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กรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย
ดังนั้น การปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตตลิ่งชันในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 จะมุงเนนการนํา
นโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแผนตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติ ไดแก แผนพัฒนา
กรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 256๑ – 25๖5) และแผนปฏิบัติร าชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 25๖2 ไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตตลิ่งชัน ประจําป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ร าชการในพื้ น ที่ เ ขตตลิ่ ง ชั น เป น ไปตามแนวทางของกรุ ง เทพมหานครอย า งมี
ประสิ ทธิภ าพ มี ความเป น เอกภาพ คุมคาและสมประโยชน สนองตอบความตองการและประโยชนสุขของ
ประชาชน สงผลตอความเจริญของกรุงเทพมหานคร
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ขอมูลทั่วไป/สถานการณของพื้นที่
สภาพทั่วไป
สํานักงานเขตตลิ่งชันแบงเขตการปกครองออกเปน 6 แขวง คือ แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน
แขวงบางพรม แขวงบางระมาด แขวงคลองชักพระ และแขวงบางเชือกหนัง ซึ่งใชระบบคมนาคมขนสงทางบก
เปนหลัก โดยเฉพาะการคมนาคมขนสงตามเสนทางถนน เนื่องจากเขาถึงชุมชนไดสะดวกกวาระบบอื่น และเปนการ
เดินทางโดยพึ่งยานพาหนะสวนบุคคล โครงขายถนนในเขตตลิ่งชัน เปนโครงการขายหลักที่สําคัญของการคมนาคม
ขนสง พื้นที่เขตตลิ่งชันมีทางสายหลัก คือ ถนนบรมราชชนนี ทางคูขนานลอยฟา ถนนกาญจนาภิเษก ถนนราช
พฤกษ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 สวนทางสายรองนั้นมีอยูทั่วไป และเขาถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดของเขต ไดแก ถนน
ฉิมพลี ถนนทุงมังกร ถนนสวนผัก ถนนบางพรม ถนนชักพระ ถนนบางระมาด ถนนบางเชือกหนัง ถนนแกวเงินทอง
ถนนชัยพฤกษ และถนนปากน้ํากระโจมทอง ซึ่งตามริมถนนทั้งสายหลักและรองดังกลาว ก็ยังมีตรอกซอกซอยแยก
ยอยออกไปอีก มีถนนสายหลักที่เปนเสนทางเขา-ออกเขตตลิ่งชันในทิศตาง ๆ ดังนี้
ดานทิศเหนือ
ไดแก ถนนกาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ
ดานทิศตะวันออก
ไดแก ทางคูขนานลอยฟา ถนนบรมราชชนนี
ดานทิศตะวันตก
ไดแก ถนนกาญจนาภิเษก ทางคูขนานลอยฟา ถนนบรมราชชนนี
ดานทิศใต
ไดแก ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ถนนราชพฤกษ
สํานักงานเขตตลิ่งชันมีโครงสราง แบงเปน 10 สวนราชการ ดังนี้
1. ฝายปกครอง
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 19 คน วาง 2 คน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง
การทะเบียนปกครอง (ไดแก ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียน
ศาลเจา ทะเบียนสัตวพาหนะ ทะเบียนนิติกรรม งานทะเบียนพาณิชย) การฌาปนกิจสงเคราะห การสอบสวน
รับรองบุคคล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทําประชามติและประชาพิจารณ การจัดทํา
แผนพัฒนาเขต การคุมครองผูบริโภคการบริหารและบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ การบริหารงานบุคคล
และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ การรับเรื่องรองทุกข การสื่อสารและรับสงวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน งานลูกเสือชาวบาน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการสวนภูมิภาค
งานยุทธศาสตร นโยบายและและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานชวย
อํานวยการและเลขานุการ งานพิธีกร งานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะสวนกลาง
งานสารสนเทศ งานราชการประจําทั่วไปของสํานักงานเขต งานที่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด
โดยเฉพาะ และหนาที่อื่นเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2. ฝายทะเบียน
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 17 คน วาง 1 คน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานตางดาว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ไดแก ทะเบียน
ครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแลศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) การจัดทําบัญชี
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รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากําหนดหนวยเลือกตั้ง การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบ และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย สํานักงานเขตตลิ่งชัน
3. ฝายโยธา
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 24 คน วาง 1 คน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกอสราง
การซอมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเทา ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชนและสะพานคน
เดินขาม การอนุญาตตัดคันหินทางเทา การพิจารณาอนุญาตกระทําการตางๆ ในที่สาธารณะของหนายงาน
สาธารณูปโภค การจัดหาหรือการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพื่อกิจการ ที่อยูในอํานาจหนาที่
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นๆโดยวิธีตกลงชื้อ ขาย การขออุทิศและการจัดชื้อโดยวิธีปรองดอง ตามมติ
คณะรัฐมลตรี การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่เอกชนที่ยินยอมใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน การบํารุงดูแลรักษา
คูคลอง ทางหรือทอระบายน้ํา สะพานขามคลอง การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมรวมมือ กับสํานักผังเมืองใน
การจัดวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ การควบคุมอาคารตามที่ไดรับมอบหมาย การประกาศเพลิงไหมและ
ผังเฉพาะกิจการตรวจสอบและควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เปนพื้นที่เฉพาะ
ภายในเขต การจัดทํา ติดตั้ง ซอมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปายชื่อซอย ปายจราจรและกระจกมองโคง
การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเสน รวมถึงเสนทแยงเหลือง การจัดทําคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard – rail
อุปกรณประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสํารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ
การจัดหาพัสดุ การควบคุมการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง หรือบํารุงรักษาตามสัญญาหรืออํานาจหนาที่รับผิดชอบ
ดวย และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
4. ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 12 คน วาง 1 คน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เปนอันตรายแกสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จําหนาย
อาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลทั่วไปใหไดมาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูก
สุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจัดจําหนายในที่หรือสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การเสริมสรางหรือขยายเครือขายการมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคดาน สาธารณสุข
การกําจัดแมลงและสัตวนําโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว การควบคุมจัดการ กําจัด หาม ปองกันและ
ระงับเหตุรําคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตใหใชเครื่องขยายเสียง
การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายตางๆ เชน
กฎหมายวาดวยอาหาร การใชสารระเหย คุมครองผูไมสูบบุหรี่ โรงงาน เปนตน และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย
5. ฝายรายได
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 13 คน วาง 1 คน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานคร ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปายและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย คาอากรฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาเชาทรัพยสิน
ฯลฯ รับแบบแจงรายการเพื่อชําระคาภาษีตรวจสอบขนาดและประโยชนการใชสอยของโรง เรือนและที่ดิน
ตรวจสอบขนาดและประเภทของปายเพื่อประกอบการประเมินภาษี ติดตามเรงรัดผูรับการประเมินภาษีที่ไมยื่น
แบบตามกําหนด และดําเนินคดีแกผูคางชําระภาษีโดยรวบรวมและจัดทําสถิติการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
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และการรายงานการจัดเก็บภาษี จัดทําบัญชีแยกประเภททะเบียนผลประโยชน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของภาษี
โรงเรืองและที่ดินเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสงปลูกสราง
นั้นๆ ซึ่งมีการใชประโยชนเปนสถานที่ทําการคา ใหเชาหรือผูอื่นอยูอาศัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย
6. ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 12 คน วาง - คน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเวนมูลฝอยในแมน้ํา
เจาพระยา เรือทองเทียว และเรือสินคา)การสูบขนถายสิ่งปฏิกูลไขมันและน้ํามัน การจัดเก็บคาธรรมเนียม การเก็บ
ขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบํารุงรักษาตนไม การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดยายตนไมในที่
สาธารณะ การจัดทําแผนการปลูกตนไมและพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบการดูแล รักษาความสะอาดบริเวณ
โบราณสถาน สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม การสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
7. ฝายการศึกษา
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 8 คน วาง 1 คน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม
สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาชาติโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานดานการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
ของขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของสถานที่ศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
วิเคราะหกลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนําเสนอผูอํานวยการเขต ใหบริการขอมูลขาวสารสนเทศ
และประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับงานการศึกษาของสํานักงานเขต วางแผนดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจาก
แหลงสนับสนุน ประสานรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรที่สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน และประชาชนในทองถิ่นอยางเปนระบบ สงเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในการศึกษา การสงเสริมการ
พิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน การคุมครองสิทธิของนักเรียน สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอม
ทางการศึกษาและภูปญญาทอง ถิ่นสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใชประโยชนแหลงการเรียนรูอยาง
เปนระบบ สงเสริมและสนับสนุนกิจการของนักเรียนของสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การสรรหาและแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถในการ ปฏิบัติหนา ที่และประเมินผล
การปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานสํารวจขอมูล สงเสริมการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการดานภารกิจ
ของศูนยวิชาการ ดําเนินการดานการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย
8. ฝายการคลัง
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 13 คน วาง 1 คน มี อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการงบประมาณ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอก
งบประมาณและเงินอื่นใด (ไดแก การรับเงิน การเบิกจายเงิน การนําเงินสงตอคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน
การจัดทําสรรพบัญชีและทะเบียนตางๆ การตรวจสอบหลักฐานการจาย การจัดทํางบเดือนแสดงรายการจายเงิน
ของหนวยงาน การจัดทํารายการทางการเงินตามระยะเวลาที่กําหนดการวิเคราะหรายงานทางการเงิน เพื่อการ
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บริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหนวยงาน การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การควบคุมการ
จัดทําแผนการใชจายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดําเนินงานดานงบประมาณ
การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพยสิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ) การ
ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพ มหานคร (MIS) จํานวน 9
ระบบงาน (ไดแก ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพยสิน ระบบงาน
จัดซื้อ ระบบงานจัดจาง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น) การบริหารขอมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพยสินของ
หนวยงาน และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับหมาย
9. ฝายเทศกิจ
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 12 คน วาง 2 คน มี อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบังคับการให
เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร การ
ควบคุม ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การสงเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน การสงเสริมสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการ
ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในสวนที่เกี่ยวของกับคดี และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
10. ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
กรอบอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 13 คนวาง 1 คน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน การเสริมสรางศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายชุมชน การพัฒนา
สภาพแวดลอมและที่อยูอาศัย การจัดใหมีองคกรประชาชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน การสงเสริม
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
การปรับปรุงชุมชน การรื้อยายชุมชน การประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยูชั่วคราว การสงเสริมอาชีพ
การจัดหาแหลงจําหนายผลผลิต การดําเนินการเกี่ยวกับศูนยฝกอาชีพ การจัดตั้งศูนยสงเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว และแกไขปญหาหนี้สิน การดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส การสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน บานหนังสือ และลานกีฬา การดําเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความ
พิการ การใหบริการและจัดกิจกรรมนันทนาการดานกีฬา ฯลฯงานสภาเด็กและเยาวชนเขต การอนุรักษสงเสริม
เผยแพร ฟนฟู บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น งานสภา
วัฒนธรรมเขต การสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยวการสนับสนุนและประสานการดําเนินงาน
รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรม และการทองเที่ยว การใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดลอม
เพื่อการเกษตร การดําเนินการเกี่ยวกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจในเขตตลิ่งชันมีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญหลายแหง เชน ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดสะพาน ตลาด
น้ําวัดจําปา ซึ่งเปนตลาดสดในรูปของตลาดน้ําที่กระจายตัวตามลําคลองตาง ๆ แตเนื่องจากในสมัยปจจุบันมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ราคาของที่ดินสูงขึ้น มีการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยมากขึ้น ทําใหมีการ
ขยายตัวของหมูบานจัดสรร กิจการรานอาหาร สวนอาหาร เปนเหตุใหพื้นที่เกษตรกรรมลดลง
นอกจากนี้ เขตตลิ่งชันยังมีสถานที่ที่สําคัญที่นาสนใจหลายแหง อาทิเชน
๑. วัดชัยพฤกษมาลา เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร วัดแหงนี้มีมาตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอมาถูกรื้อเอาอิฐไปสรางกําแพงเมืองในสมัยธนบุรี และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นใหม 2 ครั้ง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
๒. วัดรัชฎาธิฐาน เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดเงิน” ตามนาม
ผูสราง คือ เจาขรัวเงิน พระภัสดา(สามี) ของสมเด็จกรมเจาฟาหญิงกรมพระศรีสุดารักษ(แกว) พระพี่นางเธอองคที่ 2
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ตอมาสมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย พระบรมราชินีใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงบูรณะใหมทั้งอารามและยกขึ้นเปนพระอารามหลวง
๓. วัดกาญจนสิงหาสน เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดทอง” โดยสมเด็จ
พระรูปศิริโสภาคยมหานาคนารี ไดสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 และมีการปฏิสังขรณอีก 2 ครั้ง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดพระราชทานนามวัด
ขึ้นใหมวา “วัดกาญจนสิงหาสน”
๔. มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยประชาชน ผูตองการโอกาสปรับปรุงตนเองใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเทียบเทากับผูที่อยูในประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย โดยจะมุงสงเสริมสุขภาพ ทั้งทางรางกายและจิตใจ
ความสมดุลทางวัฒนธรรมและสังคม ใหแกผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป โดยภายในมูลนิธิ มีโครงการ
โภชนาการ โครงการเวชกรรมไทย หองอบโดมทูมาลีน (เพื่ออบตัวชวยลดการอักเสบของกลามเนื้อและขอ) คลินิก
เวชกรรมไทย
๕. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เปนศูนยขอมูลความรูทางดาน มานุษยวิทยา โบราณคดี
ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม ความรูทองถิ่นของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทําหนาที่เก็บรวบรวมบันทึกความรูในรูปแบบตาง ๆ สนับสนุนการสรางความรูใหม และเผยแพรผลงานการคนควา
ใหแกประชาชนทั่วไป ซึ่งเปรียบเสมือนคลังความรูสืบคนขอมูลวัฒนธรรม
ลักษณะทางสังคม
เขตตลิ่งชันเปนศูนยกลางทางเกษตรกรรมมาแตอดีต และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสเศรษฐกิจ สังคม อยางตอเนื่องตลอดมา ปจจุบันนี้เขตตลิ่งชัน จึงมีทั้งพื้นที่การเกษตร และหมูบานจัดสรร
ศูนยการคา ที่เกิดขึ้นตามกระแสของความเปลี่ยนแปลง ผสมผสานกับที่อยูอาศัยซึ่งไดถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง
เปนอาคารพาณิชย สถานประกอบการ ที่อยูอาศัยแบบบานมีบริเวณของผูมีฐานะเดิม ความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจของโลกปจจุบัน ไดดูดกลืนสังคมวัฒนธรรมและประเพณีคนในพื้นที่เขตตลิ่งชันใหกลายเปนแบบสมัยใหม
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ชุมชน

เขตตลิ่งชันมีชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน พ.ศ.2534 รวมจํานวน 43 ชุมชน ซึ่งสวนใหญมีสภาพแวดลอมทางกายภาพและคุณภาพชีวิตของผูอยู
อาศัยในชุมชนอยูในเกณฑดี สภาพบานเรือนไมมีความแออัดมากนัก และผูอยูอาศัยสวนใหญเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในบานพักของตนเอง
ลักษณะอาคารและสถาปตยกรรม ลักษณะของอาคาร แบงได 2 ประเภท คือ
(1) อาคารสําหรับธุรกิจการพาณิชย และสํานักงาน ไดแก ตลาด ศูนยการคา โกดัง คลังสินคา
โรงพิมพ ฯลฯ สวนใหญอาคารเหลานี้เปนตึกแถวเกาที่เปลี่ยนสภาพการใชมาจากการอยูอาศัย
(2) อาคารพาณิชยพักอาศัย สวนมากเปนรูปแบบของสถาปตยกรรมใหมที่สรางขึ้นจากผลของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น มักจะปรากฏเฉพาะตามแนวถนนใหญที่พอทําการคาและบริการไดเทานั้น

การวิเคราะหสภาพพื้นที่ของเขตตลิ่งชัน

สภาพพื้นที่ของเขตตลิ่งชัน มีคลองรอบ 3 ดาน และมีทางสายหลัก คือ ถนนบรมราชชนนี ทาง
คูขนานลอยฟา ถนนกาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 สวนทางสายรองนั้นมีอยูทั่วไป และ
เขาถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดของเขต ไดแก ถนนฉิมพลี ถนนทุงมังกร ถนนสวนผัก ถนนบางพรม ถนนชักพระ ถนน
บางระมาด ถนนบางเชือกหนัง ถนนแกวเงินทอง ถนนชัยพฤกษ และถนนปากน้ํากระโจมทอง ซึ่งตามริมถนนทั้ง
สายหลักและรองดังกลาว ก็ยังมีตรอกซอกซอยแยกยอยออกไปอีก การใชประโยชนที่ดิน สวนใหญเปนที่พักอาศัย
จากการสํารวจสภาพการพัฒนาทางกายภาพ จะเห็นไดวา บริเวณนี้เปนบริเวณที่กําลังไดรับ
อิทธิพลจากการขยายตัวของเมืองชั้นใน เชน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ – ตลิ่งชัน
ประกอบกับเปนทางผานของถนนสายหลักที่มุงเขาสูเมืองชั้นใน อยางเชน ถนนบรมราชชนนี ทางคูขนานลอยฟา
ถนนกาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ
สภาพปญหาการพัฒนาทางกายภาพ ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
(1) สภาพปญหาการพัฒนาดานการใชประโยชนที่ดินและกอสรางอาคาร
การพัฒนาดานการใชประโยชนที่ดินและอาคาร มีกฎหมายควบคุมอาคารและควบคุมการใช
ประโยชนที่ดินอยูแลว แตประเด็นปญหาอยูที่มาตรการควบคุมทางกายภาพดังกลาว ยังไมรัดกุมเพียงพอ จึงทําให
เกิดปญหาทางกายภาพขึ้น
นอกจากนี้ ในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและอาคารของภาครัฐ ยังไดรับการยกเวนจาก
กฎหมายควบคุมที่มีอยู และการพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน สวนใหญเปนการพัฒนาจากผูที่ถือครองที่ดินหรือ
กรรมสิทธิ์ เปนลักษณะตางคนตางตองการพัฒนาพื้นที่ของตนใหสามารถใชประโยชนตามที่ตองการ จึงทําใหเกิด
ปญหาในดานการใชประโยชนจากที่ดินและการกอสรางและตอเติมอาคาร
(2) สภาพปญหาดานการพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน สวนใหญพบวา มีการพัฒนาเพื่อสนองตอความตองการ
ของประชาชนเพียงพออยูแลว ในดานไฟฟา ประปา โทรศัพท เพราะเปนพื้นที่ที่มีการอยูอาศัยมานานแลว แต
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาดานสาธารณูปโภคก็คือ เกิดการพัฒนาที่ทําลายสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน
การเดินสายไฟฟา สายโทรศัพท ไมเปนระเบียบ เปนตน
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ในการพัฒนาโครงการพื้นฐาน พบวา ไมมีมาตรการควบคุมทางกฎหมายที่จะปองกันผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม เนื่องจากกฎหมายควบคุมอาคารและควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ไดยกเวนขอกําหนดตางๆ
ไมนํามาบังคับใชกับการพัฒนาดานสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพตางๆ เชน เขื่อน สะพาน อุโมงค
เปนตน
(3) สภาพปญหาการพัฒนาดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม
การปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมเปนการพัฒนาที่มีลักษณะเปนการขยายตัว
ของชุมชนเมือง มีการกอสรางหมูบานจัดสรร อาคารพาณิชยใหม

สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา

สํานักงานเขตตลิ่งชันดําเนินงานภายใตนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร และแผนตาง ๆ โดย
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตตลิ่งชันไดกําหนดตัวชี้วัดไวทั้งหมด 49 ตัวชี้วัด เปน
ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ จํานวน 37 ตัวชี้วัด ประกอบดวยตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน
20 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดงานประจํา จํานวน 7 ตัวชีว้ ัด และตัวชีว้ ัดภารกิจเจรจา จํานวน 10 ตัวชี้วัด มิติที่ 2 ดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ จํานวน 6 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ จํานวน 3 ตัวชี้วัด
และมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร จํานวน 3 ตัวชี้วัด โดยมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดรวมทั้งหมด 92
โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ จํานวน 63 โครงการ และไมใชงบประมาณ จํานวน
29 โครงการ
ผลการดําเนินงานในมิติที่ 1 สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายทั้งสิ้น 37 ตัวชี้วัด
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน
สํานักงานเขตตลิ่งชัน เปนหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานประจําตามพื้นที่
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนอกจากเปนไปตามกฎหมายระเบียบที่กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่ตองทําแลว ยังมีหนาที่
ตามอาณัติทางปกครอง (mandate) อื่นที่สํานักงานเขตตลิ่งชัน จําเปนจะตองดําเนินการใหสอดคลองและเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผูบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ซึ่งยังคงแนวคิดตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘
- ๑1 โดยยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันให
พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะขอ
ผูกพันในการเปนประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2575) ได
กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไววา ตองการจะพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงเอเชีย เปนพลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในฐานะที่เปนเมืองชั้นนําในดานเศรษฐกิจ ดานบริการ ดานปลอดภัย
สวยงาม สะดวกสบาย
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นอกจากนี้ อํานาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542 สงผลใหเกิด
อํานาจหนาที่ตางๆ ตอกรุงเทพมหานคร รวมถึงหนวยราชการพื้นที่อยางสํานักงานเขตตลิ่งชันเปนอันมาก
โดยเฉพาะทางดานการสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 16, 17 และ 18 แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ที่ใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะดานนี้อยางชัดเจน และตามแผนปฏิบัติการตางโอน
อํานาจดังกลาว กําหนดการเลิก ดานการวางแผนการทองเที่ยว การปรับปรุงบํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยวและการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ รวมถึงภารกิจในการบํารุงรักษาโบราณสถานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาขั้นพื้นฐานอีกดวย
เหลานี้เปนภาระหนาที่ที่สํานักงานเขตตลิ่งชันมีหนาที่ในการดําเนินการ โดยไดรับมอบหมายตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คําสั่ง นโยบาย แผนฯ ตางๆ ซึ่งในที่นี้จะเนนถึงภารกิจดานการสงเสริมการทองเที่ยวที่
กําหนดไวเปนนโยบายทุกระดับ ตั้งแตทองถิ่นถึงระดับชาติ
สภาพแวดลอมขององคกรหรือหนวยงานสํานักงานเขตตลิ่งชัน เปนปจจัยสําคัญในสถานที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่จะกอใหเกิดจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) หรือ
อุปสรรค (Threat) ตอองคการได โดยสํานักงานเขตตลิ่งชันเอง เมื่อมาพิจารณาถึงปจจัยทางสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในภายนอกแลว จะทําใหเห็นถึงขอบเขต และการกําหนดจุดมุงหมาย (Purpose) ขององคกรไดอยางชัดเจน
อันมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวตอไปในอนาคตได รวมถึงการกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation )
ที่จะรองรับในขั้นตอไป
1. สภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Environment)
เปนสภาพแวดลอมที่มีผลและอิทธิพลตอหนวยงานของสํานักงานเขตตลิ่งชัน ในการจะกําหนด
บทบาท เปาหมายขององคการเปนอยางมากแตองคการไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอมเหลานี้ไดโดยตรง ซึ่ง
สํานักงานเขตตลิ่งชันไดพิจารณาใหความสําคัญตอการวิเคราะหแบบ STEP (Social Technology Economy
Political ) ไดแก
1.1 อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม กลุมประชาคมหรือชุมชนตางๆ ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
มีความเขมแข็ง นอกจากนี้ทรัพยากรทางดานการทองเที่ยวของเขตตลิ่งชันมีอยางมากมาย ทั้งในเชิงอนุรักษเชิง
วัฒนธรรม และเชิงเกษตร เชน ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม มีวัดสําคัญระดับพระอารามหลวงมากมาย
เปนตน
1.2 อิทธิพลทางเทคโนโลยี ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานขององคกร ไมวาจะทางราชการหรือธุรกิจคอมพิวเตอรสามารถประมวลขอมูลวัตถุดิบตางๆ ไดอยาง
เปนระบบสามารถใหขอมูลเชิงวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจและความสะดวกดานการบริการรูปแบบใหมๆ ได
สํานักงานเขตตลิ่งชันสามารถนําความรูใหม ๆ (Know how) ทางดานเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว ไมวาการรวบรวมขอมูลเชิงทองเที่ยวที่เปนระบบมาใชบริการใหกับนักทองเที่ยวได
อยางกวางขวาง
1.3 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) มีการแขงขันที่
เสรีผสมกับเศรษฐกิจแบบควบคุมจากสวนกลาง ทําใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง รัฐและกรุงเทพมหานคร
สามารถเก็บรายไดจากผูประกอบธุรกิจและประชาชนเปนจํานวนมาก และงบประมาณนี้ไดนํามาสงเสริมอุดหนุน
กิจกรรมดานการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดเงินตราของนักทองเที่ยวตาง ๆ กลับเขามาเปนรายได
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1.4 อิทธิพลทางการเมือง จะเห็นวานโยบายแหงรัฐรวมถึงความคิดเห็นของฝายคาน
ทั้งในระดับชาติและในระดับทองถิ่นเอง ตางมีสวนผลักดันและสนับสนุนใหทองถิ่นรวมถึงประชาคมในทองถิ่นนําสิ่ง
ดีงามตางๆ ในพื้นที่ของตนเองมาเปนจุดขายเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศใหมีจํานวนมากขึ้น
อีกทั้งรัฐบาลเองไดจัดสรรงบประมาณอุดหนุนดานการทองเที่ยวในปหนึ่ง ๆ ใหกับกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมาก
และเม็ดเงินจํานวนมากไดตกมาอยูในสวนการสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศนการทองเที่ยวในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เหลานี้
เปนปจจัยเอื้อตอองคกรของเขตตลิ่งชันเปนอยางดียิ่ง
นอกจากนี้สํานักงานเขตตลิ่งชัน ไดพิจารณาถึงแบบจําลองแรงผลักดันหาประการ (Five Forces
Model) ของ Michael E. Porter ควบคูไปดวย อันไดแก คูแขง ซึ่งอาจหมายถึง สํานักงานเขต อําเภอ จังหวัด ที่มี
ศักยภาพทางการทองเที่ยวที่ใกลเคียงกับเขตตลิ่งชัน อยางเชน ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําวัดไทร เขตจอมทอง สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดกลยุทธของ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน ที่จะตองดึงดูดลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวใหเห็นจุดขายอันเปนที่นาสนใจของเขตใหได ทั้งนี้ตอง
รวมถึงการหาพันธมิตรเชิงทองเที่ยวทั้งหนวยราชการที่เกี่ยวของ บริษัททัวร หรือเสนอการทองเที่ยวในเชิงพันธมิตร
ใหมีการเที่ยวสถานที่ตางๆ ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เปน package tour ตาง ๆ เปนตน
2. สภาพแวดลอมภายในองคการ (Internal Environment)
จะประกอบดวยปจจัยที่อยูภายใตขอบเขตขององคการ การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบและประเมิน
ขีดความสามารถ ขอบกพรองของสํานักงานเขตตลิ่งชันเปนการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งขององคการ ซึ่ง
สามารถใชในการกําหนดกลยุทธโดยใชจุดแข็งใหเปนประโยชนและหลีกเลี่ยงจุดออน การวิเคราะหอาศัยทฤษฎีของ
Michael E. Porter (1985) เกี่ยวกับการวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (Value Chain Analysis) ขององคกร
หมายถึงกิจกรรมที่รวมสรางคุณคา (Value) ใหกับสินคาหรือการบริการในมุมมองของผูเกี่ยวของ ซึ่งนํามารอยเรียง
เปนลําดับอยางตอเนื่อง ซึ่งตองอาศัยปจจัยเชิงกลยุทธในการวิเคราะหไดแก
2.1 ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย บุคลากร (Staff) ของหนวยงาน ในสวนของ
สํานักงานเขตตลิ่งชันมีบุคลากรที่คอนขางมาก เนื่องจากแบงเปน 10 ฝาย แตละฝายมีเจาหนาที่ที่มีสายงานทาง
วิชาชีพตางๆ กัน เชน เจาหนาที่เทศกิจ เจาหนาที่ฝายรักษาความสะอาดฯ เปนตน เหลานี้ เปนกลุมพลังที่เสริมงาน
ดานบริการของเขตไดเปนอยางดี และความสัมพันธระหวางสวนราชการเปนไปดวยดีมีรูปแบบ (Style) ขององคกร
ที่เปนระเบียบแบบแผนมีการแบงแยกจัดระเบียบ บทบาท ที่แนชัด แตคงไวซึ่งภาพลักษณอันทันสมัยคลองตัว
มากกวาหนวยราชการอื่น ๆ และเจาหนาที่ของเขตตางมีทักษะ (Skill) ความรูความสามารถที่ดีโดยเฉพาะงานดาน
กิจกรรมทองเที่ยวที่หนวยงานระดับตาง ๆ ทั้งรัฐบาลและทองถิ่นหรือเอกชนก็ตาม ตางก็เขามาจัดงานกิจกรรมใน
พื้นที่อยางตอเนื่อง เชน งานประเพณีชักพระวัดนางชี-ไกเตี้ย งานสงกรานต การจัดงานลอยกระทง เปนตนเหลานี้
ไดอาศัยขาราชการลูกจางซึ่งเปนเจาหนาที่ของสํานักงานเขตในการดําเนินงานทั้งเปนฝายประสานงาน การวาง
ระบบการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาความสะอาด การดูแลความปลอดภัย การใหบริการ
ประชาชนนักทองเที่ยวตาง ๆ และเจาหนาที่ของสํานักงานเขตยังมีคานิยมรวม (Share Value) ในเรื่องการใหการ
บริการอุทิศเวลา กําลังกาย กําลังใจ เพื่อสรรคสรางงานดานการสงเสริมสนับสนุนงานตาง ๆ ของสํานักงานเขตให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และเชื่อมั่นในความเปนผูนําของผูบริหารของสํานักงานเขตตลิ่งชัน
2.2 ปจจัยดานโครงสราง (Structure) โครงสรางของสํานักงานเขตตลิ่งชัน อาจจะเปนจุดออน
ในเรื่องความเปนราชการที่มีสายการบังคับบัญชาที่มากมายซ้ําซอนอยู รวมถึงความเปนระบบราชการ (System)
ที่อาจทําใหเกิดความลาชาและการไมมีอํานาจการตัดสินใจขั้นสุดทายของผูบริหารของเขต ที่ตองขอความเห็นชอบ
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จากสวนกลางอยูหลายประการ แตอยางไรก็ดีปจจัยดานโครงสรางมีสวนแข็งก็คือ การมีการวางกลยุทธ (Strategy)
ของหนวยงานไวแลว โดยเฉพาะแผนกลยุทธแมบทของกรุงเทพมหานครเปนแนวทางในการดําเนินการขององคกร
ในการจะกําหนดเปาหมายและกลยุทธขององคกรไดอยางมีทิศทางที่ชัดเจน
เมื่อวิเคราะหจากสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ของหนวยงานสํานักงาน
เขตตลิ่งชัน ในดานปจจัยตาง ๆ แลวนั้น จะพบวามีปจจัยที่เปนสวนเอื้อและจุดแข็งในแตละปจจัยมากกวาจุดออน
และอุปสรรค โดยเฉพาะดานการใหการบริการ ดานการนําทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่มาเสนอเปนจุดขายและ
พัฒนาศักยภาพ ซึ่งหากใชวิธีเปรียบเทียบกับคูแขงที่เหมาะสมกวา (Benchmarking) ในแถบเอเชียอาคเนย เขต
ตลิ่งชันสามารถสรางความเปนหนึ่งหรือเทียบชั้นกับจุดขายดานการทองเที่ยวกับประเทศเหลานี้ได การกําหนดกล
ยุทธตอไปจึงควรจะเปนยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) เปนการขยายภารกิจดานบริการเชิงทองเที่ยวใหพัฒนาระดับ
นานาชาติถึงขนาดเปนผูนําหรือศูนยกลางเชิงการทองเที่ยวได แตอยางไรก็ตามจะตองคํานึงถึงปจจัยที่เปนสวน
อุปสรรคและจุดออน โดยการปองกันและเสริมสรางใหปจจัยเหลานั้น ใหไมมีผลทางดานลบตอเปาหมายและกล
ยุทธของ สํานักงานเขตตลิ่งชันที่จะกําหนดขึ้นตอไป
ตารางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง
1. มีบุคลากรจํานวนมากและหลากหลายสายงานวิชาชีพ
ทําใหเปนกลุมพลังที่เสริมงานดานบริการของเขตได
เปนอยางดี
โอกาส
1. มีความพรอมดานระบบขนสงมวลชนในพื้นที่ทางถนน
ทางน้ํา และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับระบบขนสง
มวลชน โดยเฉพาะระบบขนสงมวลชนขนาดเล็ก มี
ความพรอมดานโครงขายการจราจร ซึ่งรวมถึงถนน
สายหลัก สายรอง ตรอกซอย สะพานลอย ทางลัด
2. เปนพื้นที่ที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ
ซึ่งสงเสริมเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวของชาวตางชาติ
3. กลุมประชาคมหรือชุมชนตางๆ ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนาเขต

จุดออน
1. มีสายการบังคับบัญชาที่มากมายซ้ําซอนอยู รวมถึง
ความเปนระบบราชการ (System) ที่อาจทําใหเกิด
ความลาชาและการไมมีอํานาจการตัดสินใจ
อุปสรรค
1. การขยายถนน ตรอก ซอย หรือการกอสรางระบบ
โครงขาย ทําไดยาก เนื่องจากเปนพื้นที่คับแคบ
2. ถนน ตรอก ซอย คับแคบ กลางคืนมีรถจอดกีดขวาง
การเก็บขนมูลฝอยทําไดยากลําบาก
3. มีปญหาน้ําทวมขังจากน้ําที่รั่วซึมจากแนวเขื่อน
และน้ําฝน เนื่องจากเปนเขตที่ติดแมน้ําเจาพระยาและ
มีคูคลองจํานวนมาก
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วิสัยทัศน

เปนหนวยงานที่มุงมั่นการบริการที่โปรงใส สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
สนับสนุนวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย

พันธกิจ

๑. สรางความมั่นใจในการแกไขปญหาดานความปลอดภัย ทั้งดานสาธารณภัย อาชญากรรม
และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานครในสายอาชีพ และจริยธรรม เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน
๓. พัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกร และพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย
๔. พัฒนาการใหบริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน

เปาหมาย

ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ
เปาประสงคที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปาประสงค 1.2.1.1 เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอม
ตอการเกิดอาชญากรรม
เปาประสงค 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด
เปาประสงค ที่ 1.2.2.2 สรางความภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนในการปองกันการใชยาและสารเสพติด
มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เปาประสงค 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
เปาประสงค 1.3.1.2 ลดการกระทําผิดกฎจราจร
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน
น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือใน
การจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
เปาประสงค 1.4.1.4 ลดความลอแหลมและความเปราะบางของชุมชน
มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งกอสราง
เปาประสงค 1.5.1.2 ลดจํานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภทโครงสรางพื้นฐาน
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยชอง
ผูประกอบอาชีพ เพื่อใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ
เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
อาหารที่ไดรับประทาน
เปาประสงคที่ 1.6.6.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน ลานกีฬา
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ดานที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม
เปาประสงคที่ 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงคาขายที่กีดขวางทางเทา กีดขวางการจราจรและ
บดบังทัศนียภาพไดรับการจัดระเบียบไดครบทุกกลุมเขต
เปาประสงคที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสรางความรมรื่น
เพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส
เปาประสงคที่ 3.1.2.1 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
มิติที่ 3.2 เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ: การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง
เปาประสงคที่ 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน
เปาประสงคที่ 3.2.2.1 พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป
รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพแบบครบวงจรอยางแทจริง
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาประสงคที่ 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 3.4.1.3 รณรงคสรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมแกประชาชนในพื้นที่
โดยใชชองทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
และการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ
เปาประสงค 7.4.1.1 กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
เปาประสงคที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงินการบัญชีและ
การตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานหลัก
ภารกิจงานยุทธศาสตร จํานวน 23 ตัวชี้วัด
1) ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม (ฝายเทศกิจ)
2) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน (ฝายเทศกิจ)
3) จํานวนเสนทางใหบริการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ฝายเทศกิจ)
4) รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการตามโครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
(ฝายเทศกิจ)
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5) รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
(ฝายปกครอง)
6) รอยละของผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขตเขารับการอบรมมีความรูในการดําเนินงาน
เขตปลอดบุหรี่ (ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
7) แผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล (ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
8) จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติหนาที่เทศกิจอาสาจราจร (ฝายเทศกิจ)
9) รอยละของถนน ซอย ผิวจราจร สะพานขามแยก ทางยกระดับ อุโมงคลอดใตแยก
ตามแผนการซอมบํารุงไดรับการปรับปรุงใหอยูในสภาพดีตามแผนการซอม (ฝายโยธา)
10) จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนไดรับการพัฒนาศักยภาพตอป (ฝายปกครอง)
11) รอยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหอยูในสภาพดีตาม
แผนการปรับปรุง (ฝายโยธา)
12) รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยูในเกณฑมาตรฐาน
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
13) จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต)
14) รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอ
โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ (ผลลัพธ)
15) จัดใหมีจุดกวนขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ (ฝายเทศกิจ)
16) การจัดใหมีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่เขต (ฝายเทศกิจ)
17) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับผูทิ้งขยะ
มูลฝอยในที่สาธารณะ (ฝายเทศกิจ)
18) จํานวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการจัดการจัดระเบียบ
ปาย (ฝายเทศกิจ)
19) จํานวนครั้งในการออกตรวจตรา กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเทา (ฝายเทศกิจ)
20) พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหยอม หรือปรับปรุง
พื้นที่สีเขียวเดิมใหมีภูมิทัศนรมรื่น สวยงาม (ฝายรักษาความสะอาดฯ)
21) รอยละของผูสูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถวนไดรับการจัดสรรเบี้ย
ยังชีพและเบี้ยความพิการ (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
22) รอยละความพึงพอใจของผูที่ไดรับความรูในการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
23) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถายทอดได
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ภารกิจงานประจํา (จํานวน 6 ตัวชี้วัด)
24) จํานวนครั้งในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
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25) จํานวนครั้งในการจัดประชุมประชาสัมพันธผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
ใหทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
26) จํานวนครั้งในการออกตรวจบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ. 2560 (ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
27) รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
28) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
29) จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ภารกิจจากการเจรจาตกลง จํานวน 11 ตัวชี้วัด
30) รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป ๒๕๖1 (ฝายรักษาความสะอาดฯ)
31) รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2561
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)
32) รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝาระวังและตรวจตรา (ฝายเทศกิจ)
33) รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝายโยธา)
34) รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
35) รอยละความสําเร็จของการออกแบบและจัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและผูพิการ (ฝายปกครอง)
36) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่กําหนด (ฝายการศึกษา)
37) รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน (ฝายทะเบียน)
38) รอยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
39) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี
ที่สํานักการคลังกําหนด (ฝายรายได)
40) รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท (ฝายรายได)
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ ๑ การบริการสาธารณะ
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เปาประสงคที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของมูลฝอยที่สามารถนํากลับไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ป 2560
2
รอยละของมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกไดจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2560
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดตามหลัก 3R
ตัวชี้วัดมาตรการ

เปาหมาย
รอยละ 10

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2561
2
รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับป 2561
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

เปาหมาย
รอยละ 12

รอยละ 4

รอยละ 5

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

งบประมาณ
297,000.-

สวนราชการ

2. คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชน
3. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิ-ภาพการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย
4. กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย

50,000.-

ฝ.รักษา
ความสะอาดฯ

-
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มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปาหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงคที่ 1.2.1.1 เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม
2
รอยละความสําเร็จของการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
3
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สํารวจจัดทําฐานขอมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
มาตรการที่ 2 ติดตั้งและ/หรือซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
มาตรการที่ 5 สนับสนุนดานความปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม (ผลผลิต)
2
รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน (ผลลัพธ)
3
จํานวนเสนทางใหบริการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ผลผลิต)
4
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการตามโครงการกลับบาน
ปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ผลลัพธ)
5
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝาระวังและตรวจตรา (เจรจา)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
งบประมาณ
1. โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
2. โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สายตรวจตูเขียว)
3. โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามโครงการ MOU
งบกลางกทม.
4. กิจกรรมซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะในพื้นที่
2,510,800.เปาประสงคที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อน
งานแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง

เปาหมาย
รอยละ 80
รอยละ 80 ของ
เปาหมายตามแผน
รอยละ 80

เปาหมาย
2 ครั้ง/วัน/จุด
รอยละ 80
2 เสนทาง/จุด
รอยละ 80
รอยละ 100
สวนราชการ
ฝ.เทศกิจ
ฝ.เทศกิจ
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา

เปาหมาย
รอยละ 65
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 2 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

เปาหมาย
รอยละ 65

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
งบประมาณ
สวนราชการ
1. คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยา
66,200.ฝ.ปกครอง
เสพติด
เปาประสงคที่ 1.2.2.2 สรางความภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
การปองกันการใชยาและสารเสพติด
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 4 สนับสนุนกิจกรรมจังหวัดปลอดบุหรี่
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขต เขารับการอบรม มีความรูในการ
ดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่ (ผลผลิต)
2. แผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

งบประมาณ
400,000.-

คาเปาหมาย
รอยละ 80
จํานวน 1 เลม
สวนราชการ
ฝ.สิ่งแวดลอมฯ

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เปาหมายที่ 1.3.1 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
เปาประสงคที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการปรับปรุงตามแผน

คาเปาหมาย
รอยละ 90
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพถนน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของถนน ซอย ผิวจราจร สะพานขามแยก ทางยกระดับ อุโมงค
ลอดใตแยก ตามแผนการซอมบํารุงไดรับการปรับปรุงใหอยูในสภาพดีตาม
แผนการซอม (ผลลัพธ)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. ปรับปรุงซอยสวนผัก 47 (ทางเขาศูนยบริการสาธารณสุข 49
สาขาเกตุแวน)
2. ปรับปรุงถนนอินทราวาส จากถนนราชพฤกษถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1
3. คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปาประสงคที่ 1.3.1.2 ลดการกระทําผิดกฎจราจร
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก

เปาหมาย
รอยละ 100

งบประมาณ
440,000.-

สวนราชการ
ฝ.โยธา

7,200,000.3,000,000.-

ฝ.โยธา
ฝ.โยธา

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
จํานวนการกระทําผิดกฎหมายจราจรลดลง
รอยละ 9
มาตรการที่ 3 ดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจรใหกับประชาชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติหนาที่เทศกิจอาสาจราจร (ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการเทศกิจอาสาจราจรพานองขามถนน

งบประมาณ
-

เปาหมาย
2 ครั้ง/วัน
สวนราชการ
ฝ.เทศกิจ

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปาหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ
เปาประสงคที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก
เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม.
ตอชั่วโมง

คาเปาหมาย
210 นาที
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ ๒ เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําทวมขัง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต (เจรจา)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

เปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
1. จางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา
1,176,000.2. กอสรางเขี่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร จากถนนริมทางรถไฟถึงถนน 23,514,000.
บรมราชชนนี
3. กิจกรรมเปดทางน้ําไหลที่สาธารณะ
4. กิจกรรมลอกทอระบายน้ํา (ไมใชงบประมาณ)
เปาประสงคที่ 1.4.1.4 ลดความลอแหลมและความเปราะบางของชุมชน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก

สวนราชการ
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จของการฝกอบรมและฝกซอมอพยพหนีไฟใหแก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 2 ถายทอดองคความรูเรื่องสาธารณภัยเขตเมืองใหกับชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ
ตัวชี้วัดมาตรการ

คาเปาหมาย
รอยละ 80

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่เขารวมโครงการฯ (ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

เปาหมาย
50 คน/ป

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
2. คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)

งบประมาณ
352,000.64,100.-

สวนราชการ
ฝ.ปกครอง
ฝ.ปกครอง
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มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งกอสราง
เปาหมายที่ 1.5.1
เปาประสงคที่ 1.5.1.2 ลดจํานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภทโครงสรางพื้นฐาน
มาตรการหนวยงาน 1 สรางและปรับปรุงหองเรียนใหมีสภาพปลอดภัยและใชงานไดปกติ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนไดรับการปรับปรุงให
อยูในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
2. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
3. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประสาท
4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดไกเตี้ย
5. ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
6. ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ําฝงเหนือ
7. ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์
8. ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี
9. ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิกุล
10. ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎรบําเพ็ญ)
11. ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส
12. ปรับปรุงโรงเรียนวัดชางเหล็ก

งบประมาณ
169,000.1,457,000.1,290,000.1,045,000.846,000.198,000.1,413,000.1,073,000.394,000.404,000.350,000.1,015,000.-

เปาหมาย
รอยละ 100

สวนราชการ
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯมีสุขภาวะทางกายและจิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไม
ติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยชองผูประกอบอาชีพ
เพื่อใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
มาตรการที่ 3 สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดโรค ปลอดภัย มี
สุขภาพอนามัยที่ดี
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เหตุรองเรียน การควบคุมปองกันโรค และการ
1
ประชาสัมพันธความรูดานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม ในบานเรือน ชุมชน สถาน
ประกอบการ หนวยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

คาเปาหมาย
48 ครั้ง
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ลําดับที่
ตัวชี้วัด
2
จํานวนครั้งในการจัดประชุม ประชาสัมพันธผูประกอบการและประชาชนใน
พื้นที่เขตตลิ่งชัน ใหทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
3
จํานวนครั้งในการออกตรวจบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

คาเปาหมาย
1 ครั้ง
12 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
สวนราชการ
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
162,300.ฝ.สิ่งแวดลอมฯ
ปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
เปาประสงค 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
อัตราการปวยโรคไขเลือดออก

คาเปาหมาย
ไมเกินเปอรเซนไทลที่ 80
ของขอมูล 5 ป ยอนหลัง
มาตรการที่ 1 พัฒนาความเขมแข็งของภาคีเครือขายเปาหมายที่กําหนดของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม
(ผลลัพธ)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
สวนราชการ
1. โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
ฝ.สิ่งแวดลอมฯ
เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ไดรับประทาน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

คาเปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

สวนราชการ
ฝ.สิ่งแวดลอมฯ

งบประมาณ
74,000.-
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เปาหมายที่ 1.6.6 คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตืนรือรน
เปาประสงคที่ 1.6.6.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน ลานกีฬา
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของ กทม. อยูในเกณฑ
รอยละ 77
มาตรฐาน
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 2 สนับสนุนใหศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน และลานกีฬา กทม. ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู
ในเกณฑมาตรฐาน (ผลลัพธ)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาตร
1. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย

งบประมาณ
977,900.214,000.-

คาเปาหมาย
รอยละ 10

สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ
ฝ.พัฒนาฯ

ดานที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม
เปาหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหและดูสะอาด
เปาประสงคที่ 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงคาขายที่กีดขวางทางเทา กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพไดรับ
การจัดระเบียบไดครบทุกกลุมเขต
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จในการดําเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขัน
การจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย
2
จํานวนผูกระทําผิดในการจอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่
รถจักรยานยนตบนทางเทาลดลง
3

รอยละความสําเร็จในการจัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ
ปายฯ จําแนกรายเขต
รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการออกตรวจจุด
กวดขับ ทิ้งจับ-ปรับ

คาเปาหมาย
รอยละ 80
ลดลงจาก
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
รอยละ 90
รอยละ 80
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มาตรการที่ 1 จัดระเบียบทางเทาและควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยใหเปนไปตามกฎหมาย
มาตรการที่ 2 กําหนดขอบังคับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเปนระเบียบบริเวณจุดคาขายซึ่งจะสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยว
มาตรการที่ 3 ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่สาธารณะ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต)
2
รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษมี
ความพึงพอใจตอโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ (ผลลัพธ)
3
จัดใหมีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ (ผลผลิต)
4
การจัดใหมีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่เขต (ผลผลิต)
5
รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ
ผูทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ (ผลลัพธ)
6
จํานวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการจัด
ระเบียบปาย (ผลผลิต)
7
จํานวนครั้งในการออกตรวจตรา กวดขันรถจอด หรือขับขี่บนทางเทา
(ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
2. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผูทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
3. โครงการจัดระเบียบปายโฆษณาในที่สาธารณะ
4. โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเทา

งบประมาณ
-

คาเปาหมาย
2 ครั้ง/วัน/จุด
รอยละ 80
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
รอยละ 80
2 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/วัน

สวนราชการ
ฝ.เทศกิจ
ฝ.เทศกิจ
ฝ.เทศกิจ
ฝ.เทศกิจ

มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เปาหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเปนมหานครรมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนเพียงพอ
ตามมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสรางความรมรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
12.19 ลาน ตร.ม.
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 5 พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจและปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงามเหมาะสม
กับเมืองและชุมชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหยอม
หรือปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมใหมีภูมิทัศนรมรื่นสวยงาม เหมาะสม
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. โครงการพัฒนาพื้นที่วางใหเปนพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนหยอน
ใจและออกกําลังกาย

งบประมาณ
1,700,000 บาท
ไมใชงบประมาณ

คาเปาหมาย
2 แหง

สวนราชการ
ฝายรักษาฯ
ฝายรักษาฯ

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.2 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
เปาประสงคที่ 3.1.2.1 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของคนพิการที่ลงทะเบียนไดรับการจัดสรรเบี้ยความพิการ
2
รอยละของผูสูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 จัดสรรเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุและเบี้ยความพิการสําหรับคนพิการ
ตัวชี้วัดมาตรการ

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 70

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูสูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถวน
ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

คาเปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1.คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
2. คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

งบประมาณ
581,400.510,900.-

สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ
ฝ.พัฒนาฯ
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มิติที่ 3.2 เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ: การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง
เปาหมายที่ 3.2.1 แรงงานนอกระบบเขาถึงสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุนอยางเทาเทียม
เปาประสงคที่ 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูที่ไดรับความรูเรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทาง
การเงินเพิ่มขึ้น
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 4 เสริมสรางการมีวินัยทางการเงิน
มาตรการที่ 5 สงเสริมการออมสวนบุคคล
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความพึงพอใจของผูที่ไดรับความรูในการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร

คาเปาหมาย
รอยละ 2

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
งบประมาณ
สวนราชการ
1. คาใชจายในการสงเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปญหา
65,000.ฝ.พัฒนาฯ
ความยากจนอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 3.2.2 สนับสนุนใหแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายไดที่มั่งคง
เปาประสงคที่ 3.2.2.1 พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปรวมทั้งพัฒนาการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพแบบครบวงจรอยางแทจริง
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพสามารถนําความรูไปใชในการประกอบ
รอยละ 70
อาชีพหรือสรางรายไดเสริม
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ และ
สอดคลองกับแนวโนมธุรกิจความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
หรือถายทอดได
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1.คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได

งบประมาณ
31,800.-

คาเปาหมาย
รอยละ 80

สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ
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โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ
294,800.-

สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ ๓ พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
มาตรการที่ ๔ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
มาตรการที่ ๕ สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ (มาตรการเพิ่มเติม)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ตามที่เจรจา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
สวนราชการ
1. คาใชจายในการประชุมครู
8,400.ฝ.การศึกษา
2. คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
5,000.ฝ.การศึกษา
3. คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
139,500.ฝ.การศึกษา
หัวหนาหนวยยุวกาชาด
96,000.ฝ.การศึกษา
4. คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
31,700.ฝ.การศึกษา
พัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
270,000.ฝ.การศึกษา
7. คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
๓๑4,400.ฝ.การศึกษา
8. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
28,800.ฝ.การศึกษา
กรุงเทพมหานคร

9. คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
10. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
11. คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน

2,674,200.-

ฝ.การศึกษา

38,200.1,788,000.-

ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
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โครงการ/กิจกรรมประจํา
15. คาใชจายในพิธปี ฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

16. คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
17. คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
ผลิตสื่อการเรียนรู

งบประมาณ
47,300.89,800.189,600.-

18. คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
4,512,000.19. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
159,600.สังกัดกรุงเทพมหานคร
20. คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
50,000.คุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12. คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
8,128,300.ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
13. คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย
352,300.14. คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
42,500.กรุงเทพมหานคร
เปาหมายที่ 3.3.3 ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
เปาประสงคที่ 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก

สวนราชการ
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา

ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
จํานวน 3 โครงการ/
อัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 2 สงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนําเครื่องมือที่มีความ
หลากหลายมาใชตามบริบทความตองการของประชาชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน
2. คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
รอยละ 80
งบประมาณ
80,000.140,800.-

สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ
ฝ.พัฒนาฯ
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มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เปาหมายที่ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
และปรองดอง
เปาประสงคที่ 3.4.1.3 รณรงคสรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชชองทางสื่อ
ที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
จํานวนชองทางการเผยแพรความความความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมใน
5 ชองทาง
กรุงเทพมหานคร
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 รณรงคเผยแพรความรูดานพหุวัฒนธรรมผานสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงตางๆ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
2. คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
6 ครั้ง/ป

งบประมาณ
485,500.10,000.-

สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ
ฝ.พัฒนาฯ

ดานที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม
เปาหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใชประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เปาประสงคที่ 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและ
เพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน

คาเปาหมาย
รอยละ 100

31

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 8 สํารวจ จัดเก็บ และจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการวางผังเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน

งบประมาณ
-

คาเปาหมาย
รอยละ 100

สวนราชการ
ฝ.ทะเบียน

ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทํางานของ
กรุงเทพมหานคร โดยการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชระบบ
งบประมาณแบบมีสวนรวม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
รอยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
รอยละ 5
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 2 สงเสริมความเขาใจของภาคประชาชนตอการเขามามีสวนรวมเพื่อการพัฒนาเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

คาเปาหมาย
รอยละ 50

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเขตตลิ่งชัน
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ
งบประมาณ
3,420,000.-

สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ
สวนราชการ
ฝ.พัฒนาฯ
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สวนที่ ๒ การบริหารงานจัดการ
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ
เปาหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณที่เปน
มาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
เปาประสงคที่ 7.4.1.1 กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ความสําเร็จของการจัดเก็บรายไดตามยอดประมาณการรายไดจัดเก็บเอง
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 4 จัดเก็บรายไดตามยอดประมาณการรายไดจัดเก็บเอง
ตัวชี้วัดมาตรการ

คาเปาหมาย
รอยละ 85

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณ
การภาษี 3 ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ)
2
รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

คาเปาหมาย
ไมนอยกวา
รอยละ 95
รอยละ 25

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและติดตามหนี้คางชําระ

งบประมาณ
-

สวนราชการ
ฝ.รายได
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
ลําดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
(บาท)
1 โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
2 โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(สายตรวจตูเขียว)
3 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามโครงการ
งบกลาง
MOU
4 กิจกรรมซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะในพื้นที่
2,510,800.5 คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
66,200.กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติด
6 โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร 400,000.เขตปลอดบุหรี่
7 โครงการเทศกิจอาสาจราจรพานองขามถนน
8 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
977,900
และลานกีฬา
9 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
214,000
กาย
10 โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
11 โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผูทิ้ง
ขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
12 โครงการจัดระเบียบปายโฆษณาในที่
สาธารณะ
13 โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถ
บนทางเทา
14 โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
1,700,000.ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
15 โครงการพัฒนาพื้นที่วางใหเปนพื้นที่สีเขียว
เพื่อการพักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย
16 คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่
581,400
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม

แหลงงบประมาณ สวนราชการ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
ฝ.เทศกิจ
ฝ.เทศกิจ
กทม.

ฝ.โยธา

กทม.
กทม.

ฝ.โยธา
ฝ.ปกครอง

กทม.

ฝ.สิ่งแวดลอมฯ

กทม.

ฝ.เทศกิจ

ฝ.พัฒนาชุมชนฯ

กทม.

ฝ.พัฒนาชุมชนฯ

-

ฝ.เทศกิจ
ฝ.เทศกิจ

-

ฝ.เทศกิจ

-

ฝ.เทศกิจ

กทม.

ฝ.รักษาฯ

-

ฝายรักษาฯ

กทม.

ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
(บาท)
17 คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่
510,900
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส
18 คาใชจายในการสงเสริมการวางแผนทาง
65,000
การเงินเพื่อขจัดปญหาความยากจนอยาง
ยั่งยืน
19 คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได
31,800
20 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนเขตตลิ่งชัน
รวม
7,058,000.-

แหลงงบประมาณ สวนราชการ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
กทม.
กทม.

ฝ.พัฒนาชุมชนฯ

กทม.
-

ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
ฝ.พัฒนาชุมชนฯ

รวมโครงการ/กิจกรรม 20 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ 11 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 9 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมประจํา
ลําดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
(บาท)
1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย 297,000.ในชุมชน
2 คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
50,000.อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
3 โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
คัดแยกมูลฝอยอินทรีย
4 กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย
5 ปรับปรุงซอยสวนผัก 47 (ทางเขา
440,000.ศูนยบริการสาธารณสุข 49 สาขาเกตุแวน)
6 ปรับปรุงถนนอินทราวาส จากถนนราชพฤกษ 7,200,000.ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1

แหลงงบประมาณ สวนราชการ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
กทม.
ฝ.รักษาฯ
กทม.

ฝ.รักษาฯ

-

ฝ.รักษาฯ

กทม.

ฝ.รักษาฯ
ฝ.โยธา

กทม.

ฝ.โยธา
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
7 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
8 จางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา
9 กอสรางเขี่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร จาก
ถนนริมทางรถไฟถึงถนนบรมราชชนนี
10 กิจกรรมเปดทางน้ําไหลที่สาธารณะ
11 กิจกรรมลอกทอระบายน้ํา
12 คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
13 คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
14 ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
15 ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
16 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประสาท
17 ปรับปรุงโรงเรียนวัดไกเตี้ย
18 ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
19 ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ําฝงเหนือ
20 ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์
21 ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี
22 ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิกุล
23 ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริ
ราษฎรบําเพ็ญ)
24 ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส
25 ปรับปรุงโรงเรียนวัดชางเหล็ก
26 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
27 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
28 คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ
(บาท)
3,000,000.-

แหลงงบประมาณ สวนราชการ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
กทม.
ฝ.โยธา

1,176,000.23,514,000.-

กทม.
กทม.

ฝ.โยธา
ฝ.โยธา

352,000.-

กทม.

ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.ปกครอง

64,100.-

กทม.

ฝ.ปกครอง

169,000.1,457,000.1,290,000.1,045,000.846,000.198,000.1,413,000.1,073,000.394,000.404,000.-

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.โยธา

350,000.1,015,000.162,300.-

กทม.
กทม.
กทม.

ฝ.โยธา
ฝ.โยธา
ฝ.สิ่งแวดลอมฯ

74,000.294,800.-

กทม.
กทม.

ฝ.สิ่งแวดลอมฯ

ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
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ลําดับ
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
(บาท)
คาใชจายในการประชุมครู
8,400.คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
5,000.คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 139,500.สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด
คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
96,000.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
31,700.เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
270,000.โรงเรียน
คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย
๓๑4,400.ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
คาใชจายโครงการพัฒนาระบบประกัน
28,800.คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยาง 2,674,200.มีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
38,200.ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
1,788,000.คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
8,128,300.ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได
352,300.ปลอดภัย
คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
42,500.สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
47,300.ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

แหลงงบประมาณ สวนราชการ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
กทม.
ฝ.การศึกษา
กทม.
ฝ.การศึกษา
กทม.
ฝ.การศึกษา
กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.
กทม.

ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา

กทม.

ฝ.การศึกษา
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ แหลงงบประมาณ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
(บาท)
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
44 คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
89,800.กทม.
กรุงเทพมหานคร
45 คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน 189,600.กทม.
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรูผลิตสื่อการ
เรียนรู
46 คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
4,512,000.กทม.
ชีวิต
47 คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
159,600.กทม.
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
48 คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
50,000.กทม.
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
49 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
80,000.กทม.
การอาน
50 คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
140,800
กทม.
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
51 คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบ
485,500
กทม.
สานวัฒนธรรมประเพณีไทย
52 คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
10,000
กทม.
กรุงเทพมหานคร
53 โครงการการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน
54 คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ 3,420,000.กทม.
คณะกรรมการชุมชน
55 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และติดตามหนี้คางชําระ
รวม
69,380,100.-

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา
ฝ.การศึกษา

ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
ฝ.ทะเบียน
ฝ.พัฒนาชุมชนฯ
ฝ.รายได

รวมโครงการ/กิจกรรม 55 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ 49 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 6 โครงการ/กิจกรรม
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การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖2
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปาประสงคที่ 1.2.1.1 เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม
ลําดับที่
1
2

ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
จํานวนเสนทางใหบริการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 5
สนับสนุนดานความปลอดภัย
(ตรวจพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
1. ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่
เสี่ยงตออาชญากรรม (ผลผลิต)
2. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอโครงการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน (ผลลัพธ)

คาเปาหมาย
2 ครั้ง/วัน/จุด
2 เสนทาง/จุด
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
1. ความถี่ในการออกตรวจ หมายถึง เจาหนาที่เทศกิจออก
ปฏิบัติหนาที่ตรวจจุดตูเขียวในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
คาเปาหมาย : 2 ครั้ง/วัน/จุด
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมตามโครงการฯ
คาเปาหมาย : รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
(สายตรวจตูเขียว)
(ไมใชงบประมาณ)
ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
3. จํานวนเสนทางใหบริการกลับ
บานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
(ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
1. การใหบริการ หมายถึง การใหบริการประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
2. เสนทางการใหบริการ หมายถึง การจัดรถและ
เจาหนาที่เพื่อใหบริการประชาชนตามเสนทางที่กําหนด
คาเปาหมาย : 2 เสนทาง
4. รอยละความพึงพอใจของ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่
ประชาชนผูใชบริการตามโครงการ ใชบริการเสนทางกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจมีความ
กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
พึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจตาม
(ผลลัพธ)
โครงการฯ
คาเปาหมาย : รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการกลับบานปลอดภัยไป
กับเทศกิจ
(ไมใชงบประมาณ)
ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ
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เปาประสงคที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 2
สนับสนุนอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและ
ยาเสพติดในชุมชน

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
5. รอยละของอาสาสมัคร
นิยาม
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและ ไดรับการพัฒนา หมายถึง อาสาสมัครเฝาระวังภัยและยา
ยาเสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพ เสพติดเขารวมโครงการและผานการทดสอบตามแผนของ
หนวยงาน หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
คาเปาหมาย : รอยละ 60

คาเปาหมาย
รอยละ 60
โครงการ/กิจกรรม
3. คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและ
ยาเสพติด
(66,200.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายปกครอง
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เปาประสงคที่ 1.2.2.2 สรางความภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปองกันการใชยาและสารเสพติด
ลําดับที่
1.
2.

ตัวชี้วัด
รอยละของผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขต เขารับการอบรม มีความรูในการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่ ผลผลิต
แผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล ผลลัพธ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 4 สนับสนุนกิจกรรม
จังหวัดปลอดบุหรี่

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
6. รอยละของผูจําหนายยาสูบใน
พื้นที่เขต เขารับการอบรม มี
ความรูในการดําเนินงานเขตปลอด
บุหรี่ (ผลผลิต)
7. แผนการดําเนินงานและการ
ติดตามประเมินผล (ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
1. ผลิตภัณฑยาสูบ หมายความวา ผลิตภัณฑที่มี
สวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุม
(Nicotianatabacum) และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑ
อื่นใดที่มีสารนิโคตินเปนสวนประกอบซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด
ดม อม เคี้ยว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก ทา หรือ
โดยวิธีอื่นใดเพื่อใหไดผลเปนเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา
ตามกฎหมายวาดวย
2. ผูประกอบการ หมายความวา ผูผลิตหรือผูนําเขา
ผลิตภัณฑยาสูบ และใหหมายความรวมถึงผูไดรับ
3. ใบอนุญาตขายยาสูบสําหรับการขายสงตามกฎหมายวา
ดวยภาษีสรรพสามิต
4. สูบบุหรี่ หมายความรวมถึง การกระทําใดๆ ซึ่งมีผลทําให
เกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑยาสูบหรือการ
ครอบครองผลิตภัณฑยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย
5. เขตปลอดบุหรี่ หมายความวา บริเวณที่หามสูบบุหรี่

คาเปาหมาย
รอยละ 80
จํานวน 1 เลม
โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการคาใชจายโครงการ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
งบประมาณ 400,000.- บาท
ผูรับผิดชอบ ฝายสิ่งแวดลอมฯ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

6. เขตสูบบุหรี่ หมายความวา บริเวณที่จัดไวใหเปนที่สูบบุหรี่
ภายในเขตปลอดบุหรี่
7. แผนการดําเนินงาน หมายถึง โครงราง ขั้นตอน ขบวนการ
การดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่
คาเปาหมาย รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขตที่เขารับการอบรม มี
ความรูในการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่คูณดวย 100 หาร
ดวยจํานวนผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขตที่เขารับการอบรม
ทั้งหมด
สูตรคํานวณ
A X 100
B
A = จํานวนผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขตที่เขารับการอบรม มี
ความรูในการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่
B = จํานวนผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขตที่เขารับการอบรม
ทั้งหมด
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มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เปาประสงคที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ลําดับที่
1

จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติหนาที่เทศกิจอาสาจราจร

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 5
อํานวยการจราจรโดยเทศกิจอาสา
จราจร

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
8. จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติ
หนาที่เทศกิจอาสาจราจร
(ผลผลิต)

คาเปาหมาย
2 ครั้ง/วัน
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
5. โครงการเทศกิจอาสาจราจร
พานองขามถนน
1. เทศกิจอาสาจราจร หมายถึง บุคคลที่ผานการ
(ไมใชงบประมาณ)
อบรมและไดรับประกาศใหทําหนาที่อาสาจราจร
2. สถานที่ปฏิบัติงาน หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ตามบัญชีที่เปนสถานที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ
อาสาจราจร
คาเปาหมาย : 2 ครั้ง/วัน
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มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปาประสงค 1.4.1.4 ลดความลอแหลมและความเปราะบางของชุมชน
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
9. จํานวนอาสาสมัครปองกันภัย
มาตรการที่ 2
ถายทอดองคความรูเรื่องสาธารณภัย ฝายพลเรือนที่เขารวมโครงการฯ
เขตเมืองใหกับชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ (ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หมายถึง บุคคลทั่วไป
ที่ไมเคยเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และสมัคร
เขารวมโครงการปองกันภัยฝายพลเรือนของเขตตลิ่งชัน
วิธีคํานวณ
นับจากจํานวนบุคคลที่สมัครเขารวมโครงการฯใน
ปงบประมาณ 2562
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์
จํานวน 50 คนตอป

โครงการ/กิจกรรม
6. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (352,000.-)
7. คาใชจายในการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก) (64,100.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายปกครอง
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มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งกอสราง
เปาประสงค 1.5.1.2 ลดจํานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภทโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงถนน/ทางเทา/คันหิน/สะพาน/อุโมงค/ทอระบายน้ํา

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 3
ปรับปรุงถนน/ทางเทา/คันหิน/
สะพาน/อุโมงค/ทอระบายน้ําใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
10. รอยละของถนน ซอย ผิว
จราจร สะพานขามแยก ทาง
ยกระดับ อุโมงคลอดใตแยก ตาม
แผนการซอมบํารุงไดรับการ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพดีตาม
แผนการซอม (ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
ถนน ซอย ผิวจราจร สะพานขามแยก ทางยกระดับ
อุโมงคลอดใตแยก หมายถึง ถนน ซอย ผิวจราจร สะพาน
ขามแยก ทางยกระดับ อุโมงคลอดใตแยก ที่ไดรับ
งบประมาณดําเนินการในป มีการจัดทําแผนการ 2562
ซอมบํารุง
การบํารุงรักษาตามแผนการซอมบํารุง หมายถึง รอยละ
ความคืบหนาในการดําเนินการซอมบํารุง ปรับปรุง ถนน
ซอย ผิวจราจร ตามขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไว
คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐
วิธีคํานวณ
คํานวณจากความคืบหนาในการดําเนินการซอมบํารุง
ปรับปรุง ถนน ซอย ผิวจราจร ตามขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่กําหนดไว

คาเปาหมาย
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
8. ปรับปรุงซอยสวนผัก 47
(ทางเขาศูนยบริการสาธารณสุข
49 สาขาเกตุแวน) (440,000.-)
9. ปรับปรุงถนนอินทราวาส
(โครงการตอเนื่อง)(7,200,000.-)
10. คาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน (3,000,000.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายโยธา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการหนวยงาน 1
สรางและปรับปรุงหองเรียนใหมี
สภาพปลอดภัยและใชงานไดปกติ

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
11. รอยละของโรงเรียนตาม
แผนการปรับปรุงโรงเรียนไดรับ
การปรับปรุงใหอยูในสภาพดีตาม
แผนการปรับปรุง (ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
โรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียน หมายถึงโรงเรียน
ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการในป 2562 ไดรับการ
ปรับปรุงตามแผนการปรับปรุง
แผนการปรับปรุง หมายถึง รอยละความคืบหนาในการ
ดําเนินการปรับปรุง ตามขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไว
คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม
11.ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
(169,000.-)
12.ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง
(1,457,000.-)
13.ปรับปรุงโรงเรียนวัดประสาท
(1,290,000.-)
14.ปรับปรุงโรงเรียนวัดไกเตี้ย
(1,045,000.-)
15.ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
(846,000.-)
16. ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ําฝง
เหนือ (198,000.-)
17. ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์
(1,413,000.-)
18. ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี
(1,073,000.-)
19. ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิกุล
(394,000.-)
20. ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤษมาลา
(404,000.-)
21. ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส
(350,000.-)
22. ปรับปรุงโรงเรียนวัดชางเหล็ก
(1,015,000.-)

ผูรับผิดชอบ ฝายโยธา
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.6.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน ลานกีฬา
ลําดับที่
1
มาตรการ

ตัวชี้วัด
รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยูในเกณฑมาตรฐาน (ผลลัพธ)
ตัวชี้วัดมาตรการ

12. รอยละของสถานบริการดานกีฬา
มาตรการที่ 2
และนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนใหศูนยกีฬา
ศูนยเยาวชน และลานกีฬา กทม. อยูในเกณฑมาตรฐาน
ไดรับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
สถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานที่ทสี่ ํานักงานเขต
ตลิ่งชัน กําหนดใหใชเปนสถานที่เลนกีฬาและ
ออกกําลังกายของประชาชนและไดขึ้นทะเบียน
เปนลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร
อยูในเกณฑมาตรฐาน หมายถึง การผานการตรวจ
ประเมินตามเกณฑการประเมินของกองการกีฬาที่กําหนด
คาเปาหมาย รอยละ 10
วิธีการคํานวณ
ระดับสํานักงานเขต จํานวนลานกีฬาของสํานักงานเขตที่
ผานการตรวจประเมินตามเกณฑการประเมินของกองการ
กีฬาที่กําหนด
คูณ 100 หารดวยจํานวนลานกีฬา
สํานักงานเขตตลิ่งชัน

คาเปาหมาย
รอยละ 10
โครงการ/กิจกรรม
23. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(977,900.-)
24. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย (214,000.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายพัฒนาชุมชนฯ
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ดานที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม
เปาประสงค 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงคาขายที่กีดขวางทางเทา กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพไดรับการจัดระเบียบไดครบทุกกลุมเขต
ลําดับที่
1
2

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบปายฯ จําแนกรายเขต
รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 2
กําหนดแผนการดําเนินงานจัด
ระเบียบแผงคาในเขตที่สําคัญตางๆ
มาตรการที่ 3
กําหนดกฎขอบังคับเพื่อมิใหเกิดผูคา
กลับมาขาย ณ จุดเดิม
มาตรการที่ 4
กําหนดและประกาศแนวทางการใช
ขอบังคับอยางเขมงวดเพื่อมิใหเกิด
จุดขายใหม
มาตรการที่ 5
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อกําจัดผูมีอิทธิพล
มาตรการที่ 6
ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย
ในพื้นที่สาธารณะ

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
13. จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่ นิยาม
กวดขันพิเศษ (ผลผลิต)
จุดกวดขันพิเศษ หมายถึง พื้นที่หามฝาฝน ตั้งวาง
จําหนายสินคาโดยเด็ดขาดใน 5 บริเวณ ไดแก ผิวจราจร
ปายรถโดยสาร สะพานลอยหรือทางขึ้นรถไฟฟา
ทางมาลาย โดยรอบตูโทรศัพทสาธารณะ
คาเปาหมาย : 2 ครั้ง / วัน / จุด
14. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอ
โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
(ผลลัพธ)

คาเปาหมาย
2 ครั้ง/เดือน
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
25. โครงการตรวจจุดกวดขัน
พิเศษ
ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจที่ประชาชนใชทาง
เทาบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษของเจาหนาที่เทศกิจ
คาเปาหมาย : รอยละ 80
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 6
ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย
ในพื้นที่สาธารณะ

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
15. จัดใหมีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ
ในพื้นที่สาธารณะ (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่สํานักงานเขต
กําหนดใหเปนจุดทิ้งจับ-ปรับ ซึ่งตองมีเจาหนาที่เทศกิจ
ประจําอยูที่จุดพรอมอุปกรณ
คาเปาหมาย : 1 ครั้ง / เดือน
16. การจัดใหมีกิจกรรมรณรงค
กิจกรรมรณรงค หมายถึง การรณรงคประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธในพื้นที่เขต
เพื่อไมใหมีการเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ําโสโครก หรือ
(ผลผลิต)
สิ่งอื่นใด ลงบนถนนทางน้ํา หรือที่สาธารณะ โดยการแจก
แผนพับ/ใบปลิว หรือใชรถสายตรวจประชาสัมพันธหรือ
วิธีอื่นใด ใหประชาชนและผูสัญจรทราบ
คาเปาหมาย : 1 ครั้ง/เดือน
17. รอยละความพึงพอใจของ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่
ประชาชนตอโครงการตรวจจุด
ประชาชนใชทางเทาบริเวณพื้นที่จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับมี
กวดขันทิ้งจับ-ปรับผูทิ้งขยะมูลฝอย ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตรวจจุดกวดขันทิ้ง-จับ
ในที่สาธารณะ (ผลลัพธ)
ปรับตามโครงการฯ
คาเปาหมาย : รอยละ 80
18. จํานวนครั้งในการรายงานผล นิยาม
ปาย หมายถึง ปายทุกประเภทที่ติดตั้งผิดกฎหมายในที่
การจัดระเบียบปายโฆษณาตาม
สาธารณะ
แผนการจัดการจัดระเบียบปาย
(ผลผลิต)
คาเปาหมาย : 2 ครั้ง / เดือน

โครงการ/กิจกรรม
26. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง
จับ-ปรับ ผูทิ้งขยะมูลฝอยในที่
สาธารณะ
ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ

27. โครงการจัดระเบียบปาย
โฆษณาในที่สาธารณะ
ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
19. จํานวนครั้งในการออกตรวจ
ตรา กวดขันรถจอด หรือขับขี่บน
ทางเทา (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
รถ หมายถึง รถยนต รถจักรยานยนต และลอเลื่อน
ซึ่งฝาฝนจอดหรือขับขี่บนทางเทา
คาเปาหมาย 1 ครั้งตอวัน
วิธีคํานวณ
นับจํานวนครั้งในการออกตรวจตรากวดขันการจอดรถ
บนทางเทาของเจาหนาที่เทศกิจ

โครงการ/กิจกรรม
28. โครงการการจัดระเบียบการ
จอดหรือขับขี่รถบนทางเทา *
สอดคลองกับนโยบายผว.กทม.
3.1 (ไมใชงบประมาณ)
ผูรับผิดชอบ ฝายเทศกิจ
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มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เปาประสงคที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสรางความรมรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
มาตรการที่ 5
พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอน
หยอนใจและปรับปรุงภูมิทัศนใหรม
รื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
20. พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเปนพื้นที่สี
เขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/
สวนหยอม หรือปรับปรุงพื้นที่สี
เขียวเดิมใหมีภูมิทัศนรมรื่น
สวยงาม (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม พื้นที่ หมายถึง
1.1 พื้นที่ใด ๆ ที่ไมเคยถูกพัฒนาเปนสวนสาธารณะ/
สวนหยอมมากอน เชน พื้นที่วางเปลา/แหลงน้ํา/เกาะ
กลางถนน/ริมทาง/ ริมคลอง/ใตทางดวน/แนวกําแพง
อยางตอเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟา
อาคาร (Green Roof) ฯลฯ ซึ่งสํานักงานเขตพัฒนาเปน
สวนสาธารณะ/สวนหยอม เพื่อการพักผอน หยอนใจ
และออกกําลังกาย
1.2 พื้นที่ซึ่งเคยไดรับการพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวใน
รูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหยอมแลว แตมีสภาพ
ทรุดโทรม สมควรไดรับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน
วิธีการคํานวณ
นับจํานวนพื้นที่ซึ่งสํานักงานเขตพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวใน
รูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหยอม หรือปรับปรุงพื้นที่
สีเขียวเดิม ใหมีภูมิทัศนรมรื่นสวยงาม

คาเปาหมาย
12.19 ลาน ตร.ม.
โครงการ/กิจกรรม
29. คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(1,700,000.-)
30. โครงการพัฒนาพื้นที่วางให
เปนพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอน
หยอนใจและออกกําลังกาย
(ไมใชงบประมาณ)
ผูรับผิดชอบ ฝายรักษาความ
สะอาดฯ

เปาหมาย 2 แหง
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ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาประสงคที่ 3.1.2.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูสูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถวนไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ
มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

มาตรการที่ 1
จัดสรรเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ
และเบี้ยความพิการสําหรับ
คนพิการ

21. รอยละของผูสูงอายุและคนพิการ
ที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถวน
ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพและ
เบี้ยความพิการ

นิยาม
1. ผูสูงอายุที่ลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบถวน
หมายถึง ผูที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุกับ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน โดยเปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป มี
สัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรการปกครอง
สวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน ไมเปนผูไดรับสวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานใดจากหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่ไดรับเงินเดือน
คาตอบแทน รายไดประจําหรือผลประโยชนตอบแทน
อยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปน
ประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม

31. คาใชจายในการจางอาสาสมัคร
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(581,400.-)
32. คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส
(510,900.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายพัฒนาชุมชนฯ
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มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2. คนพิการที่ลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบถวน
หมายถึง ผูที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการกับ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน โดยเปนผูที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรการ
ปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน ไมเปนบุคคลซึ่งอยู
ในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ ในกรณีคน
พิการเปนผูซึ่งตองขังหรือจําคุกอยูในเรือนจํา ทัณฑสถาน
หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ หรือเปนผูซึ่งถูก
ควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
หรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ใหไปลงทะเบียน
และยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตอผูบังคับบัญชาการ
หรือ ผูอํานวยการตามสถานที่ที่อยู
3. ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ
หมายถึง ไดรับเงินตามหลักเกณฑในระยะเวลาที่กําหนด
หลังจากลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความ
พิการกับสํานักงานเขตตลิ่งชัน
คาเปาหมาย รอยละ 100
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของผูสูงอายุและคนพิการที่มาลงทะเบียน และมี
คุณสมบัติครบถวน คูณดวย 100 หารดวยผลรวมของ
ผูสูงอายุและคนพิการที่ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และเบี้ยความพิการ
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มิติที่ 3.2 เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง
เปาประสงคที่ 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความพึงพอใจของผูที่ไดรับความรูในการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน
มาตรการ
มาตรการที่ 4
เสริมสรางการมีวินัย
ทางการเงิน
มาตรการที่ 5
สงเสริมการออม
สวนบุคคล

ตัวชี้วัดมาตรการ
22. รอยละความพึงพอใจของผูที่
ไดรับความรูในการสงเสริมการ
วางแผนทางการเงิน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
ผูที่ไดรับความรู หมายถึง ประชาชน และผูสนใจที่ไดรับ
ความรูในการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน
ความพึงพอใจ หมายถึง ผูที่ไดรับความรูตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
คาเปาหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูที่ทําแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากถึงมากที่สุด คูณดวย 100 หารดวยจํานวน
ผูทําแบบสอบถามทั้งหมด

คาเปาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
33. คาใชจายในการสงเสริมการ
วางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปญหา
ความยากจนอยางยั่งยืน (65,000.-)

ผูรับผิดชอบ ฝายพัฒนาชุมชนฯ
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เปาประสงคที่ 3.2.2.1 พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพ
แบบครบวงจรอยางแทจริง
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถายทอดได
รอยละ 80
มาตรการ
มาตรการที่ 1
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให
สอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่
และสอดคลองกับแนวโนมธุรกิจ
ความตองการของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ
23. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นหรือถายทอดได

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง ประชาชน กลุม หรือชุมชน
ที่เขารวมกิจกรรม
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่สํานักงานเขต
ตลิ่งชันเปนผูดําเนินการ
มีความรูเพิ่มขึ้นหรือถายทอดได หมายถึง มีการวัดความรู
จากการทําแบบทดสอบกอน-หลัง หรือแบบประเมินผล
ของผูเขารวมกิจกรรม
คาเปาหมาย รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
ผูเขารวมกิจกรรมที่มีคะแนนการทําแบบทดสอบเพิ่มขึ้น
หลังจากเขารวมกิจกรรม คูณดวย 100 หารดวยจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม
34. คาใชจายในการอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได (31,800.-)
35. คาใชจายในการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร (294,800.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายพัฒนาชุมชนฯ
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯมีสุขภาวะทางกายและจิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยชองผูประกอบอาชีพ เพื่อใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1.
จํานวนครั้งในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เหตุรองเรียน การควบคุมปองกันโรค และการ
48 ครั้ง
ประชาสัมพันธความรูดานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม ในบานเรือน ชุมชน สถานประกอบการ
หนวยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
2.
จํานวนครั้งในการจัดประชุม ประชาสัมพันธผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ใหทราบ
1 ครั้ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
3.
จํานวนครั้งในการออกตรวจบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
12 ครั้ง
มาตรการ
มาตรการที่ ๓ สนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชนจัด
สภาพแวดลอมในการทํางานให
ปลอดโรค ปลอดภัยมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

ตัวชี้วัดมาตรการ
24. จํานวนครั้งในการดําเนิน
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
1. กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมไดแก
1.1 ตรวจสอบเหตุรําคาญ ปญหาทางดานสุขาภิบาล
25. จํานวนครั้งในการจัดประชุม
สิ่งแวดลอม หรืออนามัยสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพประชาชน เชน ปญหาเสียงดัง กลิ่นเหม็น การ
ประชาสัมพันธผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ใหทราบ เลี้ยงหรือปลอยสัตว ซึ่งประชาชนไดรับความเดือดรอน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ รําคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล
การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560

โครงการ/กิจกรรม
36. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย (162,300.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายสิ่งแวดลอมฯ
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มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.๒ ตรวจสอบดานสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความ
26. จํานวนครั้งในการออกตรวจบังคับ
ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน
ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ประกอบการ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานในชุมชน
1.๓ ตรวจสอบสถานประกอบการและผูเกี่ยวของ
เพื่อแนะนํา ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของ
กรุงเทพมหานคร
1.๔ ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เรงดวน เชน การ
ใหบริการเผยแพรความรูดานสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานการณที่มีการระบาดของโรค การ
ตรวจสอบ ควบคุมจัดการ ตอบโตเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปนตน
1.๕ ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานการสงเสริมสุขภาพการควบคุมปองกันโรคในกรณี
จําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.๖ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามนโยบายของ
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดลอมจาก
แหลงกําเนิดประเภทตางๆ เชน การเผาศพ เปนตน หรือ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
1.๗ ปฏิบัติงานกรณีเรงดวนตามนโยบายของผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร
2. บานเรือน หมายถึง บาน ที่พัก ที่อยูอาศัยสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่
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มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3. ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร
4. สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5. ผูประกอบการ หมายถึง เจาของ หรือผูดูแลกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6. การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
คาเปาหมาย
1. ออกตรวจสุขาภิบาล จํานวน 48 ครั้ง
2. จัดประชุม จํานวน 1 ครั้ง
3. ออกบังคับใชกฎหมาย จํานวน 12 ครั้ง
วิธีการคํานวณ
1. นับจํานวนครั้งในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุน
การดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
2. นับจํานวนครั้งในการจัดประชุม ประชาสัมพันธ
ผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ใหทราบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
3. นับจํานวนครั้งในการออกตรวจบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
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เปาประสงค 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม(ผลลัพธ)

มาตรการ
มาตรการที่ 1
พัฒนาความเขมแข็งของภาคี
เครือขายเปาหมายที่กําหนดของ
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

27. รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรม คํานิยาม
การปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 - กิจกรรมปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ไดแก
1. มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายเปน
กิจกรรม
ประจําทุกเดือน
2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน เชน การจัด
นิทรรศการ เผยแพรผานหอกระจายขาว เอกสาร เวทีชาวบาน
การประชุมในชุมชนการรณรงคประชาสัมพันธโดยเนนการมีสวน
รวมของชุมชน
3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงแพร
โรค
4. ชุมชนที่มีผูปวยไดรับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง
ภายหลังไดรับการแจงขาวโดยใชมาตรการเรงดวนสําหรับ
ควบคุมการระบาด คือ
(1) ขอใหประชาชนใหความรวมมือกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยูในชุมชนใหหมดไป
(2) การกําจัดลูกน้ํายุงลายในบานผูปวยและบริเวณรอบ
บานควรดําเนินการอยางนอย 100 เมตร

คาเปาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
37. โครงการควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก
(ไมใชงบประมาณ)

ผูรับผิดชอบ ฝายสิ่งแวดลอมฯ

61

มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

(3) ประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลายในพื้นที่เกิดโรค โดยมี
ดัชนีความชุกชุมลูกน้ํา (คา HI< 10 )
(4) การพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ใหครอบคลุมพื้นที่
รอบบานผูปวยในรัศมีอยางนอย 100 เมตร อยางนอย 2
ครั้ง โดยแตละครั้งหางกัน 7 วัน หากเกิดมีผูปวยกระจายใน
ชุมชน ควรพนทุกหลังคาเรือนในชุมชน หากมีชุมชนที่อยู
ขางเคียงก็ควรพนสารเคมีเพิ่มเติมใหชุมชนใกลเคียงดวย
- ชุมชน ไดแก ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร
คาเปาหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ครบ 4
กิจกรรม คูณดวย 100 หารดวยจํานวนชุมชนทั้งหมดใน
พื้นที่เขต
สูตรคํานวณ
A X 100
B
A = จํานวนชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
ครบ 4 กิจกรรม
B = จํานวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขต
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ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาประสงคที่ 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
1
มาตรการ

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดมาตรการ

28. รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
มาตรการที่ 2 สงเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนํา
เครื่องมือที่มีความหลากหลายมา
ใชตามบริบทความตองการของ
ประชาชน

คาเปาหมาย
รอยละ 80
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน และสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม หมายถึง
ผูเขารวมกิจกรรมของสํานักงานเขตตลิ่งชัน
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
คาเปาหมาย รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูที่ทําแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากถึงมากที่สุด คูณดวย 100 หารดวยจํานวนผูทํา
แบบสอบถามทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม
38. คาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน
(80,000.-)
39. คาใชจายในการสงเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(140,800.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายพัฒนาชุมชนฯ
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มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 3.4.1.3 รณรงคสรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชชองทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

มาตรการ
มาตรการที่ 1
รณรงคเผยแพรความรู
ดานพหุวัฒนธรรม
ผานสื่อของกรุงเทพมหานคร
และสื่อมวลชนแขนงตางๆ

ตัวชี้วัดมาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

29. จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

นิยาม
กิจกรรมทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา หมายถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการสืบตอกันมา ที่มีลักษณะที่แสดงออกถึง
ความงอกงาม และมีสัญลักษณ ที่ทําใหกิจกรรมนั้นเติบโต และ
มีความสําคัญ โดยเปนกิจกรรมที่สํานักงานเขตดําเนินการจัด
ขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่
สํานักงานเขตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่
สํานักงานเขตจัด เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คาเปาหมาย 6 ครั้ง/ป
วิธีการคํานวณ
นับจากจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ที่สํานักงานเขต จัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่
สํานักงานเขตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และจํานวนครั้งของ
การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คาเปาหมาย
6 ครั้ง/ป
โครงการ/กิจกรรม

40. คาใชจายในการ
จัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(485,500.-)
41. คาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(10,000.-)
ผูรับผิดชอบ ฝายพัฒนาชุมชนฯ
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
เปาประสงคที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

การคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด
30. รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอินทรียที่คัดแยก
และนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป
๒๕๖1
31. รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2561

รอยละ12

รอยละ 5

นิยาม วิธีการคํานวณเกณฑการประเมินผล
1. นิยาม
1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) สิ่งที่ยอยสลายงาย ไดแก เศษ
อาหาร เศษผักเปลือกผลไม วัชพืช ใบไมกิ่งไม ฯลฯ
1.2 มูลฝอยอินทรียนํากลับไปใชประโยชน หมายถึง การนํากลับไปใช
ประโยชนตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผานกระบวนการแปรรูปหรือไมก็
ไดเชนทําปุยหมัก เลี้ยงสัตว แปรรูป ฯลฯ
1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึงของเสียอันตรายที่
เกิดจากชุมชน ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุ
ภัณฑปนเปอน ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ
เชน ยาเม็ดหมดอายุ ผงคารบอน เปนตน โดยไมรวมของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี
2. วิธีการคํานวณ
2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เทากับ ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํา
กลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2561 หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2561 คูณ 100

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานัก
42. คาใชจาย
สิ่งแวดลอม
โครงการอาสาสมัคร
สํานักงานเขต
ชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน (297,000.-) (ฝายรักษา
43. คาใชจายในการ ความสะอาดฯ)
สงเสริมการแปรรูป
ขยะเศษอาหารเพื่อ
นํากลับมาใช
ประโยชน
(50,000.-)
44. โครงการ
สงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคัด
แยกมูลฝอยอินทรีย
(ไมใชงบประมาณ)

เชื่อมโยง
มาตรการ
มาตรการที่ 1
สงเสริมการ
คัดแยกมูล
ฝอยที่
แหลงกําเนิด
ตามหลัก3Rs
(Reduce
Reuse/
Recycle)
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(ตอ)ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยาม วิธีการคํานวณเกณฑการประเมินผล
2.2 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เทากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2562 ลบ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2561 หาร ปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2561 คูณ 100
3.เกณฑการประเมินผล
1. คาเปาหมายรายเขตตามที่สํานักสิ่งแวดลอมกําหนด
2. ผลการดําเนินงานรายเขตใชขอมูลจากระบบรายงานของสํานัก
สิ่งแวดลอม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3. สํานักงานเขตรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเปน 2 ตัว
ยอย ผานระบบติดตามและประเมินผลของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลเปนประจําทุกเดือน โดยตองระบุรายละเอียดที่อธิบายไดวา
ดําเนินการอยางไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย และ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายพรอมระบุแหลงกําเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงานตามแนวทางที่สํานัก
สิ่งแวดลอมกําหนดไว ณ หนวยงานเพื่อรับการประเมินผล
5. เกณฑการคํานวณคะแนนจากเปาหมายที่กําหนด แยกแตละตัวชีว้ ัดยอย
- รอยละ 100 ของคาเปาหมายเขตขึ้นไปได 5 คะแนน
- รอยละ 90 - 99 ของคาเปาหมายเขต ได 4 คะแนน
- รอยละ 80 - 89 ของคาเปาหมายเขต ได 3 คะแนน
- รอยละ 70 - 79 ของคาเปาหมายเขต ได 2 คะแนน
- รอยละ 60 - 69 ของคาเปาหมายเขต ได 1 คะแนน
- รอยละ 59 ของคาเปาหมายเขตลงมา ได 0.9 คะแนน
6. นําผลคะแนน 2 ตัวยอยรวมกันเปนผลงานตัวชี้วัดรายเขต

โครงการ/กิจกรรม
45. กิจกรรมการ
รวบรวมมูลฝอย
อันตราย
(ไมใชงบประมาณ)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
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มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปาหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงคที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เปาหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
เปาประสงคที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

32. รอยละของจุดเสี่ยงภัย
ไดรับการแกไข เฝาระวังและ
ตรวจตรา

รอยละ 100

นิยาม
จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสํารวจวาเปนจุดเสี่ยงตอ
การเกิดอาชญากรรม (รวมกับจุดที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล
สํารวจ) จุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ
การแกไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง การปรับ การแกไข หรือการเพิ่มเติม
สภาพแวดลอม เชน การดูแลตัดตนไม การติดตั้งไฟฟา ติดปาย
ประชา-สัมพันธปองกันอาชญากรรม ทําความสะอาดบริเวณปายรถ
ประจําทาง ฯลฯ ครบทุกรายการตามสภาพพื้นที่
การเฝาระวังและตรวจตรา หมายถึง สํานักเทศกิจและสํานักงานเขต
มีการดําเนินการ เพื่อสงเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. จุดเสี่ยงภัยไดรับการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปด (CCTV)
2. จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับสภาพแวดลอมดวยการตัดตนไมที่รกทึบ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ติดปายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม ทํา
ความสะอาดปายรถประจําทาง

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
เชื่อมโยง
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการกลับบาน สํานักเทศกิจ - มิติที่ 1.2
สํานักงานเขต มาตรการที่ 5
ปลอดภัยไปกับ
(ฝายเทศกิจ) สนับสนุนดาน
เทศกิจ (ซ้ํา)
โครงการความ
ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ปลอดภัย
ทรัพยสิน (สายตรวจ
(ตรวจพื้นที่
ตูเขียว) (ซ้ํา)
เสี่ยงตอการ
46. โครงการติดตั้ง
เกิดอาชญา
ไฟฟาสาธารณะตาม
กรรม)
โครงการ MOU
- มิติที่ 1.3
(งบกลางกทม.)
มาตรการที่ 5
47. กิจกรรมซอม
อํานวยการ
บํารุงไฟฟาสาธารณะ
จราจรโดย
ในพื้นที่
เทศกิจอาสา
(2,510,800.-)
จราจร
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
3. ดําเนินการเฝาระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยทางถนน และบนทางเทา เชน กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพานองขามถนน (School care)
กวดขันไมใหมีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ลอเลื่อนบนทางเทา ฯลฯ
4. ดําเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
1. สํานักเทศกิจ
1.1 ขอมูลจุดเสี่ยงภัยของสํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด
1.2 ออกแบบรายงานผลการดําเนินงาน
1.3 ใหคะแนนผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต ตามขอ 2
และขอ 3
2. การแกไขจุดเสี่ยงภัย (รอยละ 40)
สํานักงานเขต (ฝายเทศกิจ) ประสานฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังนี้
2.1 การดูแลตัดตนไม โดย ฝายรักษาความสะอาด (7 คะแนน)
2.2 การติดตั้งไฟฟา โดย ฝายโยธา (7 คะแนน)
2.3 ติดปายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม โดย ฝายเทศกิจ
(7 คะแนน)
2.4 ทําความสะอาดบริเวณปายรถประจําทาง โดยฝายรักษาความสะอาด (7 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
มาตรการที่ 6
ใหการสนับ
สนุนดาน
ความปลอด
ภัยการจราจร
ทางน้ํา
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
2.5 รวบรวมผลการดําเนินงานแกไขจุดเสี่ยงภัย ตามขอ 2.1 –
2.4 รายงานใหผูบริหารและสํานักเทศกิจทราบ (12 คะแนน)
3. การเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (รอยละ 60)
สํานักงานเขต (ฝายเทศกิจ) มีการจัดทําแผนเฝาระวังและตรวจตรา
จุดเสี่ยงภัย ดังนี้
3.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/
จุด (15 คะแนน)
3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด
หากพบวามีการชํารุดใหจัดทําหนังสือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไข (15 คะแนน)
3.3 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจรตามโครงการ
อาสาพานองขามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (15
คะแนน)
3.4 ปฏิบัติหนาที่กวดขันไมใหมีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต
รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทาไมมีคดีอุบัติเหตุบนทางเทา
รอยละ 100 (15 คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ

วิธีการคํานวณ
ความสําเร็จของการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภัยรวมกับการเฝา
ระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย x 100 หาร ความสําเร็จของการ
ดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภัยรวมกับการเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง
ภัยตามแผน
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มิติที่ ๑.๔ : ปลอดภัยพิบัติ
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑ : กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
หนวยงาน
เชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
นิยามและวิธีการคํานวณ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
มาตรการ
33. รอยละความสําเร็จในการ รอยละ ๑๐๐ นิยาม
48. จางเหมาลางทํา สํานักการ มาตรการที่ 1:
ระบายน้ํา เพิ่มความ
เตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ความสะอาดทอ
๑. การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขต สามารถใน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หมายถึง การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝนและน้ํา ระบายน้ํา
(ฝายโยธา) การปองกันน้ํา
(1,176,000.-)
หลากเขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครใหสามารถลดระยะเวลาการ
49. กอสรางเขื่อน
ระบายน้ําทวมขังไดเร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแกประชาชนให
ทวมจากน้ํา
นอยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบ ค.ส.ล. คลองขุนหลากและน้ํา
ของสํานักงานเขตตองจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหา จันทร จากถนนริม
หนุน
ทางรถไฟถึงถนนบรม
น้ําทวมประจําป ๒๕๖2 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้
มาตรการที่ 2:
ราชชนนี
๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล
เพิ่มความ
๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอ (23,514,000.-)
สามารถและ
50. กิจกรรมเปดทาง
พัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน
ประสิทธิภาพ
น้ําไหลที่สาธารณะ
๒. ความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
ในการรองรับ
(ไมใชงบประมาณ)
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตาม
และระบายน้ํา
51. กิจกรรมลอกทอ
แผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมในพื้นที่ประจําป
ทวมขัง
ระบายน้ํา
๒๕๖2 ที่สํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขตกําหนด
(ไมใชงบประมาณ)
รายละเอียดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
- วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัติ
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- ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติเพื่อหาปจจัยความสําเร็จ
และแนวทางแกไขในระยะตอไป
2. สํารวจความพรอม
2.1 ทอระบายน้ํา (สํารวจความยาวทอระบายน้ําที่ตองลางทํา
ความสะอาด)
2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความพรอม และที่ตองขุดลอก)
3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมในพื้นที่
ประจําป ๒๕๖2 ประกอบดวย แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒
ภารกิจ ดังนี้
3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกทอระบายน้ําบูรณะซอมแซมฝา
บอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน
3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล พรอมทั้ง
ขอมูลผลการประเมินการดําเนินงานในปที่ผานมาระบุมาในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ จํานวน 4 ครั้ง/ป
เกณฑการใหคะแนน: รอยละ 100
- พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนเตรียมการปองกันปญหา
น้ําทวมประจําป ๒๕๖2 ของสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต
ประกอบดวย การเตรียมการตามแผนฯ แบงเปน 2 ภารกิจ 1
กิจกรรม ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
ระบายน้ํา
สํานักงานเขต
(ฝายโยธา)

เชื่อมโยง
มาตรการ
มาตรการที่ 1:
เพิ่มความ
สามารถในการ
ปองกันน้ําทวม
จากน้ําหลาก
และน้ําหนุน
มาตรการที่ 2:
เพิ่มความ
สามารถและ
ประสิทธิภาพ
ในการรองรับ
และระบายน้ํา
ทวมขัง
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1. แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝา
บอพักตะแกรงรับน้ําและคันหิน แบงแผนการดําเนินการ ดังนี้
1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยใชแรงงานเขต
1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยการจางเหมา
หนวยงานอื่นตามที่ไดรับจัดสรรประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
ทั้งนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของ
สํานักการระบายน้ํา ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไมเกินวันที่ ๕ ของ
ทุกเดือน พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และ
ผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปดทางน้ําไหล แบงแผนการดําเนินการ
ดังนี้
2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใชแรงงานเขต
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจางเหมาหนวยงานอื่น
ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของ
สํานักการระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน
และการรายงานการดําเนินงานตองครบถวน สมบูรณ สม่ําเสมอ และ
ระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และผลการดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45)

โครงการ/กิจกรรม

เชื่อมโยง
มาตรการ
สํานักการ มาตรการที่ 1:
ระบายน้ํา เพิ่มความ
สํานักงานเขต สามารถในการ
(ฝายโยธา) ปองกันน้าํ ทวม
จากน้ําหลาก
และน้าํ หนุน
มาตรการที่ 2:
เพิ่มความ
สามารถและ
ประสิทธิภาพ
ในการรองรับ
และระบายน้าํ
ทวมขัง
หนวยงาน
รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ

3. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใชกระบวนการมี
สํานักการ มาตรการที่ 1:
ระบายน้ํา เพิ่มความ
สวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือรวมกับหนวยงานที่
สํานักงานเขต สามารถใน
เกี่ยวของ จํานวน 4 ครั้ง/ป (คะแนนรอยละ 10)
(ฝายโยธา) การปองกันน้ํา
สูตรการคํานวณ : ผลคะแนนการดําเนินการตามแผนฯ
ทวมจากน้ํา
(คะแนนรอยละ 100)
หลากและน้ํา
รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
หนุน
คูณดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ
ที่สํานักงานเขตกําหนด
มาตรการที่ 2:
เกณฑการใหคะแนน
เพิ่มความ
- รอยละ ๑๐๐
เทากับ ๕ คะแนน
สามารถและ
- รอยละ ๙๐–๙๙
เทากับ ๔ คะแนน
ประสิทธิภาพ
- รอยละ ๘๐-๘๙
เทากับ ๓ คะแนน
ในการรองรับ
- รอยละ ๗๐-๗๙
เทากับ ๒ คะแนน
และระบายน้ํา
- ต่ํากวารอยละ ๗๐
เทากับ ๑ คะแนน
ทวมขัง
(ปดเศษตามหลักคณิตศาสตร)
หมายเหตุ : 1. กําหนดขึ้นเพื่อเปนการเตรียมการในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในป 2562 ในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต
2. เปนการสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ.2562 ดานที่ ๑ : มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ : ปลอดภัยพิบัติ เปาหมายที่ 1.4.1 : กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ
เปาประสงค 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝนน้ําหนุนและน้ําหลากฯ มาตรการที่ 1: เพิ่มความสามารถในการปองกันน้ําทวม
จากน้ําหลากและน้ําหนุน และมาตรการที่ 2: เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําทวมขัง ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสามารถในการปองกันน้ําทวม
เนื่องจากน้ําหลากและน้ําหนุน ที่ความสูง+3.0 ม.รทก. ไดดีขึ้น และตัวชี้วัดที่ 2 : ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม.ตอชั่วโมง
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

การขับเคลื่อน/ความเชื่อมโยงกับ
แผน
1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
20 ป ระยะที่ 2 พ.ศ.25612565
2. แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.
2562

การกําหนดคาเปาหมาย:

ดาน/มิติ/เปาหมาย/เปาประสงค/

ตัวชี้วัด

ดานที่ ๑ : มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๔ : ปลอดภัยพิบัติ
เปาหมายที่ 1.4.1 : กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ
เปาประสงค 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมี
ความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจาก
น้ําฝนน้ําหนุนและน้ําหลากฯ
มาตรการที่ 1 และ 2

รอยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เปาหมายป 2562
รอยละ 100

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ขอมูลพื้นฐาน
2559 2560 2561
รอยละ
100

มี.ค.

การประเมินผล รอบที่ 1 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน 2 ไตรมาส

คําอธิบาย:

เม.ย. พ.ค.

คาเปาหมาย
2562
รอยละ
100

มิ.ย.

ก.ค.

ตัวชี้วัดที่ 4
หมายเหตุ
ป 2561 :
- รอยละความสําเร็จใน
การเตรียมการแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต (รอยละ
100)
- ความสามารถระบาย
น้ําทวมขังในถนนสาย
หลัก กรณีฝนตก
100 มม.ตอชั่วโมง
(210 นาที)
(สนน.)

ส.ค.

ก.ย.

การประเมินผล รอบที่ 2 (ต.ค.61 – ก.ย.62)

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน 4 ไตรมาส

พิจารณาจากความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในป 2562 โดยสํานักการระบายน้ําและสํานักงาน
เขต แบงการดําเนินการ ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน ผาน
เว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๑ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และ
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45)
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู คลอง และเปดทางน้ําไหลผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ ไมเกิน
วันที่ ๕ ของทุกเดือน ทั้งนี้ การรายงานการดําเนินงานตองครบถวน สมบูรณ สม่ําเสมอ และระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และ
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45)
3. รายงานผลการปฏิบัติงานการรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/ภาคเอกชนในพื้นที่ หรือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 4 ครั้ง/ป (คะแนนรอยละ 10)
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เปาประสงคที่1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ไดรับประทาน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

โครงการ/
หนวยงาน
เชื่อมโยง
กิจกรรม
รับผิดชอบ
มาตรการ
52. โครงการ
สํานักอนามัย มาตรการที่ 1
34. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
รอยละ 100 นิยาม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนายอาหาร แผง กรุงเทพฯ เมือง สํานักงานเขต ควบคุม กํากับ
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ลอยจําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอรมารเก็ต
อาหารปลอดภัย (ฝายสิ่งแวดลอมฯ) ใหสถาน
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
และมินิมารท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ประกอบการ
การแจงตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
อาหารผาน
(สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป)
๒. เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง
เกณฑดาน
เกณฑที่ใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับ ปาย
สุขลักษณะ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ป
คาเปาหมาย
ผลดําเนินการ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ทางกายภาพ
2557
รอยละ 60
รอยละ 70.83
ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแกดานอาคารสถานที่ ดาน
ของกรุงเทพ2558
รอยละ 60
รอยละ 72.98
2559
รอยละ 60
รอยละ 76.18
ความปลอดภัยของอาหารและดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังนี้
มหานคร
2560
รอยละ 60
รอยละ 75.39
2.1 ดานอาคารสถานที่ ตองผานเกณฑสุขลักษณะสถาน
มาตรการที่ 2
ระยะครึ่งปงบประมาณ 2561
รอยละ 65.18
(รอยละ 100)
ประกอบการอาหาร
ควบคุม กํากับ
ขอมูล ณ วันที่ 6กันยายน2562
ประมาณ
2.2 ดานความปลอดภัยของอาหาร ตองผานเกณฑดานความ
ใหผูประกอบ
(รอยละ 100)
รอยละ 85
ปลอดภัย ดังนี้
การ ผูไดรับ
(1) อาหารและวัตถุดิบสุมตรวจดวยชุดทดสอบเบื้องตน (Test kit)
ใบอนุญาต/
ทางดานเคมี อยูในเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด ดังนี้
หนังสือรับรอง
- ตองไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ สารฟอรมาลิน สารฟอก
การแจง ตอง
ขาว และสารกันรา
ไมเปนโรค
- ตองไมพบสีสังเคราะหในอาหาร ที่หามการใชสี
ติดตอไมเปน
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
- ตองไมพบกรดแรอิสระในน้ําสมสายชู
- ตองไมพบยาฆาแมลง สารไอโอเดท และสารโพลาร
ในน้ํามันทอดอาหารเกินเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด
(2) ตรวจความสะอาดของอาหารพรอมบริโภคภาชนะอุปกรณ มือ
ผูสัมผัสอาหาร โดยใชชุดตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียเบื้องตน (SI-๒)
พบการปนเปอน ไมเกินรอยละ 1๐
กรณี พบการปนเปอนสารเคมีอันตราย หรือโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ใหออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือคําแนะนํา
ใหผูประกอบการอาหารดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑความ
ปลอดภัยโดย สุมตรวจวิเคราะหซ้ํา
2.3 ดานบุคลากรผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมหรือการเรียนรู
ดวยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
และผานการทดสอบความรูโดยไดรับหนังสือรับรองและบัตรประจําตัว
ผูสัมผัสอาหาร
๓. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
หมายถึงรอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
ผลผลิต
- จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนา
ตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
โรคที่สังคม
รังเกียจหรือไม
เปนพาหนะ
นําโรคติดตอ
มาตรการที่ 3
ควบคุม กํากับ
ใหสถาน
ประกอบการ
ผูไดรับ
อนุญาต/
หนังสือรับรอง
การแจง ตอง
ผานการอบรม
ตามหลักสูตร
ที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด
มาตรการที่ 4
ตรวจเฝาระวัง
คุณภาพ
อาหารใน
สถาน
ประกอบการ
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ผลลัพธ
- รอยละสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครคูณดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวนสถาน
ประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต
สูตรการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ / จํานวนสถานประกอบการ
อาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต

โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
มาตรการที่ 6
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
ดานสุขาภิบาล
อาหารมี
ศักยภาพ
ในการ
ดําเนินงานดาน
อาหาร
ปลอดภัย
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ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 – การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาประสงค 3.1.1.1 – ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก
โครงการ/
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
นิยามและวิธีการคํานวณ
กิจกรรม
35. รอยละความสําเร็จของการ รอยละ 100 นิยาม
53. กิจกรรม
การสรางสิ่ง
ออกแบบและจัดทํารายการของ
การออกแบบและจัดทํารายการ หมายถึง การออกแบบสิ่งอํานวย
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการตามมาตรฐาน พรอมทั้งรายการที่ อํานวยความ
สะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดออกแบบไว เพื่อนําไปจัดสรรของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.
ผูสูงอายุและผู
2563
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณที่กอสรางหรือ พิการ
ติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อชวยสนับสนุนใหทุกคนใน
สังคมสามารถดําเนินชีวิตดวยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสรางความ
ปลอดภัยใหแกผูใช ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สงเสริมใหสํานักงานเขตมีการ
เตรียมการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ ผูพิการตาม
มาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (Universal Design)
แนวทางการดําเนินงาน
1. สํานักงานเขตตองมีการออกแบบพรอมรายการของการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ ผูพิการ เชน หองน้ํา ทางเขาอาคาร ทาง
ลาด พรอมปายสัญลักษณผูพิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสําหรับคนพิการ หรืออื่น ๆ
เปนตน
- กรณีสํานักงานเขตที่อยูระหวางการกอสรางสํานักงานเขตใหม
จะตองนําแบบโครงสรางสํานักงานเขตสงใหสํานักการโยธาเพื่อตรวจสอบ
และแจงผลใหสํานักงานเขตทราบวาตองดําเนินการหรือไม หากสํานักการ
โยธารับรองครบถวนแลว สํานักงานเขตไมตองดําเนินการ แตหากไมได

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการโยธา
สํานักงานเขต
(ฝายปกครอง)

เชื่อมโยง
มาตรการ
มาตรการที่ 2
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กําหนดไวในรูปแบบหรือมีไมครบถวน ตองมีการดําเนินการจัดทํารูปแบบ/
รายการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
- กรณีสํานักงานเขตมีสิ่งอํานวยความสะดวกแลว แตไมเปนไปตาม
มาตรฐาน ตองมีการกําหนดแบบและรายการใหถูกตองเพื่อการปรับปรุง
2. นํารูปแบบและรายการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
3. สํานักงานเขตตองรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักการโยธาปละ 2
ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ 15
กันยายน 2562
4. สํานักการโยธาเปนหนวยงานใหการสนับสนุน/ใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินการออกแบบและจัดทํารายการ มีฐานขอมูลที่ไดทําการสํารวจสิ่ง
อํานวยความสะดวกของสํานักงานเขต เมื่อป พ.ศ.2560 และดําเนินการ
ติดตาม วัดผลสําเร็จและใหคะแนนกับสํานักงานเขต
วิธีการคํานวณ
๑. มีแบบและรายการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ
ผูพิการฯ หากไมแลวเสร็จคิดคะแนนตามผลงาน (รอยละ ๘๐)
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานสงใหสํานักการโยธา จํานวน ๒ ครั้ง
หากไมรายงานหักคะแนน ครั้งละ 0.2 คะแนน (รอยละ ๑๐)
3. มีการนําแบบและรายการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปถัดไป หาก
ไมนําแบบและรายการเพื่อขอจัดสรรฯ หัก 0.5 คะแนน (รอยละ ๑๐)

โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
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มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
คา
นิยามและวิธีการคํานวณ
หนวยงาน
เชื่อมโยง
เปาหมาย
รับผิดชอบ มาตรการ
36. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รอยละ นิยาม/คําอธิบาย
สํานักการศึกษา
๑-๓
วิชาหลักจากการทดสอบทาง
๑๐0 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขต
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กําหนดทุกรายวิชาที่สอบ ไดแก ภาษาไทย (ฝายการศึกษา)
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ที่กําหนด
- โรงเรียนที่กําหนด แบงตามเกณฑการคํานวณชวงระดับคะแนน O-NET ปการศึกษา 2560
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้
หมายเหตุ
กลุมโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
- คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่
กลุม A
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
กําหนดเปนคาเปาหมายของ
กลุม B
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับคอนขางดีถึงดี
สํานักการศึกษา
กลุม C
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับพอใชถึงปานกลาง
- คาเปาหมายของสํานักงานเขต
กลุม D
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับควรปรับปรุงอยางยิ่งถึงควรปรับปรุง
เปนไปตามที่สํานักการศึกษา
กําหนด
- มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง
ระดับ
วิชา
คะแนนเฉลี่ยเปาหมาย
กลุม A
กลุม B
กลุม C
กลุม D
ประถมศึกษาปที่ 6 คณิตศาสตร
44.98
42.46
39.95
37.44
วิทยาศาสตร
45.15
42.72
40.29
37.78
ภาษาอังกฤษ
42.54
38.81
35.08
32.57
ภาษาไทย
49.20
48.81
48.41
45.90
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โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
54. คาใชจายในการประชุมครู
(8,400.-)
55. คาใชจายโครงการเกษตรปลอด
สารพิษ (5,000.-)
56. คาใชจายในการฝกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหนาหนวยยุวกาชาด (139,500.-)
57. คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(96,000.-)
58. คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(31,700.-)
59. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน (270,000.-)
60. คาใชจายในการสนับสนุนการ
สอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย (314,400.-)
61. คาใชจายในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(28,800.-)

คา
เปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3

มัธยมศึกษาปที่ 6

วิชา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

กลุม A
37.44
41.79
38.66
45.96
34.87
39.17
36.17
47.81
41.56

คะแนนเฉลี่ยเปาหมาย
กลุม B
กลุม C
31.15
24.87
37.67
33.56
32.98
27.31
43.94
41.92
27.30
19.73
33.75
28.33
29.25
22.33
46.72
45.63
37.34
33.12

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ

กลุม D
22.36
31.05
24.8
39.41
17.22
25.82
19.82
43.12
30.61

วิธีการคํานวณ
1. หารอยละความสําเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุมโรงเรียน) โดยนําผลคะแนนเฉลี่ย
รายวิชาที่ดําเนินการไดเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเปาหมาย
2. หารอยละความสําเร็จรายระดับ (ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนํารอยละความสําเร็จรายวิชา (ขอ 1)
มาหาคาเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน)
3. หารอยละความสําเร็จของหนวยงาน โดยนํารอยละความสําเร็จของทุกระดับชั้นของหนวยงาน
มาหาคาเฉลี่ย
รอยละความสําเร็จของหนวยงาน : ผลรวมรอยละความสําเร็จทุกระดับชั้นของหนวยงาน
จํานวนระดับชั้นของหนวยงาน
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62. คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี
เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (2,674,200.-)
63. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(38,200.-)
64. คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(1,788,000.-)
65. คาใชจายโครงการจางเหมายาม
ดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (8,128,300.-)
66. คาใชจายโครงการวายน้ําเปน
เลนน้ําไดปลอดภัย (352,300.-)
67. คาใชจายในพิธีทบทวนคํา
ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร (42,500.-)
68. คาใชจายในพิธีปฏิญาณและ
สวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร (47,300.-)
69. คาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(89,800.-)
70. คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค
ผลงานเพื่อการเรียนรู (189,600.-)

คา
เปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
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71. คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะชีวิต (4,512,000.-)
72. คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร(159,600.-)
73. คาใชจายในการเสริมสราง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (50,000.-)

คา
เปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
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ดานที่ ๔ มหานครกระชับ
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม
เปาประสงคที่ ๔.๑.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
นิยาม /คําอธิบาย
โครงการ/
หนวยงาน
เชื่อมโยง
และวิธีการคํานวณ
กิจกรรม
รับผิดชอบ
มาตรการ
37. รอยละของการลงจุดแสดง
รอยละ 100 นิยาม/คําอธิบาย
สํานักผังเมือง มาตรการที่ 8
74. โครงการ
1. ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการ
สํารวจ จัดเก็บ
การลงจุดแสดง
หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบ
กอสรางอาคาร และตําแหนงอาคาร
ตําแหนงอาคาร หนวยงานรวม และจัดทํา
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไวใน ที่มีการออกเลข
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
ดําเนินการ ระบบฐาน
คํารองขอ และไดรับการอนุญาตใหมีการกอสรางตามคํารองขอ
ขอมูลเพื่อการ
รหัสประจําบาน
2. การลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
สํานักการโยธา วางผังเมือง
หมายถึง การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
สํานักงานเขต
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามระบบการรายงานผลการอนุญาต
(ฝายทะเบียน)
กอสรางอาคารของสํานักผังเมือง ทั้งป 2562 และปยอนหลังจน
ขอมูลเปนปจจุบัน
3. ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน หมายถึง
ตําแหนงผูยื่นคํารองขอเลขรหัสประจําบาน และไดรับการกําหนดเลข
หมายประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง
4. การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
หมายถึง จุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานตาม
ระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบานของสํานักผังเมือง
(ตามแบบ ทร. 900) ทั้งป 2562 และปยอนหลังจนขอมูลเปน
ปจจุบัน
5. ระบบการรายงานผล
หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาต
กอสรางอาคาร และตําแหนงการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
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เปาหมาย

นิยาม /คําอธิบาย
และวิธีการคํานวณ
ประจําบาน ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมืองและสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคารกับ
จุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
คูณดวย 100 หารดวยผลรวมของจํานวนการอนุญาตกอสรางอาคาร
กับจํานวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
- รอยละ ๑๐๐
เทากับ ๕ คะแนน
- รอยละ ๙๐–๙๙
เทากับ ๔ คะแนน
- รอยละ ๘๐-๘๙
เทากับ ๓ คะแนน
- รอยละ ๗๐-๗๙
เทากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากวารอยละ ๗๐
เทากับ ๑ คะแนน

โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยง
มาตรการ
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ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

38. รอยละของ
ชุมชนในพื้นที่เขตมี
การจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน

รอยละ 50 ของ
ชุมชนในพื้นที่เขตมี
การจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน

นิยาม/คําอธิบาย
และวิธีการคํานวณ

นิยาม/คําอธิบาย
1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555
2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงใหเห็น
สถานการณ สภาพปญหา หรือความตองการของชุมชน แนว
ทางการแกไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินงานของแตละชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
75. คาใชจายในการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(3,420,000.-)
76. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนเขต
ตลิ่งชัน ป 2562
(ไมใชงบประมาณ)

หนวยงาน
เชื่อมโยงกับ
รับผิดชอบ
มาตรการ
สํานักพัฒนาสังคม มาตรการที่ 2
สํานักงานเขต สงเสริมความ
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ) เขาใจของภาค
ประชาชนตอการ
เขามามีสวนรวม
เพื่อการพัฒนา
เมือง
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ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร
เปาหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
เปาหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
คาเปาหมาย
นิยามและวิธีการคํานวณ
โครงการ/กิจกรรม
หนวยงาน
เชื่อมโยง
ชื่อตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
มาตรการ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษี
ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ 77. กิจกรรมเพิ่ม ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด มาตรการที่ 3
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ
ประสิทธิภาพการ สํานักการคลัง
จัดเก็บรายไดตาม
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่)
จัดเก็บภาษีและ
ยอดประมาณการ
ผู
ด

า
ํ
เนิ
น
การหลั
ก
ติดตามหนี้คาง
รายไดจัดเก็บเอง
สํานักการคลัง
39. รอยละของยอดรวมการ
ไมนอยกวา วิธีการคํานวณ
ชําระ
และสํานักงานเขต
จัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอด
รอยละ 95 1. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตไมนอยกวา
(ฝายรายได)
รวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่
รอยละ 95 ได 5 คะแนน
สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ)
2. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 90
แตไมถึงรอยละ 95 ได 4 คะแนน
3. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 85
แตไมถึงรอยละ 90 ได 3 คะแนน
4. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 80
แตไมถึงรอยละ 85 ได 2 คะแนน
5. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดนอยกวารอยละ
75 แตไมถึงรอยละ 80 ได 1 คะแนน
40. รอยละของยอดรวมการ
รอยละ 25 ภาษีคางชําระหมายถึงยอดภาษีคางชําระ 3 ประเภท (ภาษี
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด มาตรการที่ 4
คงสัดสวนภาษี
จัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท
สํานักการคลัง
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) ณ วันที่ 1
ลูกหนี้ทองถิ่นใน
ตุลาคม 2561 หักภาษีคางชําระที่หนวยงานไมสามารถยึดอายัด
ปงบประมาณตอ
ตามระเบียบไดตามยอดที่สํานักการคลังแจง
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ชื่อตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณ
1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ
25 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 5 คะแนน
2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ
20 แตไมถึงรอยละ 25 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 4
คะแนน
3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ
15 แตไมถึงรอยละ 20 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 3
คะแนน
4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ
10 แตไมถึงรอยละ 15 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 2
คะแนน
5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดไมถึงรอยละ
10 ไดคะแนน 1 คะแนน

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ผูดําเนินการหลัก
สํานักการคลัง
และสํานักงานเขต
(ฝายรายได)

เชื่อมโยง
มาตรการ
รายไดภาษีทองถิ่น
จัดเก็บเอง
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มิติที่ ๒ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒.๑ รอยละความสําเร็จในการใชจาย
งบประมาณ
๑. รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
(มิติที่ ๒.๑.๑ ของ สงม.)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สงม. กําหนด

๒. รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน ตามที่ สงม. กําหนด
ภาพรวม (มิติที่ ๒.๑.๒ ของ สงม.)
๓. รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป
(มิติที่ ๒.๑.๓ ของ สงม.)
มิติที่ ๒.๒ ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
๔. ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน (มิติที่ ๒.๒ ของ
สนค.)
5. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (มิติที่ ๒.๓ ของ สตน.)

ตามที่ สนค. กําหนด

ตามที่ สนค. กําหนด
ตามที่ สตน. กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ
78. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป
(ความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน)
(ฝายการคลัง)
79. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป
(ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม)
(ฝายการคลัง)
80. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป
(เงินกันไวเหลื่อมป)
(ฝายการคลัง)
81. กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทํางบการเงินของ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน
(ฝายการคลัง)
82. กิจกรรมการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(ฝายการคลัง)
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มิติที่ ๓ ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
6. รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
(มิติที่ ๓.๑ ของกองกลาง)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่กองกลางกําหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ
83. กิจกรรมติดตามการแกไขปญหารองเรียน
(ฝายปกครอง)

7. รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการให
บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(มิติที่ ๓.๒ ของ สกก.)

ตามที่ สกก. กําหนด

84. โครงการ ตลิ่งชัน หวงใย ใสใจผูสูงอายุ (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
85. โครงการโรงเรียนจัดการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพและ
รักษสิ่งแวดลอม (รักษารอบ) (ฝายสิ่งแวดลอม)

8. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(มิติที่ ๓.๓ ของ ผตร.)

ตามที่ ผตร. กําหนด

86. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการให
บริการของสํานักงานเขตตลิ่งชัน (ฝายปกครอง)
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มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัด

มิติที่ 4.1
9. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (มิติที่ 4.1
ของ สกก. และสตน.)
มิติที่ 4.2
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of Word Life)
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน (มิติที่ 4.2.1 ของ สนอ.)
11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
(มิติที่ 4.2.2 ของ สนอ.)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ

ตามที่ สกก. กําหนด

87. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตตลิ่งชัน
(ฝายปกครอง)

ตามที่ สนอ. กําหนด

88. กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(ฝายสิ่งแวดลอม)
89. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากรสํานักงานเขตตลิ่งชัน
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

ตามที่ สนอ. กําหนด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัด

1. จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม (ผลผลิต)
2. รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในระดับมากตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ 1. โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ประชาชน (ฝายเทศกิจ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ
ขั้นที่ 2 จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
ขั้นที่ 3 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่
ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5
5
5
70
10
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
5
10
15
20
90
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด

3. จํานวนเสนทางใหบริการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ผลผลิต)
4. รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการตามโครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ 2. โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ฝายเทศกิจ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ
ขั้นที่ 2 จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
ขั้นที่ 3 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่
ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5
5
5
70
10
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
5
10
15
20
90
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5. รอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพ (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ 3. คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติด (66,200.-) (ฝายปกครอง)
เนื้องาน
ความกาวหนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
โครงการ
รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ขั้นที่ ๑ ขออนุติโครงการ
5
5
ขั้นที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจํางวด
5
10
ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามโครงการ
35
45
ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรมรณรงคยาเสพติด
35
80
ขั้นที่ 5 สรุปผลโครงการ/กิจกรรม
20
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6. รอยละของผูจําหนายยาสูบในพื้นที่เขต เขารับการอบรม มีความรูในการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่ (ผลผลิต)
7. แผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ 4. โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (400,000.-) (ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
คิด
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ
ความกาวหนา
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
โครงการ(รอย
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ละ)
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5
5
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจํางวด
5
10
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติงาน
10
20
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
75
95
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน
5
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด 8. จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติหนาที่เทศกิจอาสาจราจร (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ 5. โครงการเทศกิจอาสาจราจรพานองขามถนน (ไมใชงบประมาณ) (ฝายเทศกิจ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ
ขั้นที่ 2 จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
ขั้นที่ 3 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่
ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5
5
5
70
10
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
5
10
15
20
90
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ชื่อตัวชี้วัด 9. จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตอป (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ 6. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (352,000.- บาท) (ฝายปกครอง)
เนื้องาน
ความกาวหนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
โครงการ
รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ขั้นที่ ๑ ขออนุติโครงการ
5
5
ขั้นที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจํางวด
5
10
ขั้นที่ 3 อปพร.รับแจงเหตุ
40
50
ขั้นที่ 4 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
40
90
ขั้นที่ 5 สรุปผลโครงการ/กิจกรรม
10
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อโครงการ

7. คาใชจายในการฝกอบอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (64,100.- บาท) (ฝายปกครอง)
ความกาวหนา
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
โครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ขั้นที่ ๑ ขออนุติโครงการ
5
5
ขั้นที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจํางวด
5
10
ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามโครงการ
35
45
ขั้นที่ 4 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
35
80
ขั้นที่ 5 สรุปผลโครงการ/กิจกรรม
20
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. รอยละของถนน ซอย ผิวจราจร สะพานขามแยก ทางยกระดับ อุโมงคลอดใตแยก ตามแผนการซอมบํารุงไดรับการปรับปรุงใหอยูในสภาพดีตามแผนการซอม
(ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ 8. ปรับปรุงซอยสวนผัก 47 (ทางเขาศูนยบริการสาธารณสุข 49 สาขาเกตุแวน) (440,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อโครงการ 9. ปรับปรุงถนนอินทราวาส จากถนนราชพฤกษถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 (7,200,000.-) (ฝายโยธา)
เนื้องาน
ความกาวหนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
โครงการ
รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
30
30
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
20
50
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
10
60
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
20
80
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
20
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100
ชื่อโครงการ 10. คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน (3,000,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด 11. รอยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหอยูในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ 11. ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน (169,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อโครงการ 12. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง (1,457,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ชื่อโครงการ 13. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประสาท (1,290,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อโครงการ 14. ปรับปรุงโรงเรียนวัดไกเตี้ย (1,045,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100

ชื่อโครงการ 15. ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน (846,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อโครงการ 16. ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ําฝงเหนือ (198,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ชื่อโครงการ 17. ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ (1,413,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อโครงการ 18. ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี (1,073,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ชื่อโครงการ 19. ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิกุล (394,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อโครงการ 20. ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (404,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ชื่อโครงการ 21. ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส (350,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อโครงการ 22. ปรับปรุงโรงเรียนวัดชางเหล็ก (1,015,000.-) (ฝายโยธา)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทํารายละเอียดออกแบบประมาณการ
ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
ขั้นที่ 3 ขายแบบ และพิจารณาผล
ขั้นที่ 4 ประมูล และขออนุมัติ
ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแลวเสร็จ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
30
20
10
20
20
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
30
50
60
80
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ชื่อตัวชี้วัด 12. รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยูในเกณฑมาตรฐาน
ชื่อโครงการ 23. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ ๒ วางแผนการดําเนินโครงการ
ขั้นที่ ๓ จัดทําคําสั่งจางและแตงตั้ง
อาสาสมัครลานกีฬา
ขั้นที่ 4 เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครลาน
กีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งชวยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมดานลานกีฬาของสํานักงานเขต
ขั้นที่ 5 สํารวจความตองการการใชอุปกรณ
กีฬาของลานกีฬา
ขั้นที่ 6 ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณกีฬามอบ
ใหแกลานกีฬา
ขั้นที่ 7 ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลชิงแชมปเขตตลิ่งชัน
ขั้นที่ 8 สรุปผลรายงานผูบังคับบัญชา
รวม 8 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
10
10
10

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
10
20
30

10

40

10

40

20

60

30

90

10
100

100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อโครงการ 24. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ ๒ วางแผนการดําเนินโครงการ
ขั้นที่ ๓ ติดตอวิทยากรนําเตนแอโรบิค
ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ขั้นที่ 5 ขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทน
วิทยากรนําเตนแอโรบิค
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5
10
50
10

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
5
10
20
90
100

100

100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด

13. จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
14. รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ 25. โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ (ฝายเทศกิจ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ
ขั้นที่ 2 จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
ขั้นที่ 3 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่
ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5
5
5
70
10
100

ความกาวหนา
โครงการ
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5
10
15
20
90
100
100

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด

15. จัดใหมีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ (ผลผลิต)
16. การจัดใหมีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่เขต (ผลผลิต)
17. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผูทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
ชื่อโครงการ 26. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ – ปรับ ผูทิ้งขยะในที่สาธารณะ (ฝายเทศกิจ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ
ขั้นที่ 2 จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
ขั้นที่ 3 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่
ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5
5
5
70
10
100

ความกาวหนา
โครงการ
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5
10
15
20
90
100
100

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด 18. จํานวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบปาย
ชื่อโครงการ 27. โครงการจัดระเบียบปายโฆษณาในที่สาธารณะ (ฝายเทศกิจ)
เนื้องาน
ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ขั้นที่ 1 จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ
5
5
ขั้นที่ 2 จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
5
10
ขั้นที่ 3 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
5
15
ขั้นที่ 4 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
5
20
ขั้นที่ 5 เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่
70
90
ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
10
100
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100
ชื่อตัวชี้วัด 19. จํานวนครั้งในการออกตรวจตรา กวดขันรถจอด หรือขับขี่บนทางเทา (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ 28. โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเทา (ฝายเทศกิจ)
เนื้องาน
ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ขั้นที่ 1 จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ
5
5
ขั้นที่ 2 จัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
5
10
ขั้นที่ 3 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
5
15
ขั้นที่ 4 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
5
20
ขั้นที่ 5 เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่
70
90
ขั้นที่ 6 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
10
100
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

109

ชื่อตัวชี้วัด 20. พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหยอม หรือปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมใหมีภูมิทัศนรมรื่น สวยงาม (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ 29. คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝายรักษาฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 สํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําโครงการ
ของบประมาณ
ขั้นที่ 2 จัดทําโครงการ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ 3 ขออนุมัติเงินประจํางวด
ขั้นที่ 4 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ
ปลูกฯ
ขั้นที่ 5 จัดเจาหนาที่เพื่อเตรียมพื้นที่
ขั้นที่ 6 ปลูกตนไมตามรูปแบบที่กําหนด
ขั้นที่ 7 รายงานผลการดําเนินการตามแบบ
สสล.01
ขั้นที่ 8 นําขอมูลพื้นที่สีเขียวเขาโปรแกรม
เพื่อการจัดการขอมูลสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร
รวม 8 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
10

ความกาวหนา
โครงการ
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10

10
10
30

20
30
60

10
20
5

70
90
95

5

95

100

100

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อโครงการ 30. โครงการพัฒนาพื้นที่วางใหเปนพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย (ฝายรักษาฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ 1 สํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําโครงการ
ขั้นที่ 2 จัดทําโครงการ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ 3 ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน
เพื่อขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใน
การดําเนินการ
ขั้นที่ 4 จัดเจาหนาที่เพื่อเตรียมพื้นที่
ขั้นที่ 5 จัดหาอุปกรณ ตนไมชนิดตาง ๆ
เพื่อปลูกตามรูปแบบที่กําหนด
ขั้นที่ 6 ปลูกบํารุงรักษาใหพื้นที่มีความ
เรียบรอย สวยงาม
ขั้นที่ 7 รายงานผลการดําเนินการ
รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
10
10
15

ความกาวหนา
โครงการ
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10
20
35

20
20

55
75

20

95

5
100

100
100

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด 21. รอยละของผูสูงอายุและผูพิการที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถวนไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ
ชื่อโครงการ 31. คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม (581,400.-) (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ ๒ ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะหแกประชาชน
ขั้นที่ 3 ขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทน
รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
10
70

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
10
80

20
100

100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ชื่อโครงการ 32. คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส (510,900.-) (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ ๒ ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะหแกประชาชน
ขั้นที่ 3 ขออนุมัติเบิกจายเงิน
รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
10
70

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
10
80

20
100

100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.
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ชื่อตัวชี้วัด 22. รอยละความพึงพอใจของผูที่ไดรับความรูในการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน
ชื่อโครงการ 33. คาใชจายในการสงเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปญหาความยากจนอยางยั่งยืน (65,000.-) (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ ๒ วางแผนการดําเนินโครงการ
ขั้นที่ ๓ จัดซื้อจัดจาง
ขั้นที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นที่ 5 สรุปผลรายงานผูบังคับบัญชา
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
10
10
20
50
10
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
10
20
40
90
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วัด 23. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถายทอดได
ชื่อโครงการ 34. คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได (31,800.-) (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ ๒ วางแผนการดําเนินโครงการ
ขั้นที่ ๓ ประชาสัมพันธโครงการ
ขั้นที่ ๔ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นที่ ๕ จัดซื้อวัสดุฝกอบรม
ขั้นที่ ๖ ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นที่ ๗ สรุปผลรายงานผูบังคับบัญชา
รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5
20
10
10
40
10
100

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
5
10
30
40
50
90
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

114

ชื่อโครงการ 35. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (294,800.-) (ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ขั้นที่ ๒ วางแผนการดําเนินโครงการ
ขั้นที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย
ขั้นที่ 4 จัดซื้อวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ
และวัสดุสํานักงาน
ขั้นที่ 5 ประชาสัมพันธโครงการ
ขั้นที่ 6 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนยฯ และวัสดุ
เกษตร
ขั้นที่ 7 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ขั้นที่ 8 สรุปผลรายงานผูบังคับบัญชา
รวม 8 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
5
5

ความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
5
10

20

30

10
10

40
50

40
10
100

90
100
100

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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