 8 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  9  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/15 ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครงบประมาณ (47,300)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขัน้ตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 คัดเลือกตัวแทนยุวกาชาด
เข้าร่วมพิธีฯ 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 ตัวแทนสมาชิกยุวกาชาด
เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมการสวนสนาม 

10 50             

ขั้นตอนที่ 6 ตัวแทนสมาชิกยุวกาชาด
เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 

30 80             

ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  8  ขัน้ตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/16 ค่าใช้จ่ายโครงการในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครงบประมาณ (42,500)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 คัดเลือกตัวแทนลูกเสือ 
เข้าร่วมพิธีฯ 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 ตัวแทนสมาชิกลูกเสือ       
เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมการสวนสนาม 

10 50             

ขั้นตอนที่ 6 ตัวแทนสมาชิกลูกเสือ       
เข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและ
สวนสนาม 

30 80             

ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  8  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/17 ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ปลอดภัยงบประมาณ (4,720,300)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการเรียน        
ว่ายน้ า 

10 30             

ขัน้ตอนที่ 4 ด าเนินการจัดซื้อชุดว่าย
น้ าให้นักเรียน 

20 50             

ขั้นตอนที่ 5 นักเรียนได้เรียนว่ายน้ า 30 80             
ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/18 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้งบประมาณ (223,600)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อม 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ 

20 50             

ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 60             
ขั้นตอนที่ 6 นักเรียนด าเนินการจัดท า
สื่อการเรียนรู้ 

30 90             

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/19 ค่าใช้จ่ายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (25,000)  (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 จัดเตรียมสถานที่ส าหรับ
อบรม 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการอบรมครูกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

40 80             

ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/20 ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิตงบประมาณ (9,264,000)   (ฝุายการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศรับสมัครครู 10 30             
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการสอบคัดเลือก
ครู 

10 40             

ขั้นตอนที่ 5 ครูเข้าไปสอนในโรงเรียน 40 80             
ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/21 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (170,000)   (ฝุายการศึกษา) 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ 
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 20             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

10 30             

ขั้นตอนที่ 4 จัดเตรียมการประกวด
แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย 

20 50             

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการประกวด
แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย 

30 80             

ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ 10 90             
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด าเนินงาน 10 100             
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 
  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตบางขุนเทียน หน้า 118 
 

ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/22 ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) (3,328,000)    (ฝุายโยธา) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 รายงานขอจ้าง 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบฯ    5 15             
ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 ลงนามสัญญา 5 25             
ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการปรับปรุง 70 95             
ขั้นตอนที่ 7 ส่งมอบงาน 5 100             
รวม   7    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/23 ปรับปรุงโรงเรียนวัดก าแพงงบประมาณ (2,670,000)   (ฝุายโยธา) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 รายงานขอจ้าง 5 10             
ขัน้ตอนที่ 3 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบฯ    5 15             
ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 ลงนามสัญญา 5 25             
ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการปรับปรุง 70 95             
ขั้นตอนที่ 7 ส่งมอบงาน 5 100             
รวม   7    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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 ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/24 ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา (3,468,000)     (ฝุายโยธา) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 รายงานขอจ้าง 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบฯ    5 15             
ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 ลงนามสัญญา 5 25             
ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการปรับปรุง 70 95             
ขั้นตอนที่ 7 ส่งมอบงาน 5 100             
รวม   7    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/25 ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางกระดี่ (1,834,000)    (ฝุายโยธา) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 รายงานขอจ้าง 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบฯ    5 15             
ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 ลงนามสัญญา 5 25             
ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการปรับปรุง 70 95             
ขั้นตอนที่ 7 ส่งมอบงาน 5 100             
รวม   7    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต เพ่ิมข้ึน (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/26 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบ ารุง (408,000)    (ฝุายโยธา) 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 รายงานขอจ้าง 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบฯ    5 15             
ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 ลงนามสัญญา 5 25             
ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการปรับปรุง 70 95             
ขั้นตอนที่ 7 ส่งมอบงาน 5 100             
รวม   7    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9/27 ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) (810,000)    (ฝุายโยธา) 

 

  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 รายงานขอจ้าง 5 10             
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบฯ    5 15             
ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติด าเนินการจัดจ้าง 5 20             
ขั้นตอนที่ 5 ลงนามสัญญา 5 25             
ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการปรับปรุง 70 95             
ขั้นตอนที่ 7 ส่งมอบงาน 5 100             
รวม   7    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 10  ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษีตามประมาณการที่ส านักการคลังก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) ฝุายรายได ้
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า 

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ส.ค. ก.ย. 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 5 5             

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาษี   25 30             
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการออกหนังสือเตือน
ติดตามเร่งรัดภาษี   

25 55             

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ทาง
ไปรษณีย์  

20 75             

ขั้นตอนที่ 5 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีทาง
อินเตอร์เน็ต   

20 95             

ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการด าเนินการ   5 100             
รวม   6    ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 
 


