แผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตธนบุรี

คํานํา
สํานั กงานเขตธนบุ รี เปนหนวยงานหนึ่ งของกรุง เทพมหานคร ที่ มีหนาที่ ค วามรั บ ผิด ชอบใหบริ การ
ประชาชนในดานตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร
เพื่ อประโยชน/สุข ของประชาชนในพื้นที่โ ดยมีอํา นาจหนาที่เกี่ ยวกับ งานปกครองทองที่ การทะเบี ย นปกครอง
การทะเบียนราษฎร การทะเบียนทั่วไป การใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ การควบคุมบังคับการ
เกี่ ย วกั บ การกอสรางอาคาร การแกไขป5 ญหาน้ํ า ทวม การบํ า รุ ง ดู แ ลรั ก ษาคู คลอง ทาง หรื อ ทอระบายน้ํ า
การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ การสุขาภิบาลตลาด การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลทั่วไปให
ไดมาตรฐาน การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีป:าย ภาษีรถยนต/ประจําป; คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม การเก็บขยะมูลฝอย การดูแล
บํารุงรักษาตนไมในที่สาธารณะใหสวยงามรมรื่น การกํากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของโรงเรี ยนในสั งกั ดทั้ งในระดั บกอนประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาและมั ธยมศึ ก ษา การงบประมาณ การเงิ น
การบัญชีและการพัสดุที่เบิกจายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและ
เงินอื่น ๆ การควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การสงเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย/สินของประชาชน การสงเสริมสนับสนุนงานป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินการพัฒนาชุมชน
และสังคมทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน การดูแลและรักษาใหเปนไป
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ดังนั้น เพื่อใหงานที่รับผิดชอบมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สํานักงานเขตธนบุรีจึงได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป; พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยนํายุทธศาสตร/การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป; พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร เปนกรอบชี้นําเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ตอบสนองตอความตองการ
และเกิดประโยชน/สูงสุดตอประชาชนในพื้นที่ตอไป
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ข$อมูลทั่วไป/สถานการณ/ของพื้นที่
สภาพทั่วไป
เขตธนบุรี ในอดีตคือเมืองที่เปนแหลงรวมวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติ ไดขยายแหลงที่อยูอาศัยและที่ทํา
มาหากินตลอดริมฝ5Gงแมน้ําเจาพระยาลัดเลาะเขาไปตามลําคลองนับรอยสาย มีอดีตที่งดงามคือวัดวาอารามนอย
ใหญ เคียงคูชุมชนริมฝ5Gงแมน้ํา
เขตธนบุ รี ใ นวั น นี้ คื อ ผื น ดิ น ฝ5G ง ตะวั น ตกของแมน้ํ า เจาพระยา การขยั บ ขยายความเจริ ญ ภาคเมื อ ง
อุตสาหกรรมจากฝ5Gงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ทําใหมีการถมคูคลองเพื่อสรางชุมชนเมืองแบบใหม คูคลอง
หลายแหงถู ก แปรสภาพเปนคลองระบายน้ํ า ทิ้ ง จากบานเรื อ นที่ อ ยู อาศั ย ความตองการภาคแรงงานของ
อุตสาหกรรมและการโยกยายถิ่นฐานภาคชนบทสูเมืองไดเขามาแทนที่วัฒนธรรมชุมชนแบบเดิม ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพรับจาง คาขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ที่ตั้ง อาณาเขตสภาพพื้นที่
เขตธนบุรีเปนเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูริมฝ5Gงตะวันตกของแมเจาเจาพระยา หรือฝ5Gงธนบุรี
มีพื้นที่ 8.566 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 7 แขวง คือ แขวงวัดกัลยาณ/ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่
เรือ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล แขวงสําเหร และแขวงดาวคนอง โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดเขตบางกอกใหญ มีคลองบางกอกใหญเปนเสนแบงเขตและติดแมน้ําเจาพระยา ฝ5Gงตรงขาม
คือเขตพระนคร
ทิศตะวันออก ติดเขตคลองสาน มีถนนประชาธิปก และคลองบางไสไกเปนเสนแบงเขต
ทิศใต ติดเขตราษฎร/บูรณะ มีคลองดาวคะนองเปนเสนแบงเขตและติดแมน้ําเจาพระยา ฝ5Gงตรงขามคือ
เขตบางคอแหลม
ทิศตะวันตก ติดเขตจอมทอง มีคลองบางสะแกคลองวัดใหมยายนุย และคลองบางหลวง เปนเสนแบงเขต
และติดเขตภาษีเจริญ มีคลองบางหลวงเปนเสนแบงเขต
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีอาณาเขตติดกับแมน้ําเจาพระยาทั้งทางทิศเหนือและทิศใต ภายในพื้นที่มีลํา
คลอง ตัดผาน เปนพื้นที่ชุมชนมีการกอสรางบานเรือนอาคารพาณิชย/หนาแนน
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สถานการณ/ของพื้นที่
ด$านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป6นระเบียบเรียบร$อย
มิติที่ 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
สถานการณ//แนวโน$ม
การพัฒนาพื้นที่เขตธนบุรีใหเปนเมืองที่นาอยู มีสภาพแวดลอมที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย/สิน ถือเปนภารกิจที่ตองบูรณาการการทํางานรวมกันของหลายหนวยงาน ซึ่งทางสํานักงานเขตธนบุรีก็มีมาตรการ
ในการดําเนินงาน ไมวาจะเปน การเฝ:าระวังพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ําทั้งระบบอยางมีประสิท ธิภาพ
สามารถรองรับป5ญหาน้ําทวมขังพื้นที่ อันมีสาเหตุมาจากน้ําฝน
1

มิติที่ 1.3 การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
สถานการณ//แนวโน$ม
ป5จจุบันสถานการณ/สาธารณภัยที่เกิดขึ้ นในพื้นที่เขตธนบุรีสวนใหญจะเปนภั ยที่มีลักษณะป5 จจุบันทันดวน
ไดแกป5ญหาอัคคีภัย อุทกภัยอันเกิดจากการไมสามารถระบายน้ําไดทันในฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากสถานการณ/ทางการเมืองและการกอการราย
สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตธนบุรี ระหวางป;งบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559 ดังนี้
1) ป;งบประมาณ พ.ศ.2556 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 3 ครั้ง
2) ป;งบประมาณ พ.ศ.2557 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 2 ครั้ง
3) ป;งบประมาณ พ.ศ.2558 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 5 ครั้ง
4) ป;งบประมาณ พ.ศ.2559 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 8 ครั้ง
ด$านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว=างคนกับสิ่งแวดล$อม
มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
สถานการณ//แนวโน$ม
ป5จจุบันสัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหยอมตอประชากรในพื้นที่เขตธนบุรี คิดเปน 2.01 ตร.ม. ตอคน ซึ่ง
หากรวมประชากรแฝงที่ มี จํ านวนมาก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บเกณฑ/ มาตรฐานพื้ นที่ สี เขี ยวเพื่ อคุ ณภาพชี วิตที่ ดี ของ
ประชากรในองค/การของอนามัยโลกกําหนดเมืองควรมีพื้นที่ 9 ตร.ม. หรือ 15 ตร.ม. ตามมาตรฐานพื้นที่สีเขียวสากล
ตอประชากร 1 คน ตั วเลขดั ง กลาวบงชี้ ใหเห็ นวากรุ ง เทพมหานครมีพื้นที่สีเขี ยวเพื่อบริก ารประชาชนต่ํ ากวา
มาตรฐานการเปนเมืองเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
สาเหตุสําคัญที่สงผลใหไมมีพื้นที่ที่จะใชในการพัฒนาเปนพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจอยางเพียงพอเปน
ผลมาจากการใชประโยชน/ที่ดินที่ไมเปนไปตามผังเมืองที่วางแผนไว ที่ดินมีราคาแพง เมืองใหความสําคัญกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาการรักษาสภาพแวดลอมที่รมรื่นนาอยู การกอสรางตางๆ ที่ตองมีการทําลาย
พื้นที่สีเขียวของเมืองโดยเฉพาะไมยืนตนขนาดใหญ นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวบางสวนก็เปนของเอกชน หากเจาของ
ที่ดินประสงค/ที่จะนําพื้นที่ดังกลาวไปใชประโยชน/ดานอื่น พื้นที่สีเขียวดังกลาวก็จะหายไป
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ด$านที่ 3 เมืองที่มีความเข$มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
สถานการณ//แนวโน$ม
ในการสรางความเขมแข็งทางสังคม สํานักงานเขตธนบุรีไดดําเนินงานโดยอาศัยการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน โดยมีอาสาสมัครคอยสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานเขต จากสถานการณ/ดาน
สวัสดิการสังคม ประชาชนบางกลุมที่ยังถือเปนกลุมผูดอยโอกาส โดยเฉพาะประชากรแฝงซึ่งเปนกลุมคนที่ไมได
เขาสูระบบทะเบียนราษฎร/ ทําใหขาดการรับสวัสดิการที่พึงไดรับและ/หรือไมไดสิทธิอยางประชาชนกรุงเทพมหานคร
และแนวโนมประชากรแฝงก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ด$านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย=างเป6นระบบ การเดินทางสะดวก
มิติที่ 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม
สถานการณ//แนวโน$ม
การขยายตัวของเขตเมืองเปนในลักษณะแนวราบอันเปนผลมาจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก
การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง รถไฟฟ:า รถ BRT ฯลฯ ที่มีการเพิ่มโครงขายตอเชื่อมไปในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก
และปริมณฑล ในขณะที่เขตเมืองจะเปนศูนย/กลางธุรกิจและพาณิชกรรม รวมถึงบริเวณอณุรักษ/ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ในพื้นที่เขตธนบุรีถือเปนเมืองแหงประวัติศาสตร/ที่มีคุณคาควรอนุรักษ/และสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยว และ
เนื่องจากมีป5จจัยดานที่ดินมีการพัฒนาเต็มพื้ นที่แลว การเปลี่ยนแปลงสวนใหญจึงเปนลั กษณะกิจกรรมการใช
ประโยชน/ ที่ ดิน และการกอสรางอาคารที่ มีค วามหนาแนนเพิ่ ม ขึ้ น ในรู ปแบบอาคารสู ง ขนาดใหญในรั ศมี การ
ใหบริการของระบบขนสงมวลชน
มิติที่ 4.4 การจัดการจราจร
สถานการณ//แนวโน$ม
การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ มักจะเปนอุบัติเหตุทางทองถนน ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากป5ญหาผูขับขี่ขาดวินัยจราจร
ไมเคารพกฎหมาย ไมคํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ สงผลตอป5ญหาจราจรติดขัดและการสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพย/สินของประชาชน อีกทั้งสภาพทางกายภาพของถนนมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน ผิวถนนเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ขอบบอพักทอระบายน้ําที่อยูในพื้นถนนชํารุด เปนตน
ด$านที่ 7 เมืองที่ให$โอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานการณ//แนวโน$ม
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตธนบุรี มีจํานวน 17 แหง เปVดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาป;ที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป;ที่ 6 ในป;
การศึกษา 2558 พบวามีคะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตวิชาภาษาไทย 49.84 คะแนน วิชาคณิตศาสตร/ 44.67
คะแนน วิชาวิทยาศาสตร/ 43.31 คะแนน วิชาสังคมศึกษาฯ 51.63 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 38.09 คะแนน
จากคะแนนขางตนจะเห็นวามีวิชาสังคมศึกษาฯ เพียงวิชาเดียวที่มีคะแนนมากกวารอยละ 50 ดังนั้นจึงจําเปนที่
จะตองยกระดับการเรียนการสอนใหมีมาตรฐาน
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ด$านที่ 8 เมืองแห=งสุขภาวะ
มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย
สถานการณ//แนวโน$ม
ป5จจุบันประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรีมีแนวโนมในการเปน “โรคคนเมือง” ในอัตราที่สูงขึ้น อันมีสาเหตุอัน
เนื่องมาจากวิ ถีชีวิตที่ตองแขงขันกับเวลา เผชิญมลภาวะอยู ทุกวั น กิ นอาหารที่ไมเหมาะสม ขาดการออกกําลั งกาย
เปนตน สงผลใหเปนเกิดโรคตางๆ ตามมา ไมวาจะเปน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน
ป5จจัยในดานอาหารเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค จึงถือเปน
ภารกิจที่สําคัญที่สํานักงานเขตจะตองเขามาควบคุม กํากับดูแลสถานประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ เปนไปตาม
เกณฑ/มาตรฐานดานอาหารปลอดภัย ป5จจุบันประชาชนบางสวนยังคงเผชิญกับสภาพป5ญหาความไมปลอดภัยดาน
อาหาร ซึ่งการผลิตบางสวนอยูนอกเหนือการควบคุมกํากับดูแลของเจาหนาที่ ประกอบกับป5ญหาภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ําสงผลใหผูประกอบการไมมีการปรับปรุงสถานประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ และใชวัตถุดิบอาหารที่มี
คุณภาพในการประกอบอาหาร ทําใหผูบริโภครายไดนอยไมสามารถเขาถึงอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผูบริโภค
ยังคงพบความเสี่ยงตอการปนเป^_อนดานจุลินทรีย/ สารเคมีอันตรายตางๆ ในวัตถุดิบอาหาร
ด$านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส=วนร=วมของประชาชน
มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล
สถานการณ//แนวโน$ม
สํานักงานเขตธนบุรี มีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการใหบริการที่ดีที่สุดแกประชาชน โดยเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและลดขั้นตอนในการทํางาน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได
มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
สถานการณ//แนวโน$ม
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะที่ 1 มีเป:าหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการ
คลัง โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ และพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง เพื่อ
การลงทุนขนาดใหญ และรวมถึงการพัฒนารายไดของกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา
เมืองและยังคงรักษาวินัยทางการคลัง
ในป;งบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักงานเขตธนบุรีมียอดการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ ภาษีป:าย ประมาณการที่กรุงเทพมหานครกําหนด 3 ประเภทภาษี เปนเงิน 136,150,000 บาท สํานักงาน
เขตธนบุรีมียอดประเมินภาษีเปนเงิน 138,893,819.17 บาท
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สถานการณ/ของพื้นที่
การวิเคราะห/สภาพแวดล$อมภายใน
จุดแข็ง
- ผูบริหารมีความรูและประสบการณ/ มุงความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม
- จัดแบงโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบของงานอยางชัดเจน
- นํากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายของผูบริหารมาใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเป:าหมายขององค/กร
- สรางเครือขายเชื่อมโยงการประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดการประสานงานที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
- มอบอํานาจความรับผิดชอบในแตละภารกิจอยางชัดเจน ตามโครงสรางและลําดับชั้นการบังคับบัญชา
- การบริหารงานที่รวดเร็ว เรงผลสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม
- สวนราชการตางๆของหนวยงานทํางานเปนทีม และมีศักยภาพในการสนองตอบนโยบายของผูบริหาร
จุดออน
- ขาดอัตรากําลัง มีการโอน ยายบอยครั้ง และมีอัตราวางเปนเวลานานโดยไมมีการบรรจุแตงตั้ง
มาทดแทน สงผลใหขาดความตอเนื่องและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานที่มีภาระงานมากกวา
จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
- ภารกิจของหนวยงานเพิ่มขึ้น มีงานนโยบายเรงดวนเขามาแทรกบอยครั้ง ในขณะที่อัตรากําลังเทาเดิม
ทําใหงานประจําโดยเฉพาะงานดานบริการลาชา สงผลกระทบตอประชาชนผูรับบริการ
- บุคลากรขาดทักษะความชํานาญเฉพาะดาน
- ขาดระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อทํางานเชิงรุก/เชิงยุทธศาสตร/ และการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะดานเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสรางจิตสํานึกและคานิยมขององค/กร
- งบประมาณมีจํากัดทําใหการปฏิบัติงานโครงการขาดความตอเนื่อง ไมเปนไปตามเป:าหมายที่วางไว
- สภาพอาคารสํานักงานเปนอาคารเกามีพื้นที่จํากัด ไมเอื้อตอการใหบริการประชาชน เชน ไมมีที่จอดรถ
ที่นั่งรอรับบริการมีจํากัด อาคารมีหลายชั้นแตไมมีลิฟต/กรณีที่ผูมารับบริการเปนผูสูงอายุก็จะเปน
อุปสรรคตอการมาติดตอราชการ เปนตน
- ขาดอุปกรณ/ เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะสนับสนุนการการปฏิบัติงาน
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศตลอดจนนวัตกรรมใหมๆ ที่จะชวยสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห/สภาพแวดล$อมภายนอก
โอกาส
- เปนเมืองเกาแกทางประวัติศาสตร/ กอตั้งมาพรอมกับการสถาปนากรุงธนบุรี
- มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนดั้งเดิมและแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร/
ตั้งอยูหลายแหง
- มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่มีการดํารงอยูอยางเอกภาพ
และสมานฉันท/
- เปนแหลงผลิตสินคาภูมิป5ญญาทองถิ่นที่มีชื่อเสียง คูกับประวัติศาสตร/กรุงธนบุรี
- เปนที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย/สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ผูกอบกูเอกราชและสถาปนา
กรุงธนบุรี
- มีสะพานขามแมน้ําเจาพระยาเพื่อเขาสูพื้นที่ถึง 5 สะพานและมีถนนสายหลักผานพื้นที่ถึง 10 สาย
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนประมาณ 160 แหง
- มีภาคีเครือขาย ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขต
- มีรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขต
ภัยคุกคาม หรืออุปสรรค
- โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงทองเที่ยวบางแหงมีสภาพเสื่อมโทรม ขาดการดูแลบํารุงรักษา
- ประชาชนบางกลุมในพื้นที่ยังขาดความตระหนักในคุณคาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาทองถิ่น
- อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเขามาในประเทศไทยอยางรวดเร็ว ทําใหวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทยนับวันจะหมดไป
- ผลิตภัณฑ/ชุมชนที่มีสัญลักษณ/ของเขตยังไมไดมาตรฐาน
- กระแสโลกาภิวัตน/ สถานการณ/ทางสังคม ทําใหป5ญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซอน
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
- โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลง และมีประชากรแฝงอยูในพื้นที่เขตจํานวนมาก มีการเคลื่อนยาย
แรงงาน ที่สงผลกระทบตอป5ญหาเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม
- การจัดสรรงบประมาณที่ไมมีความสอดคลองกับภารกิจที่สํานักงานเขตจะตองดําเนินการ
- ความขัดแยงทางการเมือง นโยบายขาดความตอเนื่องและความแตกแยกทางสังคม
- การเมืองที่ขาดเสถียรภาพ สงผลใหนักลงทุนตลอดจนนักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่นที่จะเขามาลงทุน
หรือทองเที่ยวในประเทศไทย
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วิสัยทัศน/
เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร/ ชุมชนสะอาดปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
-

สรางความมั่นใจในการแกไขป5ญหาดานความปลอดภัย ทัง้ ดานสาธารณภัย อาชญากรรม
ฟ^_นฟูและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของความนาอยูอยางยั่งยืน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย/บนพื้นฐานของความรูเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีรวมกันในสังคมไทย
พัฒนาการใหบริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน

เป:าหมาย
1. ดานที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
มิติที่ 1.3 การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย*
เป:าประสงค/ที่ 1.3.1 ป:องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย*
มิติที่ 1.4 การจัดการน้ําและป:องกันอุทกภัย*
เป:าประสงค/ที่ 1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงรับน้ํา*
มิติที่ ๑.๕ ความเป6นระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง
เป:าประสงค/ที่ ๑.๕.๑ ลดพฤติกรรมการทิ้งขยะในที่สาธารณะ*
เป:าประสงค/ที่ ๑.๕.๒ ควบคุมความเป6นระเบียบเรียบร$อยของหาบเร=และแผงลอย*
2. ดานที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน
เป:าประสงค/ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหลงกําเนิด
มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ*
เป:าประสงค/ที่ 2.3.2 สงเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนธารณะและสวนหยอม*
3. ดานที่ 3 เมืองที่มีความเขมแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
เป:าประสงค/ที่ 3.1.1 ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการป5ญหาภายในชุมชนดวยตนเอง
เป:าประสงค/ที่ 3.1.2 ประชาชนมีการออมและสามารถบริหารหนี้สินครัวเรือน
มิติที่ 3.2 เด็ก สตรี และครอบครัว
เป:าประสงค/ที่ 3.2.1 เด็กและเยาวชนไดรับการสรางเสริมประสบการณ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู
มีทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
มิติที่ 3.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส*
เป:าประสงค/ที่ 3.3.2 เปVดโอกาสใหผูสูงอายุคืนสูสังคม*
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4. ดานที่ 4 เมืองที่เติบโตอยางเปนระบบการเดินทางสะดวก
มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนน
เป:าประสงค/ที่ 4.4.2 ซอมแซมบํารุงรักษาโครงขายถนนสายหลักใหอยูในสภาพดี
มิติที่ 4.5 การจัดการจราจร
เป:าประสงค/ที่ 4.5.2 เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจร
5. ดานที่ 6 เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา
มิติที่ 6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม
เป:าประสงค/ที่ 6.1.2 เปVดพื้นที่สาธารณะเพื่อนําเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มิติที่ 6.2 กีฬาและนันทนาการ
เป:าประสงค/ที่ 6.2.2 ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ/ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเลนกีฬา
และประกอบกิจกรรมนันทนาการอยางทั่วถึง
6. ดานที่ 7 เมืองที่ใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน*
เป:าประสงค/ที่ 7.1.2 ยกระดับคะแนนการสอบภาษาจีน
เป:าประสงค/ที่ 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลที่สงผล
ตอความสําเร็จของนักเรียน
เป:าประสงค/ที่ 7.1.8 เสริมสรางประสบการณ/และคานิยมใหนักเรียน
เป:าประสงค/ที่ 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน*
7. ดานที่ 8 เมืองแหงสุขภาวะ
มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย
เป:าประสงค/ที่ 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ
มิติที่ 8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย*
เป:าประสงค/ที่ 8.8.1 ประชาชนปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จากการใชสวมสาธารณะ*
8. ดานที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน
มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปของกรุงเทพมหานคร*
เป:าประสงค/ที่ 9.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการให$บริการประชาชน(เพิ่มเติม)*
มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล
เป:าประสงค/ที่ 9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลัง และงบประมาณ
เป:าประสงค/ที่ 9.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
เป:าประสงค/ที่ 9.4.5 กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหนวยงาน
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ผลการดําเนินงานหลัก(ตัวชี้วัดภารกิจเชิงยุทธศาสตร/)
1. (1) จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม*
(2) ประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม*
2. (1) รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายเรือน ที่ผานการอบรมเรียบรอยแลว
(2) คนหาขอมูลของอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือนไดอยางรวดเร็ว
(3) สามารถพิมพ/รายงานจากฐานขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด
3. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป; พ.ศ. 2556
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการเขามาใชบริการศูนย/สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
5. (1)รอยละของกลุมเป:าหมายที่ไดเขารวมกิจกรรม
(2) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
6. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)*
7. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ/มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
8. ประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการใหบริการของศูนย/บริหารราชการฉับไวใสสะอาด*
9. รอยละของจํานวนผูเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม)ที่เพิ่มขึ้นตามเป:าหมายที่กําหนด
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส=วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ
ด$านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป6นระเบียบเรียบร$อย
มิติที่ 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
เป:าประสงค/ที่ 1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม*
มาตรการที่ของหนวยงานที่ 1.1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม*
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
1. กิจกรรมการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สินของประชาชน*

งบประมาณ

ส=วนราชการ

-

ฝcายเทศกิจ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
มน 1.1.1.1

มิติที่ 1.3 การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
เป:าประสงค/ที่ 1.3.1 ป:องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
มาตรการที่ 1.3.1.1 ซอมรับสถานการณ/ฉุกเฉิน
มาตรการที่ 1.3.1.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
1. โครงการฝkกอบรมอาสาสมัครป:องกันภัย
ฝcายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)
2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป:องกันภัยฝcายพลเรือน
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการตามแผนป:องกันและ
บรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดานความมั่นคง

งบประมาณ

ส=วนราชการ

64,100

ฝcายปกครอง

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
1.3.1.4

352,000

ฝcายปกครอง

1.3.1.4

งบประมาณ

ส=วนราชการ

-

ฝcายปกครอง

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
1.3.1.1
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มิติที่ 1.4 การจัดการน้ําและป:องกันอุทกภัย
เป:าประสงค/ที่ 1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลองและแหล=งรับน้ํา*
มาตรการของหนวยงานที่ 1.4.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ํา ทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับป5ญหาน้ําทวมขังพื้นที่ อันมีสาเหตุมาจากน้ําฝน*
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน

งบประมาณ

ส=วนราชการ

1. โครงการจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา*

607,100

ฝcายโยธา

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
1.4.2.1

มิติที่ ๑.๕ ความเป6นระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง
เป:าประสงค/ที่ ๑.๕.๑ ลดพฤติกรรมการทิ้งขยะในที่สาธารณะ*
มาตรการที่ 1.5.1.2 กวดขันทิ้งจับ –ปรับผูทิ้งขยะ*
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมกวดขันทิ้งจับ – ปรับ ผูทิ้งขยะในที่สาธารณะ*

ประมาณการ
๒๕๖๐
-

ส=วนราชการ
ฝcายเทศกิจ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
1.5.1.2

เป:าประสงค/ที่ ๑.๕.๒ ควบคุมความเป6นระเบียบเรียบร$อยของหาบเร=และแผงลอย*
มาตรการที่ 1.5.2.1 ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ*
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมการออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ*

ประมาณการ
๒๕๖๐
-

ส=วนราชการ
ฝcายเทศกิจ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
1.5.2.1

ด$านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว=างคนกับสิ่งแวดล$อม
มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย=างยั่งยืน
เป:าประสงค/ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล=งกําเนิด
มาตรการที่ 2.1.1.2 สงเสริมการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

งบประมาณ

ส=วนราชการ

119,400

ฝcายรักษาฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
2.1.1.2
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มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
เป:าประสงค/ที่ 2.3.2 ส=งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนธารณะและสวนหย=อม*
มาตรการที่ 2.3.2.1 อนุรักษ/ ฟ^_นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวรวมกับภาคสวนตางๆ *
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว*

งบประมาณ

ส=วนราชการ

281,300

ฝcายรักษาฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
2.3.2.1

ด$านที่ 3 เมืองที่มีความเข$มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
เป:าประสงค/ที่ 3.1.1 ชุมชนมีส=วนร=วมในการวางแผนและจัดการปLญหาภายในชุมชนด$วยตนเอง
มาตรการที่ 3.1.1.3 สนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาอยางครบวงจร
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
2. โครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม
3. โครงการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

ส=วนราชการ

3,690,000

ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ

565,800
495,200

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
3.1.1.3
3.1.1.3
3.1.1.3

เป:าประสงค/ที่ 3.1.2 ประชาชนมีการออมและสามารถบริหารหนี้สินครัวเรือน
มาตรการที่ 3.1.2.1 ดําเนินงานศูนย/สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
มาตรการที่ 3.1.2.2 แนะนําการแกป5ญหาหนี้สินครัวเรือน
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
1. โครงการศูนย/สงเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการหญิง-ชาย ใจกลา เผชิญหนา เผชิญหนี้

งบประมาณ

ส=วนราชการ

65,000

ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ

งบประมาณ

ส=วนราชการ

55,900

ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
3.1.2.1
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
3.1.2.2
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มิติที่ 3.2 เด็ก สตรี และครอบครัว
เป:าประสงค/ที่ 3.2.1 เด็กและเยาวชนได$รับการสร$างเสริมประสบการณ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู$มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตอยู=ในสังคมได$อย=างปกติสุข
มาตรการที่ 3.2.1.1 เปVดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูในเด็กและเยาวชน
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
1. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ

ส=วนราชการ

149,800

ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
3.2.1.1

มิติที่ 3.3 ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาส
เป:าประสงค/ที่ 3.3.2 เปMดโอกาสให$ผู$สูงอายุคืนสู=สังคม*
มาตรการที่ 3.3.2.4 เชิดชู “ภูมิป5ญญาผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร”*
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการศูนย/ประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร*

งบประมาณ

ส=วนราชการ

10,000

ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
3.3.2.4

ด$านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย=างเป6นระบบการเดินทางสะดวก
มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข=ายถนน
เป:าประสงค/ที่ 4.4.2 ซ=อมแซมบํารุงรักษาโครงข=ายถนนสายหลักให$อยู=ในสภาพดี
มาตรการที่ 4.4.2.1 ปรับปรุงผิวการจราจร
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน

งบประมาณ

ส=วนราชการ

1. โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน/เพื่อแกไขป5ญหา
ความเดือดรอนของประชาชน

3,000,000

ฝcายโยธา

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
4.4.2.1
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มิติที่ 4.5 การจัดการจราจร
เป:าประสงค/ที่ 4.5.2 เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจร
มาตรการที่ 4.5.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจร
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/
อาสาจราจร

งบประมาณ

ส=วนราชการ

-

ฝcายเทศกิจ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
4.5.2.4

ด$านที่ 6 เมืองแห=งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา
มิติที่ 6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม
เป:าประสงค/ที่ 6.1.2 เปMดพืน้ ที่สาธารณะเพื่อนําเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มาตรการที่ 6.1.2.1 จัดแสดง/กิจกรรมพิพิธภัณฑ/ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน

งบประมาณ

ส=วนราชการ

1. โครงการพิพิธภัณฑ/ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

237,400

ฝcายพัฒนาชุมชนฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
6.1.2.1

มิติที่ 6.2 กีฬาและนันทนาการ
เป:าประสงค/ที่ 6.2.2 ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ/ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเล=นกีฬาและประกอบ
กิจกรรมนันทนาการอย=างทั่วถึง
มาตรการที่ 6.2.2.3 จัดบริการลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

งบประมาณ

ส=วนราชการ

1,117,800

ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
6.2.2.3

ด$านที่ 7 เมืองที่ให$โอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป:าประสงค/ที่ 7.1.2 ยกระดับคะแนนการสอบภาษาจีน
มาตรการที่ 7.1.2.1 จางครูตางประเทศสอนนักเรียนในโรงเรียนสองภาษา
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการสอนภาษาจีน

งบประมาณ

ส=วนราชการ

1,656,000

ฝcายการศึกษา

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
7.1.2.1
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เป:าประสงค/ที่ 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลที่ส=งผลต=อความสําเร็จของนักเรียน
มาตรการที่ 7.1.6.2 ผลิตสื่อการสอนในกลุมสาระ
มาตรการที่ 7.1.6.4 สัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจําป;
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาผลิตสื่อ
การเรียนรู
2. โครงการประชุมครู
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย/
วิชาการเขต

งบประมาณ

ส=วนราชการ

194,700

ฝcายการศึกษา

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
7.1.6.2

10,800
39,400

ฝcายการศึกษา
ฝcายการศึกษา

7.1.6.4
7.1.6.4

เป:าประสงค/ที่ 7.1.8 เสริมสร$างประสบการณ/และค=านิยมให$นักเรียน
มาตรการที่ 7.1.8.1 เขารวม/จัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
มาตรการที่ 7.1.8.2 จัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดรุงเทพมหานคร
2. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย
3. โครงการฝkกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญ
รุนใหญและหัวหนายุวกาชาด
4. โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
5. โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ

ส=วนราชการ

120,100
1,552,900
186,000

ฝcายการศึกษา
ฝcายการศึกษา
ฝcายการศึกษา

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
7.1.8.1
7.1.8.1
7.1.8.2

42,500

ฝcายการศึกษา

7.1.8.2

47,300

ฝcายการศึกษา

7.1.8.2
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เป:าประสงค/ที่ 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน*
มาตรการที่ 7.1.15.1 จางยามดูแลทรัพย/สินและรักษาความปลอดภัยโรงเรียน
มาตรการที่ 7.1.15.5 ประเมินมาตรฐานโรงเรียน Smart School*
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/

งบประมาณ

ส=วนราชการ

1. โครงการจางยามดูแลทรัพย/สินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร*
3. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน*
4. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร*
5. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร*
6. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร*
7. โครงการโรงเรียนสีขาว(หลักสูตรโตไปไมโกง)
8. โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

7,229,400

ฝcายการศึกษา

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
7.1.15.1

102,000

ฝcายการศึกษา

7.1.15.5

270,000
32,900

ฝcายการศึกษา
ฝcายการศึกษา

7.1.15.5
7.1.15.5

5,156,800

ฝcายการศึกษา

7.1.15.5

40,800

ฝcายการศึกษา

7.1.15.5

170,000
5,000

ฝcายการศึกษา
ฝcายการศึกษา

7.1.15.5
7.1.15.5

ด$านที่ 8 เมืองแห=งสุขภาวะ
มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย
เป:าประสงค/ที่ 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจําหน=ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ
มาตรการที่ 8.7.1.1 ตรวจเฝ:าระวังคุณภาพอาหารผานกลไกอาสาสมัคร
มาตรการที่ 8.7.1.2 ออกป:ายรับรองสถานประกอบการและตลาดที่สมัครใจรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย
มาตรการที่ 8.7.1.3 จัดชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะห/คุณภาพอาหารใหแกสํานักงานเขต
มาตรการที่ 8.7.1.4 อบรมใหความรูผูสัมผัสอาหาร
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบประมาณ

ส=วนราชการ

94,000

ฝcาย
สิ่งแวดลอมฯ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
8.7.1.1
8.7.1.2
8.7.1.3
8.7.1.4
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มิติที่ 8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดล$อมและอาชีวอนามัย
เป:าประสงค/ที่ 8.8.1 ประชาชนปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป6นอันตรายต=อสุขภาพจากการ
ใช$ส$วมสาธารณะ*
มาตรการที่ 8.8.1.1 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสวมสะอาด*
เชื่อมโยงกับ
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
งบประมาณ ส=วนราชการ
มาตรการ
1. โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม*
115,200
ฝcาย
8.8.1.1
สิ่งแวดลอมฯ

ส=วนที่ 2 การบริหารจัดการ
ด$านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส=วนร=วมของประชาชน
มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
เป:าประสงค/ที่ 9.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการให$บริการประชาชน(เพิ่มเติม)*
มาตรการของหนวยงานที่ 9.1.4.1 จัดตั้งศูนย/บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear(BFC)*
เชื่อมโยงกับ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
งบประมาณ ส=วนราชการ
มาตรการ
1. กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ฝcายทะเบียน
9.4.4.1
ตอการใหบริการของศูนย/บริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด*
มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล
เป:าประสงค/ที่ 9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน=วยงาน
มาตรการที่ 9.3.2.1 ปรับปรุงระบบงานของหนวยงาน
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน

งบประมาณ

ส=วนราชการ

1. กิจกรรมลดขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ เปลี่ยนชื่อสกุล
2. กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของฝcายรายได

-

ฝcายทะเบียน

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
9.3.2.1

-

ฝcายรายได

9.3.2.1
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มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลัง และงบประมาณ
เป:าประสงค/ที่ 9.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได$
มาตรการที่ 9.4.4.1 ประชาสัมพันธ/และสรางทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร/
1. กิจกรรมสํารวจฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม)

งบประมาณ

ส=วนราชการ

-

ฝcายรายได

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
9.4.4.1

เป:าประสงค/ที่ 9.4.5 กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหน=วยงาน
มาตรการของหนวยงานที่ 9.4.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา
ใหมีความถูกตองรวดเร็ว
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
กิจกรรมการตรวจสอบ อนุมัติและจายเงินคาอาหาร
ทําการนอกเวลา

งบประมาณ

ส=วนราชการ

-

ฝcายการคลัง

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
มน 9.4.5.1
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร/
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12

โครงการฝkกอบรมอาสาสมัครป:องกันภัย
ฝcายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) (ม.1.3.1.4)
โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป:องกันภัยฝcายพลเรือน (ม.1.3.1.4)
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน (ม.2.1.1.2)
โครงการศูนย/สงเสริมการบริหาร
เงินออมครอบครัว (ม.3.1.2.1)
โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร(ม.3.2.1.1)
โครงการจางยามดูแลทรัพย/สินและรักษา
ความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ม.7.1.15.1)
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ม.7.1.15.5)*
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ม.7.1.15.5)*
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ม.7.1.15.5)*
โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงบประมาณ
(ม.7.1.15.5)*
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ม.7.1.15.5)*
โครงการโรงเรียนสีขาว(หลักสูตรโตไปไมโกง)
(ม.7.1.15.5)

แหล=งงบประมาณ
ส=วนราชการ
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
ที่รับผิดชอบ
อื่นๆ
64,100
กทม.
ฝcายปกครอง
352,000

กทม.

ฝcายปกครอง

119,400

กทม.

65,000

กทม.

149,800
7,229,400

กทม.
กทม.

ฝcายรักษา
ความสะอาดฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนาชุมชนฯ
ฝcายการศึกษา

102,000

กทม.

ฝcายการศึกษา

270,000

กทม.

ฝcายการศึกษา

32,900

กทม.

ฝcายการศึกษา

5,156,800

กทม.

ฝcายการศึกษา

40,800

กทม.

ฝcายการศึกษา

170,000

กทม.

ฝcายการศึกษา
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
13

14

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ม.7.1.15.5)
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(ม.8.7.1.1) (ม.8.7.1.2) (ม.8.7.1.3)
(ม.8.7.1.4)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหล=งงบประมาณ ส=วนราชการ
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
ที่รับผิดชอบ
อื่นๆ
5,000
กทม.
ฝcายการศึกษา

94,000

กทม.

ฝcายสิ่งแวดลอมฯ

13,851,200

โครงการประจําพื้นฐาน
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
1
2
3
4
5

6
7
8

โครงการจางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํา (มน.1.4.2.1)*
โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่
สีเขียว (ม.2.3.2.1)*
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน (ม.3.1.1.3)
โครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม (ม.3.1.1.3)
โครงการสนับสนุนเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส (ม.3.1.1.3)
โครงการหญิง - ชาย ใจกลา เผชิญหนา
เผชิญหนี้ (ม.3.1.2.2)
โครงการศูนย/ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร (ม.3.3.2.4)*
โครงการพิพิธภัณฑ/ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ม.6.1.2.1)

แหล=งงบประมาณ
ส=วนราชการ
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
ที่รับผิดชอบ
อื่นๆ
607,100
กทม.
ฝcายโยธา
281,300

กทม.

3,690,000

กทม.

565,800

กทม.

495,200

กทม.

55,900

กทม.

10,000

กทม.

237,400

กทม.

ฝcายรักษา
ความสะอาดฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
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โครงการประจําพื้นฐาน
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา (ม.6.2.2.3)
โครงการสอนภาษาจีน (ม.7.1.2.1)
โครงการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาผลิต
สื่อการเรียนรู (ม.7.1.6.2)
โครงการประชุมครู (ม.7.1.6.4)
โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย/
วิชาการเขต (ม.7.1.6.4)
โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ม.7.1.8.1)
โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย
(ม.7.1.8.1)
โครงการฝkกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญและหัวหนายุวกาชาด
(ม.7.1.8.2)
โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ม.7.1.8.2)
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ม.7.1.8.2)
โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(ม.8.8.1.1) *
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหล=งงบประมาณ
ส=วนราชการ
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
ที่รับผิดชอบ
อื่นๆ
1,117,800
กทม.
ฝcายพัฒนา
ชุมชนฯ
1,656,000
กทม.
ฝcายการศึกษา
194,700
กทม.
ฝcายการศึกษา
10,800
39,400

กทม.
กทม.

ฝcายการศึกษา
ฝcายการศึกษา

120,100

กทม.

ฝcายการศึกษา

1,552,900

กทม.

ฝcายการศึกษา

186,000

กทม.

ฝcายการศึกษา

42,500

กทม.

ฝcายการศึกษา

47,300

กทม.

ฝcายการศึกษา

115,200

กทม.

ฝcายสิ่งแวดลอมฯ

11,025,400
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โครงการลงทุน
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
1

โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน/เพื่อแกไข
ป5ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ม.4.4.2.1)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหล=งงบประมาณ
ส=วนราชการ
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
ที่รับผิดชอบ
อื่นๆ
3,000,000
กทม.
ฝcายโยธา

3,000,000

.

กิจกรรมงานยุทธศาสตร/
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
ที่
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังกิจกรรม)
1 กิจกรรมการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน
ของประชาชน(มน.1.1.1.1)*
2 กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนย/บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด(ม.9.1.4.1)*
3 กิจกรรมสํารวจฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม) (ม.9.4.4.1)
กิจกรรมงานประจําพื้นฐาน
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
ที่
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังกิจกรรม)
กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการตามแผนป:องกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและดาน
1
ความมั่นคง(ม.1.3.1.1)
2 กิจกรรมกวดขันทิ้งจับ – ปรับ ผูทิ้งขยะในที่สาธารณะ(ม.1.5.1.2)*
3 กิจกรรมการออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ(ม.1.5.2.1)*
4 กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร(ม.4.5.2.4)
กิจกรรมลดขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ
5
เปลี่ยนชื่อสกุล (ม.9.3.2.1)
กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของฝcายรายได
6
(ม.9.3.2.1)
7 กิจกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ และจายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา (ม.9.4.5.1)

ส=วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ฝcายเทศกิจ
ฝcายทะเบียน
ฝcายรายได

ส=วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ฝcายปกครอง
ฝcายเทศกิจ
ฝcายเทศกิจ
ฝcายเทศกิจ
ฝcายทะเบียน
ฝcายรายได
ฝcายการคลัง
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การนําแผนฯ ไปสู=การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
มิติที่ ๑ ด$านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร/
ด$านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป6นระเบียบเรียบร$อย
มิติที่ 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต*
เป:าประสงค/ที่ 1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม*
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่
เสี่ยงอาชญากรรม
(มน.1.1.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
คํานิยาม
1. (1) จํานวนครั้งของการ
ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิด
1. พื้นที่เสี่ยง หมายถึง สะพานลอย
อาชญากรรม
คนเดิมขามป:ายรถโดยสารประจําทาง
เป:าหมาย:อยางนอย 2 ครั้ง/วัน/จุด สวนหยอมสาธารณะตึกราง บานราง
ที่รกราง ใตสะพาน หรือบริเวณอื่นใด
(2) ประชาชนมีความพึง
ที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมและ
พอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอ สํานักงานเขตกําหนดใหเปนจุดที่ตอง
การตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด จัดเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจ
อาชญากรรม
2. ประชาชน หมายถึง ผูที่อาศัยหรือ
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/) สัญจรในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
(เป:าหมาย : รอยละ 80)
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ประชาชนมีตั้งแต
ระดับมากขึ้นไปตอการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่
เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมของเจาหนาที่เทศกิจ

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย/สินของประชาชน*
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายเทศกิจ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด
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มิติที่ 1.3 การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
เป:าประสงค/ที่ 1.3.1 ป:องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการป:องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ม.1.3.1.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
2. (1) รอยละความสําเร็จของ
การจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัคร
ป:องกันภัยฝcายเรือน ที่ผานการ
อบรมเรียบรอยแลว
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
เป:าหมาย: รอยละ 80
(2) คนหาขอมูลของอาสาสมัคร
ป:องกันภัยฝcายพลเรือนไดอยาง
รวดเร็ว
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
เป:าหมาย: ภายใน 1 นาที
(3) สามารถพิมพ/รายงานจาก
ฐานขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด
(ระดับความสําเร็จ: ผลลัพธ/)
เป:าหมาย: 3 รูปแบบ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม
- อาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือน
หมายถึง ประชาชนผูที่สมัครเขาอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือน
ที่สํานักงานเขตธนบุรีจัดขึ้น และผานการ
ฝkกอบรมตลอดหลักสูตร ตั้งแตป;งบประมาณ
พ.ศ.2533 – ป5จจุบัน
- ฐานขอมูล หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการ
จัดเก็บขอมูลของอาสาสมัครป:องกันภัยฝcาย
พลเรือนลงในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยใช
โปรแกรมไมโครซอฟต/แอกเซส ซึ่งประกอบ
ไปดวยฟVลด/ตางๆ ดังนี้
1) ชื่อ-นามสกุล
2) กรุyปเลือด
3) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

1. โครงการฝkกอบรมอาสาสมัครป:องกันภัย
ฝcายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)
งบประมาณ 64,100 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายปกครอง
2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป:องกันภัยฝcายพลเรือน
งบประมาณ 352,000 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายปกครอง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน=วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน=วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

4) ที่อยู
5) หมายเลขโทรศัพท/
6) รุนที่ผานการอบรม
7) วันที่ออกบัตร อปพร.
8) วันที่บัตร อปพร.หมดอายุ
9) ความสามารถพิเศษ
- พิมพ/รายงานจากฐานขอมูลตามเงื่อนไขที่
กําหนด คือ พัฒนาโปรแกรมใหสามารถพิมพ/
รายงานขอมูลของอาสาสมัครป:องกันภัยฝcาย
พลเรือนไดตามเงื่อนไข ไดแก รายงานตามเพศ
รายงานตามแขวง รายงานตามรุน รายงาน
ขอมูลทั้งหมด เปนตน
วิธีคํานวณ
1) ความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูล
= ขอมูล อปพร.ที่พิมพ/ลงในโปรแกรม(ราย) x100
ขอมูล อปพร.ที่ผานการอบรมทั้งหมด

2) คนหาขอมูลของอาสาสมัครป:องกันภัย
ฝcายพลเรือนผานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดย
ใชชื่อ-นามสกุล หรือ หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน คนหาไดภายใน 1 นาที
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน=วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน=วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3) สามารถพิมพ/รายงานขอมูลของ
อาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือนจาก
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ได 3 รูปแบบ คือ
1. รายงานขอมูลแบบแยกรายแขวง
2. รายงานขอมูลแบบแยกเพศ
3. รายงานขอมูลแบบแยกรุนของ อปพร.
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ด$านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว=างคนกับสิ่งแวดล$อม
มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย=างยั่งยืน
เป:าประสงค/ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล=งกําเนิด
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมการคัดแยกขยะจาก
แหลงกําเนิด (ม.2.1.1.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
3. รอยละของปริมาณมูลฝอย
ที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับป; พ.ศ. 2556
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
เป:าหมาย : รอยละ 16

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม
1. มูลฝอยคัดแยกที่แหลงกําเนิด หมายถึง
มูลฝอยอินทรีย/ วัสดุรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย
มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส/ ไขมัน
1.1 มูลฝอยอินทรีย/ (Organic waste)
สิ่งที่ยอยสลายงาย เชน เศษอาหาร เศษผัก
เปลือกผลไม วัชพืช ใบไม กิ่งไม ฯลฯ
1.2 วัสดุรีไซเคิล (Recyclable waste)
เชน แกว ขวด กระดาษ กลองเครื่องดื่มแบบ
UHT กระป‚องเครื่องดื่ม ฯลฯ
1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste)
เปนมูลฝอย ที่มีองค/ประกอบหรือปนเป^_อน
วัตถุอันตรายชนิดตางๆ เชน ถานไฟฉาย
หลอดไฟ สเปรย/กระป‚อง ยาหมดอายุ
เครื่องสําอางหมดอายุ ฯลฯ

1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน
งบประมาณ 119,400 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.4 มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส/( E-Waste)
หมายถึง ซากเครื่องใชหรืออุปกรณ/ ซึ่งใช
กระแสไฟฟ:าหรือสนามแมเหล็กในการ
ทํางานที่ไมไดตามมาตรฐาน (off-spec)
หรือหมดอายุการใชงาน หรือลาสมัย
เชน คอมพิวเตอร/ โทรศัพท/เคลื่อนที่
เครื่องใชไฟฟ:า ฯลฯ
2. แหลงกําเนิด หมายถึง ที่พักอาศัย
บานเรือน สถานศึกษา อาคาร สถาน
ประกอบการ หางสรรพสินคา โรงแรม ฯลฯ
วิธีการคํานวณ
- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดป;
พ.ศ.2560 เพิ่มขึ้น = ปริมาณมูลฝอยที่
คัดแยกที่แหลงกําเนิดป; พ.ศ.2560 ลบป;ฐาน
คูณ 100 หารดวย ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก
ที่แหลงกําเนิดป;พ.ศ.2556(เฉลี่ยตัน/วัน)
หมายเหตุ. ป;ฐาน คือ ป; พ.ศ.2556
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ด$านที่ 3 เมืองที่มีความเข$มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
เป:าประสงค/ที่ 3.1.2 ประชาชนมีการออมและสามารถบริหารหนี้สินครัวเรือน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ดําเนินงานศูนย/สงเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัว
(ม.3.1.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการ
เขามาใชบริการศูนย/สงเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัว
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
เป:าหมาย : รอยละ 80

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
คํานิยาม
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน
ที่มาใชบริการศูนย/สงเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวของสํานักงานเขตธนบุรี
ศูนย/สงเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว หมายถึง ศูนย/ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคอย
ใหคําปรึกษาและสงเสริมการออมในครัวเรือน
ใหแกประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยยึด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ประชาชนมีตอการ
เขามาใชบริการศูนย/สงเสริมการบริหารเงิน
ออมครอบครัวของสํานักงานเขตธนบุรี
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศูนย/สงเสริมการบริหาร
เงินออมครอบครัว
งบประมาณ 65,000 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจตอการเขามาใชบริการศูนย/
สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวตั้งแต
ระดับมากขึ้นไป คูณดวย 100 หารดวย
จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
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มิติที่ 3.2 เด็ก สตรี และครอบครัว
เป:าประสงค/ที่ 3.2.1 เด็กและเยาวชนได$รับการสร$างเสริมประสบการณ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู$มีทักษะในการดํารงชีวิตอยู=ในสังคมได$อย=างปกติสุข
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เปVดเวทีแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความรูในเด็กและ
เยาวชน
(ม.3.2.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
5. (1) รอยละของกลุมเป:าหมาย คํานิยาม
ที่ไดเขารวมกิจกรรม
กลุมเป:าหมาย หมายถึง เยาวชน
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต) อายุระหวาง 15 – 25 ป; จากชุมชนและ
สถาบันการศึกษาตางๆ ที่สมัครใจเขารวม
เป:าหมาย : รอยละ 85
เปนสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(2) รอยละของผูเขารวม
เขตธนบุรี จํานวน 40 ราย
กิจกรรมมีความรูที่ไดจากการ
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่สํานักงาน
รวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/) เขตธนบุรีจัดขึ้นเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมถึงการนําสมาชิกเขารวมกิจกรรมในระดับ
เป:าหมาย : รอยละ 80
กลุมเขตและระดับกรุงเทพมหานคร อยางนอย 1 ครั้ง
ความรูที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ความรูที่ได
จากการรวมกิจกรรมโดยวัดจากการทําแบบทดสอบ
กอนรวมกิจกรรมและหลังจากรวมกิจกรรม
วิธีการคํานวณ
(1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม x 100
จํานวนกลุมเป:าหมายทั้งหมด
(2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่มีคะแนนการ
ทําแบบทดสอบเพิ่มขึ้นหลังจากเขารวม
กิจกรรม x 100
.
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 149,800 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
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ด$านที่ 7 เมืองที่ให$โอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน*
เป:าประสงค/ที่ 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน*
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- จางยามดูแลทรัพย/สินและ
รักษาความปลอดภัยโรงเรียน
(ม.7.1.15.1)
- ประเมินมาตรฐานโรงเรียน
Smart School
(ม.7.1.15.5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
6. ผลการประเมินโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน(SMART School)
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
(เป:าหมาย : คาเฉลี่ยของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตตั้งแต
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม
ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
หมายถึง คาเฉลี่ยจากผลการประเมินของ
ทุกโรงเรียนในสํานักงานเขต โดยคณะกรรมการ
ที่สํานักการศึกษาดําเนินการตรวจประเมิน
ตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
(SMART School)
ผลการประเมินรายโรงเรียนคิดคะแนน
ไดดังนี้
๕ คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ ดีเยี่ยม
๔ คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ ดีมาก
๓ คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ ดี
๒ คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ พอใช
๑ คะแนน เมื่อผลการประเมินไดระดับ ปรับปรุง

1. โครงการจางยามดูแลทรัพย/สินและ
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 7,229,400 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
2. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร*
งบประมาณ 102,000 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
3. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน*
งบประมาณ 270,000 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
4. โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร*
งบประมาณ 32,900 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน=วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน=วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ตั้งแตระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยจากผล
การประเมินของทุกโรงเรียนในสํานักงานเขต
โดยมีวิธีคํานวณดังนี้
ผลรวมคะแนนของทุกโรงเรียนในสํานักงานเขต
จํานวนโรงเรียนทั้งหมดในสํานักงานเขต

5. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร*
งบประมาณ 5,156,800 บาท
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
6. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร*
งบประมาณ 40,800 บาท
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
7. โครงการโรงเรียนสีขาว(หลักสูตรโตไปไมโกง)
งบประมาณ 170,000 บาท
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
8. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 5,000 บาท
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
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ด$านที่ 8 เมืองแห=งสุขภาวะ
มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย
เป:าประสงค/ที่ 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจําหน=ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ตรวจเฝ:าระวังคุณภาพอาหาร
ผานกลไกอาสาสมัคร (ม.8.7.1.1)
- ออกป:ายรับรองสถานประกอบการ
และตลาดที่สมัครใจรักษา
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
(ม.8.7.1.2)
- จัดชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับ
ตรวจวิเคราะห/คุณภาพอาหาร
ใหแกสํานักงานเขต(ม.8.7.1.3)
- อบรมใหความรูผูสัมผัสอาหาร
(ม.8.7.1.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
7. รอยละสถานประกอบการ
อาหารผานเกณฑ/มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
(เป:าหมาย : รอยละ 60)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง ปลอดภัย
สถานที่จําหนายอาหาร ตลาดซูเปอร/มาร/เก็ต งบประมาณ 94,000 บาท (ดําเนินการ)
และมินิมาร/ท ในพื้นที่เขตที่ไดรับใบอนุญาต สวนราชการที่รับผิดชอบ
หรือหนังสือรับรองการแจง ตามกฎหมาย
ฝcายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
วาดวยการสาธารณสุข
2.เกณฑ/มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี หมายถึง เกณฑ/
ที่ใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
เพื่อขอรับป:ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบดวย
๓ องค/ประกอบหลัก ไดแก ดานอาคารสถานที่
ดานอาหาร และดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร
ดังนี้
(1) สถานประกอบการอาหารผานเกณฑ/
สุขลักษณะ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

(2) อาหารและวัตถุดิบผานเกณฑ/ดานความ
ปลอดภัยโดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน
(Test kit) ตรวจไมพบสารเคมีอันตราย
4 ชนิด คือ สารบอแรกซ/ สารฟอกขาว
กรดซาลิซิลิค สารฟอร/มาลีน และโคลิ-ฟอร/ม
แบคทีเรีย ไมพบการปนเป^_อนมากกวา
รอยละ ๙๐
(3) บุคลากรผูสัมผัสอาหารไดรับการอบรม
หรือการเรียนรูดวยตนเองดานการสุขาภิบาล
อาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร
กําหนดและผานการทดสอบความรู โดย
ไดรับหนังสือรับรองและบัตรประจําตัว
ผูสัมผัสอาหาร
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหาร
ที่ผานเกณฑ/มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณดวย 100
หารดวยจํานวนสถานประกอบการอาหาร
ทั้งหมดในพื้นที่เขต
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มิติที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส=วนร=วมของประชาชน
มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร*
เป:าประสงค/ที่ 9.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการให$บริการประชาชน(เพิ่มเติม)*
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จัดตั้งศูนย/บริหารราชการฉับไว 8. ประชาชนมีความพึงพอใจ คํานิยาม
ใสสะอาด Bangkok Fast & ตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการ
ประชาชนผูรับบริการ หมายถึง
ประชาชนที่มาติดตอราชการที่สํานักงานเขต
ใหบริการของศูนย/บริหาร
Clear(BFC)(มน.9.1.4.1)*
ธนบุรีโดยรับบริการผานศูนย/บริหารราชการ
ราชการฉับไวใสสะอาด
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/ ) ฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear(BFC)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
(เป:าหมาย : รอยละ 80)
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ประชาชนมีตอการ
ใหบริการของศูนย/ฯ
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของศูนย/
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด*
งบประมาณ ไมใชงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายทะเบียน

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

วิธีการคํานวณ
จํานวนประชาชนผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอการบริการของศูนย/ฯ
ตั้งแตระดับมากขึ้นไป คูณดวย 100
หารดวย จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลัง และงบประมาณ
เป:าประสงค/ที่ 9.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได$
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ประชาสัมพันธ/และสราง
ทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี
(ม.9.4.4.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
9. รอยละของจํานวนผูเสียภาษี คํานิยาม
ผูเสียภาษี คือ ผูที่มีหนาที่เสียภาษีตาม
โรงเรือนและที่ดิน(รายใหม)ที่
เพิ่มขึ้นตามเป:าหมายที่กําหนด หลักเกณฑ/ที่กฎหมายกําหนด
ฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม) คือ
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ยังไมเคยยื่นแบบ
(เป:าหมาย : รอยละ 90)
เพื่อเสียภาษี เป:าหมายในการขยายฐานภาษี
ในป;งบประมาณ พ.ศ.2560 คือจํานวน
80 ราย

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสํารวจฐานภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน(รายใหม)
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายรายได

วิธีคํานวณ
จํานวนผูเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม)
ที่เพิ่มขึ้น คูณดวย 100 หารดวย 80
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ภารกิจงานประจําพื้นฐาน
ด$านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป6นระเบียบเรียบร$อย
มิติที่ 1.3 การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
เป:าประสงค/ที่ 1.3.1 ป:องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ซอมรับสถานการณ/ฉุกเฉิน
1. การซักซอมการปฏิบัติการ
(ม.1.3.1.1)
ตามแผนป:องกันและบรรเทาภัย
ดานสาธารณภัยและความมั่นคง
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
เป:าหมาย:อยางนอย 2 ครั้ง/ป;

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม
การซักซอมตามแผนฯ หมายถึง
1. ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตาม
แผนฯ ภายในสํานักงานเขตเองอยางนอย 1
ครั้ง(ภายในป;งบประมาณ)
2. ดําเนินการซักซอมการปฏิบัติการตาม
แผนฯ รวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ อยางนอย 1 ครั้ง
(ภายในป;งบประมาณ) โดยมีเจาหนาที่
ของสํานักงานเขตเขารวมดวย

1. กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการตามแผน
ป:องกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัยและ
ดานความมั่นคง
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ปกครอง

วิธีคํานวณ
จํานวนครั้งที่ดําเนินการซักซอมปฏิบัติการ
ตามแผนที่กําหนด
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มิติที่ 1.4 การจัดการน้ําและป:องกันอุทกภัย*
เป:าประสงค/ที่ 1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลองและแหล=งรับน้ํา*
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ระบายน้ํา ทั้งระบบอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับ
ป5ญหาน้ําทวมขังพื้นที่ อันมี
สาเหตุมาจากน้ําฝน
(มน.1.4.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
2. (1) รอยละของความสําเร็จ
ในการลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ําเพื่อเพิ่ม
ความสามารถของการระบายน้ํา
ตามแผนที่กําหนด
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต )
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

(2) ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการ
ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/ )
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม
(1) ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา
คือ การดําเนินการที่สามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่เพื่อ
ลดป5ญหาน้ําทวมขัง
ความสําเร็จในการดําเนินการลาง
ทําความสะอาดทอระบายน้ํา คือสามารถ
ดําเนินการ ลาง ทําความสะอาดทอระบายน้ํา
แลวเสร็จตามแผนในป;งบประมาณ พ.ศ.2560

1. โครงการจางเหมาลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํา*
งบประมาณ 607,100 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายโยธา

(2) ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัย
อยูบริเวณพื้นที่ที่มีการลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ประชาชนมีตอการ
ดําเนินงานในการลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

วิธีการคํานวณ
1) ความสําเร็จในการลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํา = จํานวนซอยที่ดําเนินการแลวเสร็จ
คูณดวย 100 หารดวย จํานวนซอยทั้งหมด
หมายเหตุ. จํานวนซอยทั้งหมดที่ตองลาง
ทําความสะอาดท!อระบายน้ํา 171 ซอย
2) จํานวนประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจตอการลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ําตั้งแตระดับมากขึ้นไป คูณดวย
100 หารดวย จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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มิติที่ 1.5 ความเป6นระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง*
เป:าประสงค/ที่ ๑.๕.๑ ลดพฤติกรรมการทิ้งขยะในที่สาธารณะ*
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
กวดขันทิ้งจับ –ปรับผูทิ้งขยะ
(ม.1.5.1.2) *

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
3. (1) การจัดใหมีจุดกวดขัน คํานิยาม
ผูทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ
1. จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต ) สถานทีท่ ี่สํานักงานเขตกําหนดใหเปนจุดทิ้ง
เป:าหมาย: อยางนอย 1 จุด
จับ-ปรับ ซึ่งตองมีเจาหนาที่เทศกิจประจําอยู
ที่จุดพรอมอุปกรณ/ประชาสัมพันธ/
(2) การจัดใหมีกิจกรรม (ตามหนังสือที่ กท 1403/3091 ลงวันที่
รณรงค/ประชาสัมพันธ/ในพื้นที่เขต 2 ตุลาคม 2552 เรื่องมาตรการทิ้งจับ-ปรับ)
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต )
2. กิจกรรมรณรงค/ หมายถึง การรณรงค/
เป:าหมาย: เดือนละ 1 ครั้ง*
ประชาสัมพันธ/ เพื่อไมใหมีการเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูล
มูลฝอย น้ําโสโครก หรือสิ่งอื่นใด ลงบนถนน
ทางน้ํา หรือที่สาธารณะ โดยการแจกแผนพับ/
ใบปลิว หรือใชรถสายตรวจประชาสัมพันธ/
หรือวิธีอื่นใด ใหประชาชนและผูสัญจรทราบ

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมกวดขันทิ้งจับ – ปรับ ผูทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ*
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายเทศกิจ
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เป:าประสงค/ที่ ๑.๕.๒ ควบคุมความเป6นระเบียบเรียบร$อยของหาบเร=และแผงลอย*
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ
(ม.1.5.2.1)*

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
4. จํานวนครั้งของการ
ตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ*

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คํานิยาม
จุดกวดขันพิเศษ หมายถึงพื้นที่หามฝcาฝ^น
เป:าหมาย: อยางนอย 2 ครั้ง/วัน/จุด ตั้งวางจําหนวยสินคาโดยเด็ดขาดในบริเวณ
ดังนี้ ผิวจราจร ป:ายรถโดยสาร สะพานลอย
หรือทางขึ้นลงรถไฟฟ:า ทางขึ้นลงทางมาลาย
โดยรอบตูโทรศัพท/สาธารณะ หากมีมากกวา
1 บริเวณ เชน มีทั้งผิวจราจรและป:ายรถ
โดยสารอยูดวยกันใหนับเปน 1 จุด

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมการออกตรวจพื้นที่กวดขัน
พิเศษ*
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายเทศกิจ
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ด$านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว=างคนกับสิ่งแวดล$อม
มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ*
เป:าประสงค/ที่ 2.3.2 ส=งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนธารณะและสวนหย=อม*
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
อนุรักษ/ ฟ^_นฟูและรักษาพื้นที่สี 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น*
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
เขียวรวมกับภาคสวนตางๆ*
(ม.2.3.2.1)
เป:าหมาย : 2 ไร 2 งาน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม
พื้นที่สีเขียวที่เปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม
1. ความหมาย คือพื้นที่ใดๆ ในแตละพื้นที่เขต
ที่ไมเคยถูกพัฒนาเปนสวนหยอม/สวนสาธารณะ
(กําหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสํานักงาน
สวนสาธารณะ สสล.) มากอนซึ่ง สนข./สสณ.
สสล.พัฒนาเปนสวนสาธารณะ/สวนหยอม
ทั้งนี้อาจเปนพื้นที่วางเปลา/เกาะกลางถนน/
ริมทาง/ริมคลอง/ใตทางดวน/แนวกําแพงอยาง
ตอเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง
ดาดฟ:าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ
สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ:า นิยามตามที่ระบุ
ไวในฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1. โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว*
งบประมาณ 281,300 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

2. การพัฒนาพื้นที่ใหเปนสวนสาธารณะ/
สวนหยอมตองพัฒนาใหมีพันธุ/ไมปกคลุม
ขนาดตั้งแต มากกวาหรือเทากับ 2 ต.ร.ม.
ขึ้นไป โดยเนนการปลูกไมถาวร อาจดําเนินการ
ดังตอไปนี้
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1 ปลูกพันธุ/ไมยืนตน ไมพุม
2.2 จัดทําเปนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหยอม
2.3 จัดทําสวนหยอมในลักษณะสวนบน
อาคารสูง (Green Roof) (นโยบายผว.กทม.)
2.4 จัดทําเปนสวนตามแนวพื้นดินหรือ
พื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง
จัดทําเปนสวนแนวตั้ง นิยามตามที่ระบุไวใน
ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
2.5 จัดทําเปนสวนปcา หมายถึง การปลูกตนไม
ในลักษณะเปนพื้นที่ โดยมีทั้งไมระดับสูง
กลาง ระยะปลูกระหวางตนเทากับ 4X4 เมตร
ใหคิดเฉลี่ย 100 ตนเปนพื้นที่ 1 ไร
2.6 การปลูกไมยืนตนในลักษณะเนื่อง
เปนแนวยาว เชน ปลูกตามริมถนน ริมคลอง
ริมทางเทา เปนตน คิดพื้นที่โดยนําความกวาง
ของทรงพุมคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถดําเนินการได
หลายลักษณะ กลาวคือ
3.1 สํานักงานเขตเองดําเนินการ
ในรูปแบบที่ใชและไมใชงบประมาณ
3.2 สนับสนุนหนวยราชการอื่นๆ/
บริษัท หางราน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ
ใหเปนผูดําเนินการในพื้นที่ของตนเอง
3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหนวยงานอื่น บริษัท
หางราน เอกชน วัด หมูบานจัดสรร ฯลฯ ได
มีการดําเนินการจัดทําเปนพื้นที่สวนตาม
นิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไวแลว
4. สํานักงานเขตจัดทําทะเบียนพื้นที่สวนฯ
แบงเปน 3 ประเภท คือ
4.1 สวนซึ่งสํานักงานเขตดําเนินการเอง
4.2 สวนซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานอื่น
4.3 อื่น ๆ เชน หมูบานจัดสรร วัด
บริษัท/หางราน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
A=(C x 100)/B
A= รอยละของพื้นที่สวนสาธารณะ/
สวนหยอมที่สํานักงานเขตดําเนินการแลว
เสร็จภายในป;ที่ตรวจประเมิน
B= เป:าหมายที่กําหนด
C= พื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหยอมซึ่งเขต
ดําเนินการแลวเสร็จในป;ที่ตรวจประเมิน
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ด$านที่ 3 เมืองที่มีความเข$มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.1 ชุมชนสุขภาวะ
เป:าประสงค/ที่ 3.1.1 ชุมชนมีส=วนร=วมในการวางแผนและจัดการปLญหาภายในชุมชนด$วยตนเอง
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สนับสนุนใหชุมชนไดรับ
การพัฒนาอยางครบวงจร
(ม.3.1.1.3)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
6. รอยละของชุมชนที่มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาชุมชนในดาน
ตางๆ และเบิกคาใชจาย
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
เป:าหมาย : รอยละ 85

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
กิจกรรมพัฒนาชุมชน หมายถึง การ คณะกรรมการชุมชน
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในดานตางๆ งบประมาณ 3,690,000 บาท(ดําเนินการ)
เชน การประชุม การจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ สวนราชการที่รับผิดชอบ
การขุดลอกทอระบายน้ํา การรณรงค/รักษา ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ความสะอาด การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ/ การ
2. โครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่
ซอมบํารุงอุปกรณ/หรือครุภัณฑ/ชุมชนฯลฯ
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
ซึ่งเปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 565,800 บาท(ดําเนินการ)
วาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

วิธีการคํานวณ
จํานวนชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนในดานตางๆ และเบิกคาใชจาย
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
คูณดวย 100 หารดวย จํานวนชุมชนทั้งหมด

3. โครงการสนับสนุนเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส
งบประมาณ 495,200 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
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เป:าประสงค/ที่ 3.1.2 ประชาชนมีการออมและสามารถบริหารหนี้สินครัวเรือน
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
แนะนําการแกป5ญหาหนี้สิน
7. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง คํานิยาม
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่
พอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอ
ครัวเรือน (ม.3.1.2.2)
สํานักงานเขตธนบุรีจัดขึ้นเกี่ยวกับการ
โครงการหญิง - ชาย ใจกลา
ใหความรูเรื่องการแกไขป5ญหาหนี้สิน
เผชิญหนา เผชิญหนี้
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/) การประนอมหนี้ใหสามารถบริหารหนี้สิน
เพื่อบรรเทาป5ญหาหนี้สินได
เป:าหมาย : รอยละ 80
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ประชาชนมีตอ
โครงการหญิง-ชาย ใจกลา เผชิญหนา เผชิญหนี้
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการหญิง - ชาย ใจกลา เผชิญหนา
เผชิญหนี้
งบประมาณ 55,900 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ตอโครงการหญิง-ชาย ใจกลา เผชิญหนา
เผชิญหนี้ ตั้งแตระดับมากขึ้นไป คูณดวย
100 หารดวย จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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มิติที่ 3.3 ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาส*
เป:าประสงค/ที่ 3.3.2 เปMดโอกาสให$ผู$สูงอายุคืนสู=สังคม*
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เชิดชู “ภูมิป5ญญาผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร”
(ม.3.3.2.4)*

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
8. ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้น
ไปตอการจัดกิจกรรมของ
สํานักงานเขตธนบุรี *
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
เป:าหมาย : รอยละ 80

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
คํานิยาม
ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต
60 ป; ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตธนบุรี
ที่สนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่
สํานักงานเขตธนบุรีจัดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ถายทอดภูมิป5ญญา และคัดเลือก
ภูมิป5ญญาเพื่อเผยแพรตอไป
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ผูเขารวมกิจกรรม
มีตอการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศูนย/ประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร*
งบประมาณ 10,000 บาท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี ตั้งแตระดับมากขึ้นไป คูณดวย 100
หารดวย จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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ด$านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย=างเป6นระบบการเดินทางสะดวก
มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข=ายถนน
เป:าประสงค/ที่ 4.4.2 ซ=อมแซมบํารุงรักษาโครงข=ายถนนสายหลักให$อยู=ในสภาพดี
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ปรับปรุงผิวการจราจร
(ม.4.4.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
9. รอยละความสําเร็จในการ
ซอมแซมถนน ผิวจราจร
ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ซอมแซมถนน คือ การดําเนินการ ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน/เพื่อ
ซอมแซมถนนหรือสวนที่เกี่ยวของตาม
แกไขป5ญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สามารถ งบประมาณ 3,000,000 บาท(ลงทุน)
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรในพื้นที่ เพิ่ม สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความคลองตัวในการเดินทางใหสะดวกมากขึ้น ฝcายโยธา
ความกาวหนา หมายถึง การดําเนินการ
กอสรางที่สามารถระบุเนื้องานที่ดําเนินการ
แลวเสร็จตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใน
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตธนบุรี
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2560
วิธีการคํานวณ
คํานวณจากความกาวหนาตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทําแบบ ประมาณการราคา
คิดเปนรอยละ 10
2. แตตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คิดเปนรอยละ 20
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3. รายงานราคากลาง ขอความเห็นชอบ
ดําเนินการ คิดเปนรอยละ 40
4. ประกาศสอบราคา/ประกาศประมูลลง
เว็บไซต/ คิดเปนรอยละ 55
5. ขออนุมัติจาง(ไดผูรับจางแลว)
คิดเปนรอยละ 65
6. ขออนุมัติเงินงวด ลงนามสัญญา
คิดเปนรอยละ 80
7. เริ่มดําเนินการกอสราง
คิดเปนรอยละ 95
- คิดปริมาณงานตามจํานวนหน!วย ที่ทําไดคิดเป*น
รอยละ
= ปริมาณงานที่ทําได x 15 .
ปริมาณงานทั้งหมดของโครงการ
= รอยละของปริมาณงานที่ทําได

8. ตรวจรับงาน คิดเปนรอยละ 100
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มิติที่ 4.5 การจัดการจราจร
เป:าประสงค/ที่ 4.5.2 เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจร
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จัดกิจกรรมสงเสริมความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร
(ม.4.5.2.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
10. จํานวนครั้งของเจาหนาที่
อํานวยความสะดวกในพื้นที่
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต )
(เป:าหมาย : 300 ครั้ง/จุด/ป;)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
คํานิยาม
- การอํานวยความสะดวกดาน
การจราจร หมายถึง การชวยเหลือเปน
อาสาจราจร การอํานวยความสะดวกให
เด็กนักเรียนและผูปกครองขามถนนตรง
ทางมาลาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่
ขามถนนตามจุดตางๆ ดังนี้
1) โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
2) โรงเรียนซางตาครูสศึกษา
3) โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท/
4) โรงเรียนแสงอรุณ
5) โรงเรียนวัดอินทาราม
6) หนาสํานักงานเขต
- ประชาชน หมายถึง ผูที่อาศัยหรือขาม
ถนนบริเวณที่มีการอํานวยความสะดวกดาน
การจราจร
วิธีการคํานวณ
นับจํานวนครั้งที่เจาหนาที่เทศกิจปฏิบัติ
หนาที่ตามจุดที่กําหนด ในป;งบประมาณ 2560

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/
อาสาจราจร
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายเทศกิจ
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ด$านที่ 6 เมืองแห=งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา
มิติที่ 6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม
เป:าประสงค/ที่ 6.1.2 เปMดพืน้ ที่สาธารณะเพื่อนําเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จัดแสดง/กิจกรรมพิพิธภัณฑ/
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ม.6.1.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
11. จํานวนกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
ในรูปแบบตางๆ
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
(เป:าหมาย : ไมนอยกวา 2 กิจกรรม)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพิพิธภัณฑ/ทองถิ่น
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมเพื่อการ กรุงเทพมหานคร
เรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ในรูปแบบตางๆ งบประมาณ 237,400 บาท(ดําเนินการ)
ที่จัดขึ้นโดยสํานักงานเขตธนบุรี ณ พิพิธภัณฑ/ สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
กลุมเป:าหมาย เปนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่
เขตธนบุรี จํานวน 50 คน

คํานิยาม

วิธีการคํานวณ
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดานศิลปะ
วัฒนธรรมที่จัดขึ้น
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มิติที่ 6.2 กีฬาและนันทนาการ
เป:าประสงค/ที่ 6.2.2 ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ/ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเล=นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการอย=างทั่วถึง
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จัดบริการลานกีฬาทีไ่ ดมาตรฐาน 12. ประชาชนผูใชบริการ
(ม.6.2.2.3)
ลานกีฬา มีความพึงพอใจตั้งแต
ระดับมากขึ้นไปตอการใหบริการ
ลานกีฬาของสํานักงานเขตธนบุรี
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
การใหบริการลานกีฬา หมายถึง การ และลานกีฬา
งบประมาณ 1,117,800 บาท(ดําเนินการ)
ใหบริการสถานที่ในการออกกําลังกายและ
อุปกรณ/กีฬาหลายชนิด ไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตะกรอ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง
ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
วอลเลย/บอลฯลฯ โดยมีเจาหนาที่คอยให
คําแนะนํา เทคนิค วิธีการใชอุปกรณ/ตางๆ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูใชบริการลานกีฬาตอการ
ใหบริการของลานกีฬา
คํานิยาม

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของลานกีฬาตั้งแตระดับมาก
ขึ้นไป คูณดวย 100 หารดวย จํานวนกลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ด$านที่ 7 เมืองที่ให$โอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป:าประสงค/ที่ 7.1.2 ยกระดับคะแนนการสอบภาษาจีน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จางครูตางประเทศสอน
นักเรียนในโรงเรียนสองภาษา
(ม.7.1.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
13. ผูเรียนมีความรูภาษาจีน
เพิ่มขึ้น
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. โครงการสอนภาษาจีน
ผูเรียน หมายถึง นักเรียนในโรงเรียน งบประมาณ 1,656,000 บาท(ดําเนินการ)
สังกัดสํานักงานเขตธนบุรี ระดับชั้นประถมศึกษา สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
ชวงชั้นที่ 4 - 6 จํานวน 17 โรงเรียน
ความรูภาษาจีนเพิ่มขึ้น หมายถึง
ความรูที่ไดจากการเรียนวัดโดยการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนตามหลักสูตรและ
หลังจากเรียนจบตามหลักสูตร ซึ่งจะทําการ
สอนในป;การศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
(พฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560)
และป;การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
(พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560)
รวมเปนระยะเวลา 40 สัปดาห/

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเรียนที่มีความรูเพิ่มขึ้น x100
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
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เป:าประสงค/ที่ 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลที่ส=งผลต=อความสําเร็จของนักเรียน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ผลิตสื่อการสอนในกลุมสาระ
(ม.7.1.6.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
14. โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน คํานิยาม
เขตธนบุรีมีสื่อการเรียนรู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต) มีจํานวนทั้งสิ้น 17 แหง ทําการสอนในระดับ
(เป:าหมาย : ไมนอยกวา 2
ประถมศึกษา
ประเภท/โรงเรียน )
สื่อการเรียนรู คือ วัสดุ อุปกรณ/
หรือแนวคิดที่ใชในการถายทอดความรู ชวยเรา
ความสนใจของผูเรียนใหมีความเขาใจและ
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ประเภทของสื่อการเรียนรู มีดังนี้
1) ประเภทสิ่งพิมพ/
2) ประเภทหลายมิติ
3) ประเภทวีดีทัศน/เพื่อการศึกษา
4) ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร/ชวย
สอน(CAI)
วิธีการคํานวณ
จํานวนสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้น
ในป;งบประมาณ พ.ศ.2560 แยกเปน
ประเภทตามที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู
งบประมาณ 194,700 บาท(ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สัมมนาและแสดงผลงานทาง
วิชาการประจําป;
(ม.7.1.6.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
15. รอยละของครูที่เกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฐมวัยไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. โครงการประชุมครู
- การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง
งบประมาณ 10,800 บาท(ดําเนินการ)
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
และปฐมวัยไดเขารับการอบรม สัมมนา
ศูนย/วิชาการเขต
ตามที่สํานักงานเขตธนบุรี (ฝcายการศึกษา)
งบประมาณ 39,400 บาท(ดําเนินการ)
เปนผูจัดอยางนอย คนละ 1 หลักสูตรและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
มีความรูเพิ่มขึ้นจากการอบรม สัมมนา
ดังกลาว
- ครู หมายถึง ขาราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี
จํานวน 17 แหง
วิธีคํานวณ
จํานวนครูที่มีผลการทดสอบหลัง
การพัฒนาศักยภาพดีกวาผลการทดสอบ
กอนการพัฒนาศักยภาพ คูณดวย 100
หารดวย จํานวนครูที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งหมด
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เป:าประสงค/ที่ 7.1.8 เสริมสร$างประสบการณ/และค=านิยมให$นักเรียน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เขารวม/จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชน (ม.7.1.8.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
16. รอยละของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม
สงเสริมความรูในการแขงขันกีฬา
ใหแกนักเรียนในสังกัด
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
(เป:าหมาย : รอยละ 90)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน งบประมาณ 120,100 บาท(ดําเนินการ)
พื้นที่สํานักงานเขตธนบุรี จํานวน 17 แหง สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
- จัดกิจกรรมสงเสริมความรูในการ 2. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดปลอดภัย
แขงขันกีฬา หมายถึง จัดกิจกรรมใหความรู งบประมาณ 1,552,900 บาท(ดําเนินการ)
หรือแขงขันกีฬา ใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษา สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
ป;ที่ 4-6
วิธีคํานวณ
จํานวนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตธนบุรีที่จัดกิจกรรมสงเสริมความรูในการ
แขงขันกีฬา ใหแกนักเรียนในสังกัด คูณดวย
100 หารดวย จํานวนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตธนบุรีทั้งหมด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จัดกิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด (ม.7.1.8.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
17. รอยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายไดเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือหรือ
กิจกรรมยุวกาชาด
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. โครงการฝkกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สามัญรุนใหญและหัวหนายุวกาชาด
หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาป;ที่ 4-6 งบประมาณ 186,000 บาท(ดําเนินการ)
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
สํานักงานเขตธนบุรี
2. โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
- กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมยุวกาชาด สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
หมายถึง กิจกรรมสงเสริมความอดทน ความ งบประมาณ 42,500 บาท(ดําเนินการ)
เขมแข็ง รูจักเสียสละ โดยการจัดเขาคาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา
พักแรมทั้งภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
หรือการเขารวมเดินสวนสนาม และทบทวน 3. โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
คําปฏิญาณ หรือปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญ
งบประมาณ 47,300 บาท(ดําเนินการ)
ประโยชน/รวมกัน
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการศึกษา

วิธีคํานวณ
จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ที่เขารวมกิจกรรมลูกเสือหรือกิจกรรมยุวกาชาด
คูณดวย 100 หารดวย จํานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายทั้งหมด
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ด$านที่ 8 เมืองแห=งสุขภาวะ
มิติที่ 8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดล$อมและอาชีวอนามัย*
เป:าประสงค/ที่ 8.8.1 ประชาชนปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป6นอันตรายต=อสุขภาพจากการใช$ส$วมสาธารณะ*
มาตรการ

ตัวชี วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี วัด

(ตามแผนฯ ของหน่ วยงาน)
ตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานสวมสะอาด*
(ม.8.8.1.1)

โครงการ/กิจกรรม

(ตามแผนฯ ของหน่ วยงาน)
18. รอยละของสถานประกอบการ
และอาคารสาธารณะที่ไดรับ
การตรวจประเมินสวม*
(ระดับความสําเร็จ : ผลผลิต)
(เป:าหมาย : รอยละ 70)

คํานิยาม

1. โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
1. สถานประกอบการ หมายถึง สถาน งบประมาณ 115,200 บาท(ดําเนินการ)*
ประกอบการประเภท รานอาหาร(พื้นที่เกิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
200 ตร.ม.)ตลาด สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ฝcายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
หางสรรพสินคา ที่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พื้นที่เขตธนบุรี
จํานวน 25 แหง
2. อาคารสาธารณะ หมายถึง ศาสนสถาน
ไดแก วัด มัสยิด โบสถ/ ในพื้นที่เขตธนบุรี
จํานวน 28 แหง
3. ตรวจประเมินสวม หมายถึงการ
ตรวจสุขลักษณะสวมตามมาตรฐาน HAS
วิธีคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการและ
อาคารสาธารณะที่ไดรับการตรวจประเมิน
คูณ 100 หารดวยจํานวนสถานประกอบการ
และอาคารสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่เขตธนบุรี
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ด$านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส=วนร=วมของประชาชน
มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล
เป:าประสงค/ที่ 9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน=วยงาน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ปรับปรุงระบบงานของ
หนวยงาน (ม.9.3.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
19. รอยละความสําเร็จของ
การใหบริการประชาชน
กรณีเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ
เปลี่ยนชื่อสกุล พรอมจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนได
อยางถูกตองและรวดเร็ว
โดยลดขั้นตอนในการทํางาน
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
(เป:าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
คํานิยาม
การใหบริการประชาชน หมายถึง
การใหบริการประชาชนของฝcายทะเบียน
กรณีเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ เปลี่ยนชื่อสกุล
พรอมจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใน
คราวเดียวกัน
การลดขั้นตอนในการทํางาน หมายถึง
การลดขั้นตอนในการทํางาน ตามที่กําหนด
ไวในคูมือการปฏิบัติงานของฝcายทะเบียน
ซึ่งกําหนดไว ดังนี้
1) กระบวนงานเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ
เปลี่ยนชื่อสกุล ใชเวลา 15 – 30 นาที
2) กระบวนงานขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนใหม ใชเวลา 15 นาที

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมลดขั้นตอนการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว
และ/หรือ เปลี่ยนชื่อสกุล
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายทะเบียน

เมื่อรวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้ง
2 กระบวนงานแลว ใชเวลา 30 – 45 นาที
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแกประชาชน
ผูรับบริการ จึงไดลดขั้นตอนในการทํางาน
โดยการนําเอาทั้ง 2 กระบวนงานมารวมกัน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

สามารถลดขั้นตอนในการขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนใหม ได 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐาน และ
กดบัตรคิว
2) ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานจาก
ฐานขอมูล
ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินการ
จาก 30 – 45 นาที เหลือ 20 นาที
วิธีคํานวณ
A=Bx100
C
A คือ รอยละความสําเร็จของการใหบริการ
ประชาชน
B คือ จํานวนประชาชนที่ฝcายทะเบียน
สามารถใหบริการกรณีเปลี่ยนชื่อตัว
และ/หรือ เปลี่ยนชื่อสกุล พรอมจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนใหแลวเสร็จ
ภายใน 20 นาที
C= จํานวนประชาชนที่มารับบริการกรณี
เปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ เปลี่ยนชื่อสกุล
พรอมจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
ทั้งหมด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ปรับปรุงระบบงานของหนวย
(ม.9.3.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
20. ประชาชนมีความพึงพอใจ คํานิยาม
ตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการ
ประชาชนผูรับบริการ หมายถึง
บริการของฝcายรายได
ประชาชนที่มาติดตอฝcายรายไดเพื่อชําระ
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/ ) ภาษีทุกประเภท
(เป:าหมาย : รอยละ 80)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ประชาชนมีตอการ
ใหบริการของฝcายรายได
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของฝcายรายได
งบประมาณ ไมใชงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายรายได

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

วิธีการคํานวณ
จํานวนประชาชนผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอการบริการจากฝcายรายได
ตั้งแตระดับมากขึ้นไป คูณดวย 100
หารดวย จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เป:าประสงค/ที่ 9.4.5 กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหน=วยงาน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิก
จายเงินคาอาหารทําการนอก
เวลาใหมีความถูกตองรวดเร็ว
(ม.9.4.5.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
21. รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายเงินคาอาหาร
ทําการนอกเวลาไดภายใน
วันที่ 15 ของเดือน
(ระดับความสําเร็จ : ผลลัพธ/)
(เป:าหมาย : รอยละ 85)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คํานิยาม

1. กิจกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ และ
การเบิกเงินคาอาหารทําการนอกเวลา จายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา
หมายถึง การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจายเงินคาอาหาร สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการคลัง
ทําการนอกเวลา พ.ศ. 2529 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ.2550 และแผนการปฏิบัติงานนอก
เวลาป; พ.ศ.2560 ของทุกฝcาย ยกเวน
ฝcายการศึกษา ฝcายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ฝcายรายได และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี จํานวน 17 แหง เนื่องจากไมมี
การเบิกจายคาอาหารทําการนอกเวลาอยาง
ตอเนื่องตลอดป;งบประมาณ
ขั้นตอนการเบิกจายเงินคาอาหาร
ทําการนอกเวลา มีดังนี้
1) กําหนดเวลาที่ใหจัดสงใบขอเบิก
เงินคาอาหารทําการนอกเวลาของเดือนใด
ใหสงภายในวันที่ 1 - 5 ของเดือนถัดไปหาก
วันที่ 5 ของเดือนเปนวันหยุดราชการหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ/ใหสงไดในวันแรกของวันเปVดทําการปกติ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2) ตรวจสอบ โดยเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
การเบิกคาอาหารทําการนอกเวลาใหเปนไป
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
จายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา พ.ศ. 2529
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ.2550 และแผนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลารวมทั้งหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) อนุมัติฎีกาเบิกเงิน โดยผูมี
อํานาจลงนามอนุมัติ (ผูอํานวยการเขต) อนุมัติโอนเงิน โดยผูมีอํานาจอนุมัติโอนเงิน
ทางระบบ MIS2
4) จายเงิน เมื่อไดรับอนุมัติโอนเงิน
ทางระบบ MIS2 แลวเจาหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินการบันทึกรับใบสําคัญโอนเงินใน
ระบบ MIS2 เขียนเช็คเสนอลงนามเช็ค
และจายเช็ค
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
หมายถึง ฎีกาคาอาหารทําการนอกเวลา
ของเดือนใดจะจายเงินไดภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป หากวันที่ 15 ของเดือนเปน
วันหยุด ราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ/ให
รับไดในวันแรกของวันเปVดทําการปกติ
วิธีคํานวณ
จํานวนฎีกาเบิกคาอาหารทําการ
นอกเวลาที่ไดรับภายในเวลา ที่กําหนด
ตรวจสอบ อนุมัติและจายเงินไดภายในวันที่
15 ของเดือน คูณดวย 100 หารดวย
จํานวนฎีกาเบิกคาอาหารทําการนอกเวลา
ที่ไดรับทั้งหมด
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มิติที่ ๒ ด$านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒.๑ ร$อยละความสําเร็จในการใช$จ=าย
งบประมาณ
2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้
ผูกพัน
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป;

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สํานักงบประมาณ กําหนด

มิติที่ 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํา ตามที่ สํานักการคลัง กําหนด
งบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
งบการเงินทันเวลาและถูกตอง
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชีมูลคาทรัพย/สินประจําป; 2559
ทันเวลาและถูกตอง
มิติที่ 2.3 ร$อยละความสําเร็จของการบริหาร ตามที่ สํานักงานตรวจสอบภายใน กําหนด
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรมและส=วนราชการที่รับผิดชอบ

1) กิจกรรมเรงรัดติดตามการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2560
2) กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําป; พ.ศ.2560
3) กิจกรรมเรงรัดการกอหนี้และการเบิกจายงบประมาณ
เพื่อลดการกันเงินไวเหลื่อมป;
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการคลัง

1) กิจกรรมเรงรัดติดตามการจัดทํางบการเงินไดทันเวลา
และถูกตอง
2) กิจกรรมเรงรัดติดตามการจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพย/สินประจําป; 2559 ทันเวลาและถูกตอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการคลัง
กิจกรรมเรงรัดติดตามการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหนวยงานใหเปนไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายการคลัง
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มิติที่ ๓ ด$านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียน ตามที่ กองกลางกําหนด
จากประชาชน
3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)*
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ตามที่ สํานักงาน ก.ก. กําหนด
ตามที่ กองงานผูตรวจราชการกําหนด

โครงการ/กิจกรรมและส=วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียน
จากประชาชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายปกครอง
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด*
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายที่ไดรับมอบหมาย
กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของสํานักงานเขตธนบุรี
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายปกครอง
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มิติที่ ๔ ด$านการพัฒนาองค/การ
ตัวชี้วัด
4.1 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติราชการสรางราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร*

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด

4.2 ร$อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ตามที่สํานักอนามัยและสํานักงาน ก.ก.
ชีวิตในการทํางาน(Quality of Work Life)
กําหนด
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป;

โครงการ/กิจกรรมและส=วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการดําเนินการตามแผนกลยุทธ/การสรางราชการ
ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร*
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายปกครอง

1) กิจกรรมบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
2) กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป;ของหนวยงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ ฝcายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม(เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร/)
ตัวชี้วัดที่ 1 - จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม*
- ประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม*
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สินของประชาชน(ฝcายเทศกิจ)*
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
1. ขออนุมัติโครงการ
5
5
2. วางแผนปฏิบัติงาน
5
10
3. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว
80
90
4. สรุปผลรายงานใหผูบริหารทราบทุกเดือน
10
100
รวม 4 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 2 - รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายเรือน ที่ผานการอบรมเรียบรอยแลว
- คนหาขอมูลของอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือนไดอยางรวดเร็ว
- สามารถพิมพ/รายงานจากฐานขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด
โครงการที่ 1. โครงการฝkกอบรมอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) (ฝcายปกครอง)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
(รอยละ)
1. ขออนุมัติโครงการ
5
5
2. ประกาศรับสมัคร
5
10
3. จัดทําเอกสาร วัสดุอุปกรณ/ตางๆ ที่เกี่ยวของ
10
20
4. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
10
30
5. ดําเนินการจัดการฝkกอบรม
50
80
6. สรุปและประเมินผล
10
90
7. จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
10
100
รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 2 - รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายเรือน ที่ผานการอบรมเรียบรอยแลว
- คนหาขอมูลของอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือนไดอยางรวดเร็ว
- สามารถพิมพ/รายงานจากฐานขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด
โครงการที่ 2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป:องกันภัยฝcายพลเรือน(ฝcายปกครอง)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ขออนุมัติเงินประจํางวด
2. ดําเนินการเบิกจายเงินเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป:องกันภัยฝcายพลเรือน
3. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานใหผูบริหารทราบ
รวม 3 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
(รอยละ)
5
5
85
90
10
100

100
100
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ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป; พ.ศ. 2556
โครงการที่ 1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝcายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
.

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
(รอยละ)
1. ขออนุมัติโครงการ
5
5
2. ประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและจัดทําแผนการดําเนินงาน
10
15
3. ประชาสัมพันธ/ใหความรูกลุมเป:าหมาย เชน ชุมชน
65
80
โรงเรียน สถานประกอบการ และดําเนินโครงการ
ตามแผนที่กําหนด
4. จัดเก็บขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน
20
100
รวม 4 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการเขามาใชบริการศูนย/สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
โครงการที่ 1. โครงการศูนย/สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว (ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
.

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
(รอยละ)
1. ขออนุมัติโครงการ
5
5
2. แตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินงาน
5
10
80
90
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
พัฒนาระบบการใหบริการของศูนย/
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
10
100
รวม 4 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 5 - รอยละของกลุมเป:าหมายที่ไดเขารวมกิจกรรม
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูที่ไดจากการรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
โครงการที่ 1. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝcายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินงาน
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหความรูแกกลุมเป:าหมาย ทดสอบความรูของผูเขารวม
กิจกรรม
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
รวม 4 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
5
5
5
10
80
90
10
100

100
100
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)*
โครงการที่ 1. โครงการจางยามดูแลทรัพย/สินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝcายการศึกษา)*
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
(รอยละ)
1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ
5
5
2. ขออนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ
5
10
3. ฝcายการศึกษาทําการสรรหายามเพื่อรักษาความปลอดภัย
20
30
ในโรงเรียน
4. ฝcายการศึกษาสงยามใหแกโรงเรียน และปฏิบัติหนาที่
50
80
5. โรงเรียนตั้งฎีกาเบิกจายงบประมาณ
20
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)*
โครงการที่ 2. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร*
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
(รอยละ)
1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ
5
5
2. ขออนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ
5
10
3. ประชุมผูบริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ
10
20
4. โรงเรียนกําหนดแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการ
60
80
5. โรงเรียนตั้งฎีกาเบิกจายงบประมาณ
20
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)*
โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน*
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
(รอยละ)
1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ
5
5
2. ขออนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ
5
10
3. ประชุมผูบริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ
10
20
4. โรงเรียนกําหนดแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการ
60
80
5. โรงเรียนตั้งฎีกาเบิกจายงบประมาณ
20
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)*
โครงการที่ 4. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร*
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ
5
5
2. ขออนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ
5
10
3. ประชุมผูบริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ
10
20
4. โรงเรียนกําหนดแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการ
60
80
5. โรงเรียนตั้งฎีกาเบิกจายงบประมาณ
20
100
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ/มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
โครงการที่ 1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝcายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5
5
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
5
10
3. จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในโครงการฯ
10
20
4. จัดอบรมใหความรูความเขาใจอาสาสมัครอาหารปลอดภัย
30
50
5. ปฏิบัติตามแผนการรณรงค/ประชาสัมพันธ/และ
40
90
ตรวจประเมินดานกายภาพ ดานจุลชีวะ
6. ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน
10
100
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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ตัวชี้วัดที่ 8 ประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการใหบริการของศูนย/บริหารราชการฉับไวใสสะอาด*
โครงการที่ 1. กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนย/บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(ฝcายทะเบียน)*
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. จัดตั้งศูนย/บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
2. จัดประชุมเจาหนาที่คัดเลือกกระบวนงานและมอบหมายงาน
3. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอศูนย/ฯ
4. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจและปรับปรุงแกไข
การใหบริการตามขอเสนอแนะ
5. สรุปผลการดําเนินงานเสนอใหผูบริหารทราบ
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
10
10
5
15
45
60
30
90
10
100

100
100
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ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของจํานวนผูเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม)ที่เพิ่มขึ้นตามเป:าหมายที่กําหนด
โครงการที่ 1. กิจกรรมสํารวจฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม) (ฝcายรายได)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานราย ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ชั้นตอน
โครงการ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
1. จัดทําโครงการสํารวจฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม)
5
5
2. จัดประชุมเจาหนาที่ประจําแขวงและมอบหมายงาน
10
15
45
60
3. สํารวจตามแผนเพื่อขยายฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม)
และประชาสัมพันธ/การยื่นแบบเสียภาษี
4. ยื่นแบบและรับเอกสารภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม)
20
80
5. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม)
10
90
6. รายงานผลโครงการเสนอผูบริหารตามลําดับเปนระยะๆ
10
100
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100
100
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