แผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
สํานักงานเขตธนบุรี

คํานํา
สํานั กงานเขตธนบุ รี เปนหนวยงานหนึ่ งของกรุง เทพมหานคร ที่ มีหนาที่ ค วามรั บ ผิด ชอบใหบริ การ
ประชาชนในดานตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร
เพื่ อประโยชน0สุข ของประชาชนในพื้นที่โ ดยมีอํา นาจหนาที่เกี่ ยวกับ งานปกครองทองที่ การทะเบี ย นปกครอง
การทะเบียนราษฎร การทะเบียนทั่วไป การใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ การควบคุมบังคับการ
เกี่ ย วกั บ การกอสรางอาคาร การแกไขป6 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 ภาษีรถยนต0ประจําป< 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
ทรัพย0สินของประชาชน การสงเสริมสนับสนุนงานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินการพัฒนาชุมชน
และสังคมทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน การดูแลและรักษาใหเปนไป
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ดังนั้น เพื่อใหงานที่รับผิดชอบมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สํานักงานเขตธนบุรีจึงได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป< พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยนํายุทธศาสตร0การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป< พ.ศ. 2561 อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร เปนกรอบชี้นําเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ตอบสนองตอความตองการ
และเกิดประโยชน0สูงสุดตอประชาชนในพื้นที่ตอไป
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ข$อมูลทั่วไป/สถานการณ0ของพื้นที่
สภาพทั่วไป
เขตธนบุรี ในอดีตคือเมืองที่เปนแหลงรวมวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติ ไดขยายแหลงที่อยูอาศัยและที่ทํา
มาหากินตลอดริมฝ6Kงแมน้ําเจาพระยาลัดเลาะเขาไปตามลําคลองนับรอยสาย มีอดีตที่งดงามคือวัดวาอารามนอย
ใหญ เคียงคูชุมชนริมฝ6Kงแมน้ํา
เขตธนบุ รี ใ นวั น นี้ คื อ ผื น ดิ น ฝ6K ง ตะวั น ตกของแมน้ํ า เจาพระยา การขยั บ ขยายความเจริ ญ ภาคเมื อ ง
อุตสาหกรรมจากฝ6Kงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ทําใหมีการถมคูคลองเพื่อสรางชุมชนเมืองแบบใหม คูคลอง
หลายแหงถู ก แปรสภาพเปนคลองระบายน้ํ า ทิ้ ง จากบานเรื อ นที่ อ ยู อาศั ย ความตองการภาคแรงงานของ
อุตสาหกรรมและการโยกยายถิ่นฐานภาคชนบทสูเมืองไดเขามาแทนที่วัฒนธรรมชุมชนแบบเดิม ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพรับจาง คาขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ที่ตั้ง อาณาเขตสภาพพื้นที่
เขตธนบุรีเปนเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูริมฝ6Kงตะวันตกของแมเจาเจาพระยา หรือฝ6Kงธนบุรี
มีพื้นที่ 8.566 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 7 แขวง คือ แขวงวัดกัลยาณ0 แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่
เรือ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล แขวงสําเหร และแขวงดาวคนอง โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดเขตบางกอกใหญ มีคลองบางกอกใหญเปนเสนแบงเขตและติดแมน้ําเจาพระยา ฝ6Kงตรงขาม
คือเขตพระนคร
ทิศตะวันออก ติดเขตคลองสาน มีถนนประชาธิปก และคลองบางไสไกเปนเสนแบงเขต
ทิศใต ติดเขตราษฎร0บูรณะ มีคลองดาวคะนองเปนเสนแบงเขตและติดแมน้ําเจาพระยา ฝ6Kงตรงขามคือ
เขตบางคอแหลม
ทิศตะวันตก ติดเขตจอมทอง มีคลองบางสะแกคลองวัดใหมยายนุย และคลองบางหลวง เปนเสนแบงเขต
และติดเขตภาษีเจริญ มีคลองบางหลวงเปนเสนแบงเขต
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีอาณาเขตติดกับแมน้ําเจาพระยาทั้งทางทิศเหนือและทิศใต ภายในพื้นที่มีลํา
คลอง ตัดผาน เปนพื้นที่ชุมชนมีการกอสรางบานเรือนอาคารพาณิชย0หนาแนน
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สถานการณ0/แนวโน$ม
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
การพัฒนาพื้นที่เขตธนบุรีใหเปนเมืองที่นาอยู มีสภาพแวดลอมที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย0สิน ถือเปนภารกิจที่ตองบูรณาการการทํางานรวมกันของหลายหนวยงาน ซึ่งทางสํานักงานเขตธนบุรีก็มีมาตรการ
ในการดําเนินงาน ไมวาจะเปน การเฝ;าระวังพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ําทั้งระบบอยางมีประสิท ธิภาพ
สามารถรองรับป6ญหาน้ําทวมขังพื้นที่ อันมีสาเหตุมาจากน้ําฝน
ป6จจุบันสถานการณ0สาธารณภัยที่เกิดขึ้ นในพื้นที่เขตธนบุรีสวนใหญจะเปนภั ยที่มีลักษณะป6 จจุบันทันดวน
ไดแกป6ญหาอัคคีภัย อุทกภัยอันเกิดจากการไมสามารถระบายน้ําไดทันในฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากสถานการณ0ทางการเมืองและการกอการราย
สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตธนบุรี ระหวางป<งบประมาณ พ.ศ.2556 – 25560 ดังนี้
1) ป<งบประมาณ พ.ศ.2556 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 3 ครั้ง
2) ป<งบประมาณ พ.ศ.2557 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 2 ครั้ง
3) ป<งบประมาณ พ.ศ.2558 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 5 ครั้ง
4) ป<งบประมาณ พ.ศ.2559 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 8 ครั้ง
5) ป<งบประมาณ พ.ศ.2560 เกิดเหตุเพลิงไหม จํานวน 2 ครั้ง(ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)
ด$านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ป6จจุบันสัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหยอมตอประชากรในพื้นที่เขตธนบุรี คิดเปน 2.01 ตร.ม. ตอคน ซึ่ง
หากรวมประชากรแฝงที่ มี จํ านวนมาก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บเกณฑ0 มาตรฐานพื้ นที่ สี เขี ยวเพื่ อคุ ณภาพชี วิตที่ ดี ของ
ประชากรในองค0การของอนามัยโลกกําหนดเมืองควรมีพื้นที่ 9 ตร.ม. หรือ 15 ตร.ม. ตามมาตรฐานพื้นที่สีเขียวสากล
ตอประชากร 1 คน ตั วเลขดั ง กลาวบงชี้ ใหเห็ นวากรุ ง เทพมหานครมีพื้นที่สีเขี ยวเพื่อบริก ารประชาชนต่ํ ากวา
มาตรฐานการเปนเมืองเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
สาเหตุสําคัญที่สงผลใหไมมีพื้นที่ที่จะใชในการพัฒนาเปนพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจอยางเพียงพอเปน
ผลมาจากการใชประโยชน0ที่ดินที่ไมเปนไปตามผังเมืองที่วางแผนไว ที่ดินมีราคาแพง เมืองใหความสําคัญกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาการรักษาสภาพแวดลอมที่รมรื่นนาอยู การกอสรางตางๆ ที่ตองมีการทําลาย
พื้นที่สีเขียวของเมืองโดยเฉพาะไมยืนตนขนาดใหญ นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวบางสวนก็เปนของเอกชน หากเจาของ
ที่ดินประสงค0ที่จะนําพื้นที่ดังกลาวไปใชประโยชน0ดานอื่น พื้นที่สีเขียวดังกลาวก็จะหายไป
ด$านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
ในการสรางความเขมแข็งทางสังคม สํานักงานเขตธนบุรีไดดําเนินงานโดยอาศัยการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน โดยมีอาสาสมัครคอยสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานเขต จากสถานการณ0ดาน
สวัสดิการสังคม ประชาชนบางกลุมที่ยังถือเปนกลุมผูดอยโอกาส โดยเฉพาะประชากรแฝงซึ่งเปนกลุมคนที่ไมได
เขาสูระบบทะเบียนราษฎร0 ทําใหขาดการรับสวัสดิการที่พึงไดรับและ/หรือไมไดสิทธิอยางประชาชนกรุงเทพมหานคร
และแนวโนมประชากรแฝงก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
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ด$านที่ 4 มหานครกระชับ
การขยายตัวของเขตเมืองเปนในลักษณะแนวราบอันเปนผลมาจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก
การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง รถไฟฟ;า รถ BRT ฯลฯ ที่มีการเพิ่มโครงขายตอเชื่อมไปในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก
และปริมณฑล ในขณะที่เขตเมืองจะเปนศูนย0กลางธุรกิจและพาณิชกรรม รวมถึงบริเวณอณุรักษ0ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ในพื้นที่เขตธนบุรีถือเปนเมืองแหงประวัติศาสตร0ที่มีคุณคาควรอนุรักษ0และสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยว และ
เนื่องจากมีป6จจัยดานที่ดินมีการพัฒนาเต็มพื้ นที่แลว การเปลี่ยนแปลงสวนใหญจึงเปนลั กษณะกิจกรรมการใช
ประโยชน0 ที่ ดิน และการกอสรางอาคารที่ มีค วามหนาแนนเพิ่ ม ขึ้ น ในรู ปแบบอาคารสู ง ขนาดใหญในรั ศมี การ
ใหบริการของระบบขนสงมวลชน
ด$านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
กรุงเทพมหานครมีการเปXดรับฟ6งความคิดเห็นในโครงการขนาดใหญที่สงผลกระทบตอประชาชนจํานวน
มาก โดยสํานักงานเขตธนบุรีไดจัดใหมีการประชุมและสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการชุมชนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อรับฟ6งป6ญหาของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางในการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ด$านที่ 6 มหานครแห<งเศรษฐกิจและการเรียนรู$
ในป< ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครติดอันดับ ๒ เมืองที่นาเที่ยวมากที่สุดในโลก รองจาก ลอนดอน ดังนั้น
เพื่อที่จะคงสถานภาพความเปนเมืองนาทองเที่ยว สํานักงานเขตธนบุรีจึงใหความสําคัญกับการอนุรักษ0และพัฒนา
แหลงทองเที่ยว พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุและผูพิการ สราง
เอกลักษณ0ชุมชน และสงเสริมดานความรวมมือการพัฒนาการทองเที่ยวและวัฒนธรรมระหวางหนวยงานภาครัฐ
เอกชน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพรและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ใหเปนที่รูจัก
ด$านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
ตามแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร มี เป; า หมายที่จ ะปรั บปรุ ง และพั ฒ นาศั กยภาพทางการเงินการคลั ง
โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ และพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง เพื่อการ
ลงทุนขนาดใหญ และรวมถึงการพัฒนารายไดของกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาเมือง
และยังคงรักษาวินัยทางการคลัง
ในป<งบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานเขตธนบุรีมียอดการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ ภาษีป;าย ประมาณการที่กรุงเทพมหานครกําหนด 3 ประเภทภาษี เปนเงิน 168,800,000 บาท สามารถ
จัดเก็บได เปนเงิน 148,702,773.51 บาท คิดเปนรอยละ 88.09
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สถานการณ0ของพื้นที่
การวิเคราะห0สภาพแวดล$อมภายใน
จุดแข็ง
- ผูบริหารมีความรูและประสบการณ0 มุงความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม
- จัดแบงโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบของงานอยางชัดเจน
- นํากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายของผูบริหารมาใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเป;าหมายขององค0กร
- สรางเครือขายเชื่อมโยงการประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดการประสานงานที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
- มอบอํานาจความรับผิดชอบในแตละภารกิจอยางชัดเจน ตามโครงสรางและลําดับชั้นการบังคับบัญชา
- การบริหารงานที่รวดเร็ว เรงผลสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม
- สวนราชการตางๆของหนวยงานทํางานเปนทีม และมีศักยภาพในการสนองตอบนโยบายของผูบริหาร
จุดออน
- ขาดอัตรากําลัง มีการโอน ยายบอยครั้ง และมีอัตราวางเปนเวลานานโดยไมมีการบรรจุแตงตั้ง
มาทดแทน สงผลใหขาดความตอเนื่องและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานที่มีภาระงานมากกวา
จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
- ภารกิจของหนวยงานเพิ่มขึ้น มีงานนโยบายเรงดวนเขามาแทรกบอยครั้ง ในขณะที่อัตรากําลังเทาเดิม
ทําใหงานประจําโดยเฉพาะงานดานบริการลาชา สงผลกระทบตอประชาชนผูรับบริการ
- บุคลากรขาดทักษะความชํานาญเฉพาะดาน
- ขาดระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อทํางานเชิงรุก/เชิงยุทธศาสตร0 และการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะดานเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสรางจิตสํานึกและคานิยมขององค0กร
- งบประมาณมีจํากัดทําใหการปฏิบัติงานโครงการขาดความตอเนื่อง ไมเปนไปตามเป;าหมายที่วางไว
- สภาพอาคารสํานักงานเปนอาคารเกามีพื้นที่จํากัด ไมเอื้อตอการใหบริการประชาชน เชน ไมมีที่จอดรถ
ที่นั่งรอรับบริการมีจํากัด อาคารมีหลายชั้นแตไมมีลิฟต0กรณีที่ผูมารับบริการเปนผูสูงอายุก็จะเปน
อุปสรรคตอการมาติดตอราชการ เปนตน
- ขาดอุปกรณ0 เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะสนับสนุนการการปฏิบัติงาน
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศตลอดจนนวัตกรรมใหมๆ ที่จะชวยสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห0สภาพแวดล$อมภายนอก
โอกาส
- เปนเมืองเกาแกทางประวัติศาสตร0 กอตั้งมาพรอมกับการสถาปนากรุงธนบุรี
- มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนดั้งเดิมและแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร0
ตั้งอยูหลายแหง
- มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่มีการดํารงอยูอยางเอกภาพ
และสมานฉันท0
- เปนแหลงผลิตสินคาภูมิป6ญญาทองถิ่นที่มีชื่อเสียง คูกับประวัติศาสตร0กรุงธนบุรี
- เปนที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย0สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 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
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป6ญญาทองถิ่น
- อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเขามาในประเทศไทยอยางรวดเร็ว ทําใหวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทยนับวันจะหมดไป
- ผลิตภัณฑ0ชุมชนที่มีสัญลักษณ0ของเขตยังไมไดมาตรฐาน
- กระแสโลกาภิวัตน0 สถานการณ0ทางสังคม ทําใหป6ญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซอน
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
- โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลง และมีประชากรแฝงอยูในพื้นที่เขตจํานวนมาก มีการเคลื่อนยาย
แรงงาน ที่สงผลกระทบตอป6ญหาเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม
- การจัดสรรงบประมาณที่ไมมีความสอดคลองกับภารกิจที่สํานักงานเขตจะตองดําเนินการ
- ความขัดแยงทางการเมือง นโยบายขาดความตอเนื่องและความแตกแยกทางสังคม
- การเมืองที่ขาดเสถียรภาพ สงผลใหนักลงทุนตลอดจนนักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่นที่จะเขามาลงทุน
หรือทองเที่ยวในประเทศไทย
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วิสัยทัศน0
เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร0 ชุมชนสะอาดปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
-

สรางความมั่นใจในการแกไขป6ญหาดานความปลอดภัย ทัง้ ดานสาธารณภัย อาชญากรรม
ฟ]^นฟูและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของความนาอยูอยางยั่งยืน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย0บนพื้นฐานของความรูเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีรวมกันในสังคมไทย
พัฒนาการใหบริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน
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เปAาหมาย
1. ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป;าประสงค0ที่ 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป;าประสงค0ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของ
สภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม
เป;าประสงค0ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝ;าระวังยาเสพติด
มิติที่ ๑.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เป;าประสงค0ที่ ๑.3.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เป;าประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๑กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจาก
น้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดาน
บุคลากรและเครื่องมือ ในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย
เป;าประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการ สาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป;าประสงค0ที่ 1.6.1.5 สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงไดมาตรฐานดานอาชีวอนามัย
เป;าประสงค0ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบการอาหาร เตรียม
ประกอบปรุง และจําหนายอาหารถูกสุขลักษณะ
เป;าประสงค0ที่ 1.6.6.1 สนับสนุนใหคนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือรน
2. ด$านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป;าประสงค0ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสรางความรมรื่น
เพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
3. ด$านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
เป;าประสงค0ที่ 3.1.2.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ศักดิ์ศรี
มิติที่ ๓.๒ เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป;าประสงค0ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลง
เงินทุน
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มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เป;าประสงค0ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษา
ตามความตองการ
เป;าประสงค0ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
เป;าประสงค0ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและ
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูทางเลือก
4. ด$านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม
เป;าประสงค0ที่ ๔.๑.๑.๑ สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชน0ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ
ตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขต
เมืองชั้นกลาง
5. ด$านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
เป;าประสงค0ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟ6งความคิดเห็นของประชาชนผาน “สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร”
7. ด$านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป;าประสงค0ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความ
เปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เป;าประสงค0ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
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ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร0)
1. รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว
2. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
3. รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา
4.รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
5. รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารคคัดแยกไดจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ป<
2556
6. รอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ0มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ขึ้นไป
(การใหสวัสดิการและการสงเคราะห0เด็ก)
7. รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
8. จํานวนครั้งของการดําเนินการฝjกซอมตามแผนการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
9. รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน
10. รอยละของผูเขารับการฝjกอบรม มีความรู ความเขาใจเรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุ เพิ่มขึ้น
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส<วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป< พ.ศ.2561)
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปAาประสงค0ที่ 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารคคัดแยกได
จากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ป< 2556

คาเป;าหมาย
รอยละ 22

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 1.1.2.1.3 ประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารคคัดแยกได
รอยละ 22
จากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ป< 2556
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
119,400.- บาท ฝkายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
ฝkายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
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มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปAาประสงค0ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา

คาเป;าหมาย
รอยละ 100

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 1.2.1.1.๕ สนับสนุนดานความปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ;าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยใน
ฝkายเทศกิจ
พื้นที่เขตธนบุรี
เปAาประสงค0ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝ;าระวังยาเสพติด
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
จํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2 กิจกรรม
การเฝ;าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่
มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 1.2.2.1.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฝ;าระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
จํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2 กิจกรรม
การเฝ;าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ;าระวังภัยและยาเสพ 80,800.- บาท
ฝkายปกครอง
ติด
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มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เปAาประสงค0ที่ ๑.3.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา

คาเป;าหมาย
รอยละ 100

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 1.3.1.1.5 อํานวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร

คาเป;าหมาย
รอยละ 100
งบประมาณ
-

ส<วนราชการ
ฝkายเทศกิจ

มาตรการที่ 1.3.1.1.6 ใหการสนับสนุนดานความปลอดภัยการจราจรทางน้ํา
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร
ฝkายเทศกิจ
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เปAาประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก
เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือ ในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวม
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต

คาเป;าหมาย
รอยละ 100

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 1.4.1.1.๒ เพิ่มความสามารถในการระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ มม.
ตอชั่วโมง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวม
รอยละ 100
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
ปรับปรุงผิวทางซอยอิสรภาพ 15 ถึงจุดที่กําหนด
2,128,000.- บาท
ฝkายโยธา
ปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 19
441,000.- บาท
ฝkายโยธา
คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
3,000,000.- บาท
ฝkายโยธา
สาธารณะประโยชน0 เพื่อแกไขป6ญหาความเดือดรอนของประชาชน
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเจริญนคร 78 ถึงคลองดาวคะนอง 3,221,000.- บาท
ฝkายโยธา
เปAาประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ สาธารณ
ภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
จํานวนครั้งของการดําเนินการฝjกซอมตามแผนการ
ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2
รอยละของอาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพลเรือน (อปพร.)
ในพื้นที่มีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

คาเป;าหมาย
2 ครั้ง/ป<
รอยละ 80

16

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 1.4.1.3.1 ฝjกภาคสนามรวมกับหนวยงานในประเทศ ภายใตอํานาจหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร หนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
จํานวนครั้งของการดําเนินการฝjกซอมตามแผนการ
2 ครั้ง/ป<
ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2
รอยละของอาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพลเรือน (อปพร.)
รอยละ 80
ในพื้นที่มีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการตามแผนป;องกันและบรรเทาภัยดานสา
ฝkายปกครอง
ธารณภัย
โครงการ/กิจกรรมประจํา
คาใชจายในการฝjกอบรมอาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพล
เรือน

งบประมาณ
64,100.- บาท

ส<วนราชการ
ฝkายปกครอง

352,000.- บาท

ฝkายปกครอง

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปAาประสงค0ที่ ๑.๖.1.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงไดมาตรฐานดานอาชีวอนามัย
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจประเมิน
ดานการสุขาภิบาลสถานบริการแตงผมหรือเสริมสวย ผาน
เกณฑ0มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่ไดรับ
การตรวจประเมินทั้งหมด

คาเป;าหมาย
รอยละ 60
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มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ ๑.6.1.5.2 สนับสนุนการเสริมความรู ความเขาใจ ความตระหนัก รวมถึงทัศนคติที่ดีของ
สถานประกอบการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจประเมิน
รอยละ 60
ดานการสุขาภิบาลสถานบริการแตงผมหรือเสริมสวย ผาน
เกณฑ0มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่ไดรับ
การตรวจประเมินทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 177,900.- บาท ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล
เปAาประสงค0ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบการอาหาร เตรียมประกอบปรุง และจําหนาย
อาหารถูกสุขลักษณะ
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

คาเป;าหมาย
รอยละ 100

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ ๑.6.5.1.1 ควบคุม กํากับใหสถานประกอบการอาหารผานเกณฑ0ดานสุขลักษณะทาง
กายภาพของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ
รอยละ 100
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบประมาณ
94,000.- บาท

ส<วนราชการ
ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล

มาตรการที่ ๑.6.5.1.2 ควบคุม กํากับใหผูประกอบการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไม
เปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ
รอยละ 100
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
94,000.- บาท
ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล
มาตรการที่ ๑.6.5.1.3 ควบคุม กํากับใหผูประกอบการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตอง
ผานการอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนด
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ
รอยละ 100
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
94,000.- บาท
ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล
มาตรการที่ ๑.6.5.1.4 ตรวจเฝ;าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ
รอยละ 100
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบประมาณ
94,000.- บาท

ส<วนราชการ
ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล

เปAาประสงค0ที่ ๑.๖.6.1 สนับสนุนใหคนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือรน
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
ประชาชนผูใชบริการลานกีฬามีความพึงพอใจตั้งแตระดับ
มากขึ้นไปตอการใหบริการลานกีฬาของสํานักงานเขต
ธนบุรี

คาเป;าหมาย
รอยละ 80

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ ๑.6.6.1.1 สงเสริมใหชาว กทม. ออกกําลังกายตามเกณฑ0เมืองไทยแข็งแรง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
ประชาชนผูใชบริการลานกีฬามีความพึงพอใจตั้งแตระดับ
รอยละ 80
มากขึ้นไปตอการใหบริการลานกีฬาของสํานักงานเขต
ธนบุรี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
1,117,800 .- บาท ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
โครงการสงเสริมการออกกําลังกายแอโรบิค
275,000.- บาท ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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ส<วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป< พ.ศ.2561)
ด$านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เปAาประสงค0ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสรางความรมรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
1.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

คาเป;าหมาย
2 ไร 2 งาน

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 2.2.1.1.5 พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจและปรับปรุงภูมิทัศน0ใหรมรื่นสวยงาม
เหมาะสมกับเมืองและชุมชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
2 ไร 2 งาน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
500,000.- บาท ฝkายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
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ส<วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป< พ.ศ.2561)
ด$านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
เปAาประสงค0ที่ 3.1.2.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
รอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ0
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ขึ้นไป (การให
สวัสดิการและการสงเคราะห0เด็ก)
2.
ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมาก
ขึ้นไปตอการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี

คาเป;าหมาย
รอยละ 90
รอยละ 80

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 3.1.2.1.5 สนับสนุนผูสูงอายุมีการสะสมภูมิป6ญญาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมาก
รอยละ 80
ขึ้นไปตอการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายโครงการศูนย0ประสานงานธนาคารสมองของ
10,000.- บาท ฝkายพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร
และสวัสดิการ
สังคม
คาใชจายโครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนา
565,800.- บาท ฝkายพัฒนาชุมชน
สังคม
และสวัสดิการ
สังคม
คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี
495,200.- บาท ฝkายพัฒนาชุมชน
ผูสูงอายุ คนพิการและคนดอยโอกาส
และสวัสดิการ
สังคม
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มาตรการที่ 3.1.2.1.7 สงเสริมใหศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนผานเกณฑ0มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1.
รอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ0
รอยละ 90
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ขึ้นไป (การให
สวัสดิการและการสงเคราะห0เด็ก)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
โครงการศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสัญจรแลกเปลี่ยนองค0ความรู
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
มิติที่ 3.2 เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ
เปAาประสงค0ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการ
เขามาใชบริการศูนย0สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

คาเป;าหมาย
รอยละ 80

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 3.2.1.1.3 เสริมสรางการมีวินัยทางการเงิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการ
เขามาใชบริการศูนย0สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
คาใชจายในการดําเนินงานศูนย0สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
และแกไขป6ญหาหนี้สิน

คาเป;าหมาย
รอยละ 80

งบประมาณ
65,000.- บาท

ส<วนราชการ
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เปAาประสงค0ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความตองการของเด็กที่
ประสงค0จะเขาศึกษา

คาเป;าหมาย
รอยละ 95

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 3.3.1.1.1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อคาดประมาณจํานวนนักเรียนใหมและอัตราการ
เคลื่อนของจํานวนนักเรียน โดยพิจารณาจากขอมูลประชากรวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการจัดชั้น
เรียนใหเพียงพอตอความตองการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
รอยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความตองการของเด็กที่
รอยละ 95
ประสงค0จะเขาศึกษา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
4,989,600.- บาท ฝkายการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เปAาประสงค0ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับ
ป<ที่ผานมา

คาเป;าหมาย
รอยละ 100
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มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 3.3.2.1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับ
ป<ที่ผานมา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
คาใชจายในการประชุมครู
คาใชจายในการฝjกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหนาหนวยยุวกาชาด
คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย0วิชาการเขต
คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแลทรัพย0สินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดอยางปลอดภัย
คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค0ผลงานเพื่อการเรียนรู

คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

คาใชจายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาเป;าหมาย
รอยละ 100

งบประมาณ
10,800.- บาท
186,000.- บาท

ส<วนราชการ
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา

102,000.- บาท

ฝkายการศึกษา

40,800.- บาท

ฝkายการศึกษา

32,900.- บาท

ฝkายการศึกษา

270,000.- บาท
39,400.- บาท
88,100.- บาท
5,000.- บาท
7,988,300.- บาท

ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา

1,527,500.- บาท
194,700.- บาท
1,731,600.- บาท
47,300.- บาท
42,500.- บาท
25,000.- บาท
3,336,000.- บาท
180,000.- บาท

ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
ฝkายการศึกษา
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มาตรการที่ 3.3.2.1.4 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
รอยละ 100
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับ
ป<ที่ผานมา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายในการประชุมครู
10,800.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการฝjกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
186,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
หัวหนาหนวยยุวกาชาด
คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
102,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
40,800.- บาท
ฝkายการศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
32,900.- บาท
ฝkายการศึกษา
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
270,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย0วิชาการเขต
39,400.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
88,100.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
5,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแลทรัพย0สินและรักษาความ
7,988,300.- บาท ฝkายการศึกษา
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดอยางปลอดภัย
1,527,500.- บาท ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค0ผลงานเพื่อการเรียนรู
194,700.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
1,731,600.- บาท ฝkายการศึกษา
คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
47,300.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
42,500.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
25,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
3,336,000.- บาท ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 180,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
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มาตรการที่ 3.3.2.1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
รอยละ 100
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับ
ป<ที่ผานมา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายในการประชุมครู
10,800.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการฝjกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
186,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
หัวหนาหนวยยุวกาชาด
คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
102,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
40,800.- บาท
ฝkายการศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
32,900.- บาท
ฝkายการศึกษา
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
270,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย0วิชาการเขต
39,400.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
88,100.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
5,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแลทรัพย0สินและรักษาความ
7,988,300.- บาท ฝkายการศึกษา
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดอยางปลอดภัย
1,527,500.- บาท ฝkายการศึกษา
คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค0ผลงานเพื่อการเรียนรู
194,700.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
1,731,600.- บาท ฝkายการศึกษา
คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
47,300.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
42,500.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
25,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
3,336,000.- บาท ฝkายการศึกษา
คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 180,000.- บาท
ฝkายการศึกษา
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มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เปAาประสงค0ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูทางเลือก
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ

คาเป;าหมาย
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 3.4.1.2.2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางเลือกดานพหุวัฒนธรรมของประชาชน
กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมใน
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม
รูปแบบตางๆ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายโครงการพิพิธภัณฑ0ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
286,600.- บาท ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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ส<วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป< พ.ศ.2561)
ด$านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม
เปAาประสงค0ที่ ๔.๑.๑.๑ สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชน0ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่ม
ความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร และตําแหนงของอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน

คาเป;าหมาย
รอยละ 100

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 4.1.1.1.1 ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของ FAR
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมี
รอยละ 100
การกอสรางอาคาร และตําแหนงของอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
ฝkายทะเบียน
อาคารและตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
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ส<วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป< พ.ศ.2561)
ด$านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เปAาประสงค0ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟ6งความคิดเห็นของประชาชนผาน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในดาน
ตางๆ และเบิกคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน

คาเป;าหมาย
รอยละ 85

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 5.2.1.1.1 จัดตั้ง “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” และ “สภาประชาชน”
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
รอยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในดาน
รอยละ 85
ตางๆ และเบิกคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส<วนราชการ
คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
3,690,000.- บาท ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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ส<วนที่ ๒ การบริหารจัดการ (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานที่ 7 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป< พ.ศ.2561)
ด$านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปAาประสงค0ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับ
การบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูเขารับการฝjกอบรม มีความรู ความเขาใจ
เรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุ เพิ่มขึ้น

คาเป;าหมาย
รอยละ 80

มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 4.1.1.1.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการ
ใหบริการในแตละสายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเชีย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
รอยละของผูเขารับการฝjกอบรม มีความรู ความเขาใจ
รอยละ 80
เรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุ เพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
กิจกรรมการเผยแพรความรูตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางบ
ฝkายการคลัง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ
เปAาประสงค0ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ตัวชี้วัดเปAาประสงค0
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่
สํานักการคลังกําหนดไว

คาเป;าหมาย
รอยละ 80
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มาตรการสนับสนุนเปAาประสงค0
มาตรการที่ 7.4.1.1.๔ จัดเก็บรายไดตามยอดประมาณการรายไดจัดเก็บเอง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเป;าหมาย
1
รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่
รอยละ 80
สํานักการคลังกําหนดไว
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
งบประมาณ
ส<วนราชการ
โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี
ฝkายรายได
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร0
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

แหล<งงบประมาณ
ส<วนราชการ
งบประมาณ กทม./รัฐบาล/
ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
ฝkายรายได

1.

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี
(มาตรการที่ 7.4.1.1.๔)

2.

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
(มาตรการที่ ๑.6.5.1.1)
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๒)
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๓)
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๔)
กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ;าระวังและ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี
(มาตรการที่ 1.2.1.1.๕)
กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสา
จราจร
(มาตรการที่ 1.3.1.1.5)
คาใชจายในการประชุมครู
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)

94,000

-

ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล

-

-

ฝkายเทศกิจ

-

-

ฝkายเทศกิจ

10,800

-

ฝkายการศึกษา

คาใชจายในการฝjกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด
(มาตรการที่ 3.3.2.1.5)
คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
คาใชจายในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)

186,000

-

ฝkายการศึกษา

102,000

-

ฝkายการศึกษา

40,800

-

ฝkายการศึกษา

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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ลําดับที่
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)
คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนย0วิชาการเขต
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.5)
คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)
คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแลทรัพย0สิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)
คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดอยาง
ปลอดภัย
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)
คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรค0ผลงานเพื่อการเรียนรู
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.5)

แหล<งงบประมาณ
ส<วนราชการ
งบประมาณ กทม./รัฐบาล/
ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
32,900
ฝkายการศึกษา

270,000

-

ฝkายการศึกษา

39,400

-

ฝkายการศึกษา

88,100

-

ฝkายการศึกษา

5,000

-

ฝkายการศึกษา

7,988,300

-

ฝkายการศึกษา

1,527,500

-

ฝkายการศึกษา

194,700

-

ฝkายการศึกษา

1,731,600

-

ฝkายการศึกษา

47,300

-

ฝkายการศึกษา
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ลําดับที่
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.5)
คาใชจายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)

แหล<งงบประมาณ
ส<วนราชการ
งบประมาณ กทม./รัฐบาล/
ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
42,500
ฝkายการศึกษา
25,000

-

ฝkายการศึกษา

3,336,000

-

ฝkายการศึกษา

คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน
(มาตรการที่ 1.1.2.1.3)
กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
(มาตรการที่ 1.1.2.1.3)

180,000

-

ฝkายการศึกษา

119,400

-

-

-

โครงการศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสัญจร
แลกเปลี่ยนองค0ความรู
(มาตรการที่ 3.1.2.1.7)
ปรับปรุงผิวทางซอยอิสรภาพ 15 ถึงจุดที่
กําหนด
(มาตรการที่ 1.4.1.1.๒)
ปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 19
(มาตรการที่ 1.4.1.1.๒)

-

-

2,128,000

-

ฝkายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝkายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝkายโยธา

441,000

-

ฝkายโยธา

3,000,000

-

ฝkายโยธา

คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน0 เพื่อ
แกไขป6ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(มาตรการที่ 1.4.1.1.๒)
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ลําดับที่
29.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

แหล<งงบประมาณ
ส<วนราชการ
งบประมาณ กทม./รัฐบาล/
ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
3,221,000
ฝkายโยธา

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเจริญนคร
78 ถึงคลองดาวคะนอง
(มาตรการที่ 1.4.1.1.๒)
30. กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการตามแผนป;องกัน
และบรรเทาภัยดานสาธารณภัย
(มาตรการที่ 1.4.1.3.1)
31. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(มาตรการที่ 4.1.1.1.1)
32. กิจกรรมการเผยแพรความรูตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางบและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(มาตรการที่ 4.1.1.1.1)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
39,788,300
รวมโครงการ/กิจกรรม……………………………….32…………โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ………………24…..…….โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ……………8.………….โครงการ/กิจกรรม

-

ฝkายปกครอง

-

ฝkายทะเบียน

-

ฝkายการคลัง

-
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โครงการ/กิจกรรมประจํา
ลําดับที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ;าระวังภัยและยาเสพติด
(มาตรการที่ 1.2.2.1.4)
คาใชจายในการฝjกอบรมอาสาสมัครป;องกัน
ภัยฝkายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(มาตรการที่ 1.4.1.3.1)
คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพลเรือน
(มาตรการที่ 1.4.1.3.1)
คาใชจายในการพัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 1.6.1.5.2)
คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา
(มาตรการที่ 1.6.6.1.1)
คาใชจายในการสงเสริมการออกกําลังกายแอ
โรบิค
(มาตรการที่ 1.6.6.1.1)
คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
(มาตรการที่ 2.2.1.1.5)
คาใชจายโครงการศูนย0ประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.1.2.1.5)
คาใชจายโครงการจางอาสาสมัครเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(มาตรการที่ 3.1.2.1.5)
คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และคนดอยโอกาส
(มาตรการที่ 3.1.2.1.5)

แหล<งงบประมาณ
ส<วนราชการ
งบประมาณ กทม./รัฐบาล/
ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
80,800
ฝkายปกครอง
64,100

-

ฝkายปกครอง

352,000

-

ฝkายปกครอง

177,900

-

ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล

1,117,800

-

275,000

-

500,000

-

10,000

-

565,800

-

495,200

-

ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝkายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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ลําดับที่
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
คาใชจายในการดําเนินงานศูนย0สงเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัวและแกไขป6ญหา
หนี้สิน
(มาตรการที่ 3.2.1.1.3)
คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.3.1.1.1)
คาใชจายโครงการพิพิธภัณฑ0ทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.4.1.2.2)
คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(มาตรการที่ 5.2.1.1.1)
กิจกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณเขตธนบุรี
(ตัวชี้วัดมิติที่ 2)
กิจกรรมการจัดทํางบการเงินเขตธนบุรี
(ตัวชี้วัดมิติที่ 2)
กิจกรรมการจัดทําระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ตัวชี้วัดมิติที่ 2)
กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับการแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
(ตัวชี้วัดมิติที่ 3)
โครงการ Best Service ประจําป<งบประมาณ
2561 ของสํานักงานเขตธนบุรี
(ตัวชี้วัดมิติที่ 3)
คาใชจายในการสัมมนาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัดมิติที่ 3)

แหล<งงบประมาณ
ส<วนราชการ
งบประมาณ กทม./รัฐบาล/
ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
65,000
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
4,989,600

-

ฝkายการศึกษา

286,600

-

3,690,000

-

-

-

ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝkายการคลัง

-

-

ฝkายการคลัง

-

-

ฝkายการคลัง

-

-

ฝkายปกครอง

-

-

ฝkายที่ไดรับ
มอบหมาย

-

-

ฝkายปกครอง
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

แหล<งงบประมาณ
ส<วนราชการ
งบประมาณ กทม./รัฐบาล/
ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
ฝkายปกครอง

กิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ0และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ตัวชี้วัดมิติที่ 4)
22.
กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(ตัวชี้วัดมิติที่ 4)
23.
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน
(ตัวชี้วัดมิติที่ 4)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
12,819,600
รวมโครงการ/กิจกรรม…………………………….23.……………โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ……………14…………….โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ…………9……………….โครงการ/กิจกรรม
21.

ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล
ฝkายปกครอง
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การนําแผนฯ ไปสู<การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เปAาประสงค0ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได$
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- จัดเก็บรายไดตามยอดประมาณ
การรายไดจัดเก็บเอง
(มาตรการที่ 7.4.1.1.๔)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
1. รอยละของการแจงการ
ประเมินภาษีตามประมาณการที่
สํานักการคลังกําหนดไว
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี
สํานักงานเขตสามารถแจงการประเมิน
(งบประมาณ ไมมี)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และ (ฝkายรายได)
ภาษีป;ายในป<งบประมาณ พ.ศ.2561
เทากับประมาณการจัดเก็บที่สํานักการคลัง
กําหนดไวสําหรับป<งบประมาณ 2561

สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : คาเป;าหมาย
ฝkายรายได
รอยละ 80
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของยอดการแจงประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีป;าย ใน
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สํานักงานเขต
ดําเนินการได หาร ประมาณการจัดเก็บภาษีจาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และ
ภาษีป;าย ที่สํานักการคลังกําหนดไวใน
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 คูณดวย 100
เกณฑ0การใหคะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีไดนอยกวารอย
ละ 65 ของประมาณการจัดเก็บภาษีที่สํานัก
การคลังกําหนดไว เทากับ 1 คะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีไดตั้งแตรอยละ
65 แตไมเกินรอยละ 70 ของประมาณการ
จัดเก็บภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ
2 คะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีไดตั้งแตรอยละ
70 แตไมเกินรอยละ 75 ของประมาณการ
จัดเก็บภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ
3 คะแนน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

- แจงยอดการประเมินภาษีไดตั้งแตรอยละ
75 แตไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการ
จัดเก็บภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ
4 คะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีไดเทากับหรือ
มากกวารอยละ 80 ของประมาณการจัดเก็บ
ภาษีที่สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 5
คะแนน
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปAาประสงค0ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ให$สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจําหน<ายอาหารถูกสุขลักษณะ
ลําดับที่
2

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ควบคุม กํากับใหสถาน
ประกอบการอาหารผานเกณฑ0ดาน
สุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ ๑.6.5.1.1)
- ควบคุม กํากับใหผูประกอบการ ผู
ไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ
แจง ตองไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรค
ที่สังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนํา
โรคติดตอ
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๒)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
2. รอยละความสําเร็จในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 100)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง
หมายถึง สถานที่จําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอร0มาร0เก็ต และ
มินิมาร0ท ในพื้นที่ 50 เขตที่ไดแจง ตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2. เกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี หมายถึง เกณฑ0ที่
ใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : เพื่อขอรับป;ายรับรองมาตรฐานอาหาร
ฝkายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ประกอบดวย ๓ องค0ประกอบหลัก ไดแก
ดานอาคารสถานที่ ดานอาหาร และดาน
บุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังนี้

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
(งบประมาณ 94,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ควบคุม กํากับใหผูประกอบการ ผู
ไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ
แจง ตองผานการอบรมตามหลักสูตร
ที่กรุงเทพมหานครกําหนด
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๓)
- ตรวจเฝ;าระวังคุณภาพอาหารใน
สถานประกอบการ
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๔)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

(1) สถานประกอบการอาหารผาน
เกณฑ0สุขลักษณะ
(2) อาหารและวัตถุดิบผานเกณฑ0ดาน
ความปลอดภัย โดยสุมตรวจดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน (Test-kit) ไมพบสารเคมีอันตราย 4
ชนิด คือ สารบอแรกซ0 สารฟอกขาว กรดซาลิ
ซิลิค สารฟอร0มาลีน และพบการปนเป]^อนโคลิ
ฟอร0มแบคทีเรืยไมเกินรอยละ 10
กรณีพบการปนเป]^อนสารเคมี
อันตรายหรือโคลิฟอร0มแบคทีเรีย ใหออก
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น หรือคําแนะนําให
ผูประกอบการอาหารดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหผานเกณฑ0ความปลอดภัย โดยสุม
ตรวจวิเคราะห0ซ้ํา
(3) บุคลากรผูสัมผัสอาหาร ตองผาน
การอบรมหรือการเรียนรูดวยตนเองตาม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร และผานการทดสอบ
ความรูโดยไดรับหนังสือรับรองและบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหาร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารฯ หมายถึง รอยละ
ความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร
ใหไดตามเกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ผลผลิต
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ไดรับ
การสงเสริมใหมีการพัฒนาตามเกณฑ0
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
ผลลัพธ0
รอยละสถานประกอบการอาหารที่ผาน
เกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี (รอยละ 100)
คาเป;าหมาย
รอยละ 100
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
- จํานวนสถานประกอบการอาหารในพื้นที่
เขตธนบุรีที่ผานเกณฑ0มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี หาร
ดวย จํานวนสถานประกอบการอาหารใน
พื้นที่เขตธนบุรีทั้งหมด คูณดวย 100
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
- มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปAาประสงค0ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร$างความปลอดภัยเพื่อลดความล<อแหลมของสภาพแวดล$อมต<อการเกิดอาชญากรรม
- มิติที่ ๑.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เปAาประสงค0ที่ ๑.3.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ลําดับที่
3

ตัวชี้วัด
รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- สนับสนุนดานความปลอดภัย
(ตรวจพื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม)
(มาตรการที่ 1.2.1.1.๕)
- อํานวยการจราจรโดยเทศกิจ
อาสาจราจร
(มาตรการที่ 1.3.1.1.5)
- ใหการสนับสนุนดานความ
ปลอดภัยการจราจรทางน้ํา
(มาตรการที่ 1.3.1.1.6)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
3. รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับ นิยาม
การเฝ;าระวังและตรวจตรา
1. จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)
กรุงเทพมหานครสํารวจวาเปนจุดเสี่ยงตอการ
(เป;าหมาย : รอยละ 100)
เกิดอาชญากรรม (รวมกับจุดที่กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาลสํารวจ) จุดเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :
2. การเฝ;าระวังและตรวจตรา หมายถึง
ฝkายเทศกิจ
สํานักเทศกิจและสํานักงานเขตมีการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน และ
ทาเทียบเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ;า
ระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต
ธนบุรี
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายเทศกิจ)
2. กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/
อาสาจราจร
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายเทศกิจ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

(1) จุดเสี่ยงภัยไดรับการตรวจตราและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลอง
วงจรปXด (CCTV)
(2) จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับ
สภาพแวดลอมดวยการ ตัดตนไมที่รกทึบ
ติดตั้งไฟฟ;าและแสงสวาง ติดป;าย
ประชาสัมพันธ0ป;องกันอาชญากรรม ทําความ
สะอาดป;ายรถประจําทาง
(3) ดําเนินการเฝ;าระวังความปลอดภัย
จากอาชญากรรมและความปลอดภัยทาง
ถนน เชน กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพานอง
ขามถนน ฯลฯ
(4) ดําเนินการตรวจตราความ
ปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ
การวัดความสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
1. สํานักเทศกิจ มีขอมูลจุดเสี่ยงภัยของ
สํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด
2. สํานักงานเขต มีการจัดทําแผนเฝ;าระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี้
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มี
การตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด
2.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปXด
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การทํางานของกลองงจรปXด (CCTV) 1 ครั้ง/
วัน/จุด หากพบวามีการชํารุดใหจัดทําหนังสือ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
แกไข (ฝkายเทศกิจ)
2.3 จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับ
สภาพแวดลอมดวยการดูแลตัดตนไม ติดตั้ง
ไฟฟ;าแสงสวาง ติดป;ายประชาสัมพันธ0
ป;องกันอาชญากรรม ทําความสะอาดบริเวณ
ป;ายรถประจําทาง (ฝkายเทศกิจ ฝkายรักษาฯ
ฝkายโยธา)
2.4 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก
ดานการจราจรตามโครงการอาสาพานองขาม
ถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/จุด
(ฝkายเทศกิจ)
3. สํานักเทศกิจ มีการจัดทําแผนเฝ;าระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
3.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มี
การตรวจตรา 1 ครั้ง/เดือน/จุด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3.2 จุดเสี่ยงภายที่ติดตัง้ กลองวงจรปXด
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางาน 1 ครั้ง/เดือน/จุด หากพบวามีการ
ชํารุดใหจัดทําหนังสือประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการแกไข
3.3 ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก
ดานการจราจรตามโครงการอาสาพานองขาม
ถนนและอาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด
3.4 ทาเทียบเรือ (ตั้งแตสะพานซังฮี้ –
สะพานกรุงเทพ) มีการตรวจตราความ
ปลอดภัย จํานวน 2 ครั้ง/วัน
4. สํานักเทศกิจและสํานักงานเขต
ดําเนินการตามแผนการเฝ;าระวังและตรวจ
ตราจุดเสี่ยงภัย พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารหนวยงานทราบเปน
ประจําทุกเดือน
5. สํานักเทศกิจ ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการเฝ;าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง
ภัยของทุกสํานักงานเขตและสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมรายไตรมาสให
ผูบริหารกรุงเทพมหานครทราบ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คาเป;าหมาย
รอยละ 100
วิธีการคํานวณ
จํานวนจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมจุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทาง
ถนนและทาเทียบเรือ)ทุกจุดในพื้นที่ที่
รับผิดชอบไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปAาประสงค0ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ลําดับที่
4

ตัวชี้วัด
รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)
- ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
- สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน
มีสมรรถนะในระดับนานาชาติ
(มาตรการที่ 3.3.2.1.5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
4. รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตาม
เกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่
ผานมา
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 100)

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 100

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยที่
ไดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรูและ
ความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่สอบ ไดแก
คณิตศาสตร0 วิทยาศาสตร0 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา

1. คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 10,800.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
2. คาใชจายในการฝjกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนา
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
3. คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 102,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)

คาเป;าหมาย
รอยละ 100
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
หมายเหตุ
วิธีการคํานวณ
เกณฑ0ที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
1) นําคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่เพิ่มขึ้นของป<
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป< ป6จจุบนั มาคํานวณคารอยละตามที่กําหนด
2561 หนา 125
โดยแยกตามระดับชั้น และแทนคาในสูตร
- ประถมศึกษาป<ที่ 6 เพิ่มรอยละ 10
- มัธยมศึกษาป<ที่ 3 เพิ่มรอยละ 10
คะแนนเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้น
- มัธยมศึกษาป<ที่ 6 เพิ่มรอยละ 15
(วิชาที่ 1+2+3+4+5) X 100
คะแนนคาเป;าหมาย
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :
(วิชาที่ 1+2+3+4+5)
ฝkายการศึกษา
2) นํารอยละที่ไดของแตละระดับชั้น ป.6
ม.3 และ ม.6 มารวมกัน และหาคาเฉลี่ย

โครงการ/กิจกรรม
4. คาใชจายในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 40,800.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
5. คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 32,900.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
6. คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 270,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
7. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนย0วิชาการเขต
(งบประมาณ 39,400.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
8. คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 88,100.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
9. คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 5,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
10. คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพย0สินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 7,988,300.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
11. คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ํา
ไดอยางปลอดภัย
(งบประมาณ 1,527,500.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
12. คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรค0ผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 194,700.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
13. คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,731,600.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
14. คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
15. คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 42,500.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
16. คาใชจายโครงการสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 25,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
17. คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,336,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
18. คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะ
ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 180,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปAาประสงค0ที่ 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล<งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต<แหล<งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย<างถูกต$อง
ตามหลักวิชาการ
ลําดับที่
5

ตัวชี้วัด
รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารคคัดแยกไดจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับ ป< 2556

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย
อันตราย
(มาตรการที่ 1.1.2.1.3)
(นโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
5. รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่สามารคคัดแยกไดจาก
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ป< 2556
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 22)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
1. มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่มี
สวนประกอบหรือปนเป]^อนสาเคมีอันตราย
เชน สารไวไฟ สารเกิดปฏิกิริยาไดงาย สารที่
มีความเปนพิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือ
สารอันตรายใดที่กอใหเกิดป6ญหาตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
2. แหลงกําเนิด หมายถึง บานเรือน ชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : หางสรรพสินคา หรืออาคารสํานักงาน
ฝkายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
คาเป;าหมาย
รอยละ 22

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 22
โครงการ/กิจกรรม
1. คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 119,400.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
2. กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่
แหลงกําเนิดป< พ.ศ. 2561 ลบ ปริมาณมูล
ฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหลงกําเนิดป< พ.ศ.
2556 หารดวย ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
คัดแยกที่แหลงกําเนิดป<พ.ศ.2556 คูณ
100
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาสได$รับการดูแลอย<างครบวงจร
เปAาประสงค0ที่ 3.1.2.1 ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได$อย<างมีศักดิ์ศรี
ลําดับที่
6

ตัวชี้วัด
รอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ0มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี ขึ้นไป (การใหสวัสดิการและการสงเคราะห0เด็ก)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- สงเสริมใหศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัย
6. รอยละของศูนย0พัฒนาเด็ก
เรียนผานเกณฑ0มาตรฐานของ
กอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ0
กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.1.2.1.7)
ระดับดี ขึ้นไป (การใหสวัสดิการ
และการสงเคราะห0เด็ก)
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 90)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 90
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
โครงการศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
1. ศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน หมายถึง สัญจรแลกเปลี่ยนองค0ความรู
สถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กกอนวัยเรียนของ (งบประมาณ ไมมี)
กรุงเทพมหานคร
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
2. เกณฑ0มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
หมายถึง เกณฑ0มาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร
กําหนดขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกับการประเมินเกณฑ0
มาตรฐานตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : กระทรวงสาธารณสุข แบงผลการประเมิน
ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ เปน 4 ระดับ คือ ผานระดับดีมาก ผานระดับ
สังคม
ดี ผานระดับพื้นฐาน และไมผาน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

การวัดผลสําเร็จ
- สํานักพัฒนาสังคม ดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูลศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จัด
อบรมอาสาสมัครผูดูแลเด็กและเจาหนาที่
และตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุง
ศูนย0ฯ วัดความสําเร็จโดยวัดรอยละของศูนย0
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานครที่ผานเกณฑ0มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี ขึ้นไป
- สํานักงานเขต ดูแลและพัฒนาศูนย0
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนและมีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ0มาตรฐานที่
กรุงเทพมหานครกําหนดขึ้น วัดความสําเร็จ
โดยวัดรอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนทั้งหมดของกรุงเทพมหานครภายใน
พื้นที่เขตที่ผานเกณฑ0มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี ขึ้นไป
คาเป;าหมาย
รอยละ 90
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนศูนย0ฯ ที่ผานเกณฑ0
ระดับดี ขึ้นไป
X 100
จํานวนศูนย0ฯ พัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนทั้งหมด
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปAาประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร$อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร$างศักยภาพและความสามารถด$าน
บุคลากรและเครื่องมือ ในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย
ลําดับที่
7

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- เพิ่มความสามารถในการระบาย
น้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝน
ตก ๑๐๐ มม. ตอชั่วโมง
(มาตรการที่ 1.4.1.1.๒)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
7. รอยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมใน
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 100)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
1. การเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมใน
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต หมายถึง
การเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมเนื่องจาก
น้ําฝนและน้ําหลากเขาในพื้นที่รับผิดชอบ ให
สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ําทวมขังได
เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแกประชาชนให
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : นอยลง ทั้งนี้การเตรียมการแกไขป6ญหาน้ํา
ฝkายโยธา
ทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตตอง
จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการป;องกัน
ป6ญหาน้ําทวมประจําป< 2561 และมีภารกิจ
การเตรียมการ ดังนี้

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุงผิวทางซอยอิสรภาพ 15 ถึง
จุดที่กําหนด
(งบประมาณ 2,128,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายโยธา)
2. ปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 19
(งบประมาณ 441,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายโยธา)
3. คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน0
เพื่อแกไขป6ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000.- บาท)(ดําเนินการ
(ฝkายโยธา)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.1 การขุดลอกคู-คลอง และเปXดทาง
4. กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
น้ําไหล
เจริญนคร 78 ถึงคลองดาวคะนอง
1.2 การทําความสะอาด/ลอกทอ
(งบประมาณ 3,221,000.- บาท)(ดําเนินการ
ระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรง (ฝkายโยธา)
รับน้ํา และคันหิน
2. ความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต หมายถึง ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
รายละเอียดของการเตรียมการแกไขป6ญหา
น้ําทวมในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในป<ที่ผานมา
- วิเคราะห0/ประเมินผลการปฏิบัติ
- ประเมินจุดออนหรือป6ญหาในการปฏิบัติ
เพื่อหาป6จจัยความสําเร็จและแนวทางแกไข
ในระยะตอไป
2. สํารวจความพรอม
- ทอระบายน้ํา (สํารวจความยาวทอ
ระบายน้ําที่ตองลางทําความสะอาด)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

- คู คลอง (สํารวจ คู คลอง ที่มีความ
พรอม และที่ตองขุดลอก)
3. จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการป;องกัน
ป6ญหาน้ําทวมประจําป< 2561 ของ
สํานักงานเขต ประกอบดวยแผนการ
เตรียมการตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้
- แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบาย
น้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา
และคันหิน
- แผนการการขุดลอกคู-คลอง และ
เปXดทางน้ําไหล พรอมทั้งขอมูลการประเมิน
การดําเนินงานในป<ที่ผานมา ระบุมาในแผนฯ
คาเป;าหมาย
รอยละ 100
วิธีการคํานวณ
รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ คูณดวย 100
หารดวย รอยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
การฯ ที่กําหนด
64

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เกณฑ0การใหคะแนน
- รอยละ 100
เทากับ 5 คะแนน
- รอยละ 90 – 99 เทากับ 4 คะแนน
- รอยละ 80 – 99 เทากับ 3 คะแนน
- รอยละ 70 – 99 เทากับ 2 คะแนน
- ตํากวารอยละ 70 เทากับ 1 คะแนน
(ป6ดเศษตามหลักคณิตศาสตร0)
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมิน
1. แผนปฏิบัติการเตรียมการป;องกัน
ป6ญหาน้ําทวมประจําป< 2561 ของ
สํานักงานเขตที่สามารถระบุรอยละ
ความสําเร็จได และรายงานผานเว็บไซต0ของ
สํานักการระบายน้ํา ทั้งนี้ การรายงาน
แผนปฏิบัติการตองครบถวน สมบูรณ0 และสง
แผนใหสํานักระบายน้ําภายในเดือน
กุมภาพันธ0 2561
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต ดังนี้
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการทํา
ความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะ
ซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน
รายงานผานเว็บไซต0ของสํานักการระบายน้ํา
(แบบ สนน.01) ทั้งนี้ การรายงานการ
ดําเนินการตองครบถวน สมบูรณ0 สม่ําเสมอ
ทุกเดือน ไมเกินวันที่ 5 ของทุกเดือน พรอม
ระบุป6ญหา/อุปสรรค ในการดําเนินการ (ถา
มี) และรอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตองไดรอยละ 75 ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2.2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุด
ลอกคู-คลอง และเปXดทางน้ําไหล รายงาน
ผานเว็บไซต0ของสํานักการระบายน้ํา (แบบ
สนน.02) ทั้งนี้ การรายงานการดําเนินการ
ตองครบถวน สมบูรณ0 สม่ําเสมอทุกเดือน ไม
เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน พรอมระบุป6ญหา/
อุปสรรค ในการดําเนินการ (ถามี)
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปAาประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร$างศักยภาพและความสามารถด$านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ สาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย
ลําดับที่
8

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งของการดําเนินการฝjกซอมตามแผนการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ฝjกภาคสนามรวมกับหนวยงานใน
ประเทศ ภายใตอํานาจหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร หนวยงานอื่น ๆ ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(มาตรการที่ 1.4.1.3.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
8. จํานวนครั้งของการ
ดําเนินการฝjกซอมตามแผนการ
ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : 2 ครั้ง/ป<)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย
2 ครั้ง/ป<
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการตามแผนป;องกัน
การฝjกซอมตามแผนการป;องกันและ
และบรรเทาภัยดานสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การกระทํา
(งบประมาณ ไมมี)
เพื่อใหเกิดความรู ความชํานาญ ทักษะ
(ฝkายปกครอง)
ประสบการณ0 ในการปฏิบัติงานดานสาธารณ
ภัย โดยเปนการฝjกภาคปฏิบัติของผูเขารวม
การฝjก จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สมมุติเหตุการณ0ขึ้น ถือเปนการเตรียมความ
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : พรอมดานบุคลากร ทรัพยากร และระบบ
ฝkายปกครอง
ปฏิบัติการใหผูเกี่ยวของไดเขาใจบทบาทหนาที่
รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ0จริงขึ้น
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง หนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร และหนวยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่สํานักงาน
เขตกลุมกรุงธนเหนือ
คาเป;าหมาย
2 ครั้ง/ป<
วิธีการคํานวณ
นับจากจํานวนครั้งของการดําเนินการ
ฝjกซอมตามแผนการป;องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย<างเปUนระเบียบตามผังเมืองรวม
เปAาประสงค0ที่ ๔.๑.๑.๑ ส<งเสริมการขยายตัวในการใช$ประโยชน0ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน<นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขต
เมืองชั้นกลาง
ลําดับที่
9

ตัวชี้วัด
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ศึกษาและทบทวนความเหมาะสม 9. รอยละของการลงจุดแสดง
ของ FAR
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการ
(มาตรการที่ 4.1.1.1.1)
กอสรางอาคาร และตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจํา
บาน
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : รอยละ 100)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
ตําแหนงที่อนุญาตใหมีการปลูกสราง
อาคาร หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคํารองขอ
อนุญาตกอสรางอาคารตามแบบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร ระบุไวในคํารองขอ และไดรับการ
อนุญาตใหมีการกอสรางตามคํารองขอ
การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาตใหมีการ
กอสราง หมายถึง การลงจุดแสดงตําแหนงที่
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารของเจาหนาที่
ฝkายทะเบียน
ที่เกี่ยวของตามระบบการรายงานผลการ
อนุญาตกอสรางอาคารของสํานักผังเมือง

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายทะเบียน)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสบาน
หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคารองขอเลขรหัส
ประจําบาน และไดรับการกําหนดเลขหมาย
ประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง
การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน หมายถึง จุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจํา
บาน ตามระบบการรายงานผลการออกเลข
รหัสประจําบานของสํานักผังเมือง (ตามแบบ
ทร.900)
ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการ
รายงานผลการลงจุดแสดงตําแหนงการ
อนุญาตกอสรางอาคาร และตําแหนงการ
แสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมืองและสํานัก
ยุทธศาสตร0
คาเป;าหมาย
รอยละ 100
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการอนุญาต
กอสรางอาคารกับจุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน คูณดวย 100
หารดวย ผลรวมของจํานวนการอนุญาต
กอสรางอาคารกับจํานวนอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบานทั้งหมด
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร0
ด$านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปAาประสงค0ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให$มีทักษะ ความรู$ ความสามารถ มีความเปUนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปUนผู$มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
ลําดับที่
10

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเขารับการฝjกอบรม มีความรู ความเขาใจเรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุ
เพิ่มขึ้น

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการใหบริการในแตละสาย
งานใหมุงสูความเปนมืออาชีพและ
สอดคลองกับการเปนมหานครแหง
เอเชีย
(มาตรการที่ 4.1.1.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
10. รอยละของผูเขารับการ
ฝjกอบรม มีความรู ความเขาใจ
เรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุ
เพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
การฝjกอบรม เรื่อง การเงิน การคลัง และ
พัสดุ หมายถึง การฝjกอบรมภาคทฤษฎี
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตางๆ ระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องการเงิน การคลัง และการ
พัสดุ ภาครัฐ เพื่อใหมีทักษะ ความรู ความ
เขาใจดานการเงิน การคลัง และพัสดุ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
ฝkายการคลัง

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการเผยแพรความรูตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางบและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายการคลัง)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ความรู ความเขาใจ เรื่องการเงิน การคลัง
และพัสดุ เพิ่มขึ้น หมายถึง เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ดานการเงิน การคลัง และการ
พัสดุของหนวยงานสังกัดสํานักงานเขตกลุม
กรุงธนเหนือที่เขารับการฝjกอบรมฯ มีความรู
ความเขาใจ ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น (วัดจากผล
การประเมิน เฉพาะภาคทฤษฎี กอนและหลัง
การฝjกอบรม)
คาเป;าหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเขารับการฝjกอบรมฯ มีผลการ
ประเมินเฉพาะภาคทฤษฎีหลังการฝjกอบรม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกอนเขารับการฝjกอบรม
คูณดวย 100 หารดวยจํานวนผูเขารับการ
ฝjกอบรมฯ ทั้งหมด
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปAาประสงค0ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส<วนร<วมของประชาชนในการเฝAาระวังยาเสพติด
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ;าระวังภัยและยาเสพติด
ในพื้นที่

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฝ;าระวัง 1. จํานวนกิจกรรมที่หนวยงาน
ภัยและยาเสพติดในสถาน
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประกอบการ
เฝ;าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่
(มาตรการที่ 1.2.2.1.4)
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : 2 กิจกรรม)

ค<าเปAาหมาย
2 กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
การเฝ;าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่
หมายถึง การเฝ;าระวังภัยประเภทตางๆ ที่
เกิดในพื้นที่เขต เชน อัคคีภัย อุทกภัย ภัยที่
เกิดจากยาเสพติด เปนตน

คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ;าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 80,800.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายปกครอง)

สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :
ฝkายปกครอง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝ;าระวังภัยและยาเสพติด
ในพื้นที่ หมายถึง กิจกรรมที่เขตธนบุรีที่จัด
ขึ้นเพื่อใหการดําเนินการเฝ;าระวังภัยและยา
เสพติดในพื้นที่เขตธนบุรีมีประสิทธิภาพ เชน
กิจกรรมการประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ;าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค0
ป;องกันและแกไขป6ญหายาเสพติด เปนตน
คาเป;าหมาย
2 กิจกรรม
วิธีการคํานวณ
นับจากจํานวนครั้งของการดําเนินกิจกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ;าระวังภัยและยา
เสพติดในพื้นที่
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปAาประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร$างศักยภาพและความสามารถด$านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ สาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย
ลําดับที่
2

ตัวชี้วัด
รอยละของอาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่มีระดับสมรรถนะที่
เพิ่มขึ้น

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ฝjกภาคสนามรวมกับหนวยงานใน
ประเทศ ภายใตอํานาจหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร หนวยงานอื่น ๆ ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(มาตรการที่ 1.4.1.3.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
2. รอยละของอาสาสมัคร
ป;องกันภัยฝkายพลเรือน (อปพร.)
ในพื้นที่มีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของอาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพล
เรือน(อปพร.)ที่เขารับการฝjกอบรมหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน/หลักสูตรทบทวน มีระเบียบวินัย
มีความรูความเขาใจ ทางดานป;องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤษฎีและ
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ภาคปฏิบัติ
ฝkายปกครอง

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
1. คาใชจายในการฝjกอบรมอาสาสมัคร
ป;องกันภัยฝkายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายปกครอง)
2. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครป;องกันภัยฝkายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายปกครอง)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น หมายถึง อาสาสมัคร
ป;องกันภัยฝkายพลเรือน (อปพร.) ที่เขารับ
การฝjกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน/หลักสูตร
ทบทวน มีความรู ความเขาใจทางดาน
ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคทฤษฎี
เพิ่มขึ้น (วัดจากผลการประเมินเฉพาะ
ภาคทฤษฎีกอนและหลังการฝjกอบรม)
คาเป;าหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเขารับการฝjกอบรมหลักสูตรขั้น
พื้นฐาน/หลักสูตรทบทวน มีผลการประเมิน
เฉพาะภาคทฤษฎีหลังการฝjกอบรมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับกอนเขารับการฝjกอบรม คูณ
ดวย 100 หารดวย จํานวนผูเขารับการ
ฝjกอบรมฯ ทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปAาประสงค0ที่ ๑.6.๑.5 สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได$มาตรฐานด$านอาชีวอนามัย
ลําดับที่
3

ตัวชี้วัด
รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจประเมินดานการสุขาภิบาลสถานบริการ
แตงผมหรือเสริมสวย ผานเกณฑ0มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจประเมินทั้งหมด

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- สนับสนุนการเสริมความรู ความ
3. รอยละของสถาน
เขาใจ ความตระหนัก รวมถึงทัศนคติ ประกอบการที่ไดรับการตรวจ
ที่ดีของสถานประกอบการ
ประเมินดานการสุขาภิบาลสถาน
(มาตรการที่ 1.6.1.5.2)
บริการแตงผมหรือเสริมสวย ผาน
เกณฑ0มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
สถานประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจประเมินทั้งหมด
(ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 60)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 60

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
คาใชจายในการพัฒนาการสุขาภิบาล
สถานประกอบการ หมายถึง สถาน
สิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร
ประกอบการประเภทกิจการเสริมสวยหรือ (งบประมาณ 177,900.- บาท)(ดําเนินการ)
แตงผมที่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ (ฝkายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในพื้นที่เขตธนบุรี
การตรวจประเมินดานสุขาภิบาลสถาน
บริการแตงผมหรือเสริมสวย หมายถึง การ
ตรวจประเมินตามแบบตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานบริการแตงผม-เสริมสวย
ผานเกณฑ0มาตรฐาน หมายถึง คะแนนจา
การตรวจประเมิน ผานเกณฑ0มาตรฐานตั้งแต
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐานขึ้นไป
ฝkายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
78

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คาเป;าหมาย
รอยละ 60
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจผานเกณฑ0มาตรฐาน คูณดวย 100
หารดวยจํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ
การตรวจทั้งหมดในพื้นที่เขตธนบุรี
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปAาประสงค0ที่ ๑.๖.6.1 สนับสนุนให$คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร$น
ลําดับที่
4

ตัวชี้วัด
ประชาชนผูใชบริการลานกีฬามีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการใหบริการ
ลานกีฬาของสํานักงานเขตธนบุรี

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- สงเสริมใหชาว กทม. ออกกําลัง
กายตามเกณฑ0เมืองไทยแข็งแรง
(มาตรการที่ 1.6.6.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
4. ประชาชนผูใชบริการลาน
กีฬามีความพึงพอใจตั้งแตระดับ
มากขึ้นไปตอการใหบริการลาน
กีฬาของสํานักงานเขตธนบุรี
(ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
การใหบริการลานกีฬา หมายถึง การ
ใหบริการสถานที่ในการออกกําลังกายและ
อุปกรณ0กีฬาหลายชนิด ไดแก ฟุตบอล ฟุต
ซอล ตะกรอ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เป
ตอง วอลเลย0บอล แอโรบิค ฯลฯ โดยมี
เจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา เทคนิค วิธีการใช
อุปกรณ0ตางๆ
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ของประชาชนผูใชบริการลานกีฬาตอการ
สังคม
ใหบริการของลานกีฬา

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 1,117,800 .- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
2. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายแอโรบิค
(งบประมาณ 275,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
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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

คาเป;าหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของลานกีฬาตั้งแตระดับ
มากขึ้นไป คูณดวย 100 หารดวย จํานวน
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เปAาประสงค0ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผ<อนหย<อนใจและสร$างความร<มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
ลําดับที่
5

ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย
2 ไร 2 งาน

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
พักผอนหยอนใจและปรับปรุงภูมิทัศน0 (ผลผลิต)
ใหรมรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมือง
(เป;าหมาย : 2 ไร 2 งาน)
และชุมชนเพิ่มขึ้น
(มาตรการที่ 2.2.1.1.5)
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :
ฝkายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ
นิยาม
พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ใดๆ ในแตละ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เขต ที่ไมเคยถูกพัฒนาเปนสวนหยอม/ (งบประมาณ 500,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
สวนสาธารณะ (กําหนดตามนิยาม 7
ประเภท ของสํานักงานสวนสาธารณะ สสล.)
มากอนซึ่ง สนข./สสณ. สสล.พัฒนาเปน
สวนสาธารณะ/สวนหยอม ทั้งนี้อาจเปนพื้นที่
วางเปลา/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/
ใตทางดวน/แนวกําแพงอยางตอเนื่อง/ผนัง
ตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ;าอาคาร
(Green Roof) ฯลฯ
สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ;า นิยามตามที่ระบุ
ไวในฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

จัดทําเปนสวนแนวตั้ง นิยามตามที่ระบุไว
ในฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
จัดทําเปนสวนปkา หมายถึง การปลูกตนไม
ในลักษณะเปนพื้นที่ โดยมีทั้งไมระดับสูง
กลาง ระยะปลูกระหวางตนเทากับ 4X4
เมตร ใหคิดเฉลี่ย 100 ตนเปนพื้นที่ 1 ไร
การพัฒนาพื้นที่ใหเปนสวนสาธารณะ/
สวนหยอม ตองพัฒนาใหมีพันธุ0ไมปกคลุม
ขนาดตั้งแต มากกวาหรือเทากับ 2 ต.ร.ม.
ขึ้นไป โดยเนนการปลูกไมถาวร อาจ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1) ปลูกพันธุ0ไมยืนตน ไมพุม
2) จัดทําเปนพื้นที่สวนสาธารณะ/
สวนหยอม
3) จัดทําสวนหยอมในลักษณะสวนบน
อาคารสูง (Green Roof) (นโยบายผว.กทม.)
4) จัดทําเปนสวนตามแนวพื้นดินหรือ
พื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

การปลูกไมยืนตนในลักษณะเนื่องเปนแนว
ยาว เชน ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทาง
เทา เปนตน คิดพื้นที่โดยนําความกวางของ
ทรงพุมคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สามารถดําเนินการได
หลายลักษณะ กลาวคือ
- สํานักงานเขตดําเนินการเองในรูปแบบ
ที่ใชและไมใชงบประมาณ
- สนับสนุนหนวยราชการอื่นๆ/บริษัท
หางราน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ใหเปน
ผูดําเนินการในพื้นที่ของตนเอง
- รวบรวมพื้นที่ซึ่งหนวยงานอื่น บริษัท
หางราน เอกชน วัด หมูบานจัดสรร ฯลฯ ได
มีการดําเนินการจัดทําเปนพื้นที่สวนตาม
นิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไวแลว
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

สํานักงานเขตจัดทําทะเบียนพื้นที่สวนฯ
โดยแบงทะเบียนเปน 3 ประเภท ไดแก
1) สวนซึ่งสํานักงานเขตดําเนินการเอง
2) สวนซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานอื่น
3) อื่น ๆ เชน หมูบานจัดสรร วัด
บริษัท/หางราน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ
คาเป;าหมาย
2 ไร 2 งาน
วิธีการคํานวณ
A=(C x 100)/B
A= รอยละของพื้นที่สวนสาธารณะ/
สวนหยอมที่สํานักงานเขตดําเนินการแลว
เสร็จภายในป<ที่ตรวจประเมิน
B= เป;าหมายที่กําหนด
C= พื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหยอมซึ่งเขต
ดําเนินการแลวเสร็จในป<ที่ตรวจประเมิน
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๑ ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาสได$รับการดูแลอย<างครบวงจร
เปAาประสงค0ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได$อย<างมีศักดิ์ศรี
ลําดับที่
6

ตัวชี้วัด
ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการจัดกิจกรรมของ
สํานักงานเขตธนบุรี

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- สนับสนุนผูสูงอายุมีการสะสมภูมิ
6. ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมี
ป6ญญาเพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไป
(มาตรการที่ 3.1.2.1.5)
ตอการจัดกิจกรรมของสํานักงาน
เขตธนบุรี
(ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป<
ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตธนบุรี
ที่สนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่สํานักงานเขต
ธนบุรีจัดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถายทอดภูมิป6ญญา และคัดเลือกภูมิป6ญญา
เพื่อเผยแพรตอไป
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ หรือความรูสึกเชิงบวกที่ผูเขารวมกิจกรรม
สังคม
มีตอการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
1. คาใชจายโครงการศูนย0ประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
2. คาใชจายโครงการจางอาสาสมัคร
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 565,800.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
3. คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและคนดอยโอกาส
(งบประมาณ 495,200.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
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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

คาเป;าหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี ตั้งแตระดับมากขึ้นไป คูณดวย 100
หารดวย จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๒ เมืองแห<งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เปAาประสงค0ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล<งเงินทุน
ลําดับที่
7

ตัวชี้วัด
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการเขามาใชบริการศูนย0สงเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัว

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- เสริมสรางการมีวินัยทางการเงิน
(มาตรการที่ 3.2.1.1.3)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
7. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตั้งแตระดับมากขึ้นไปตอการเขา
มาใชบริการศูนย0สงเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัว
(ผลลัพธ0)
(เป;าหมาย : รอยละ 80)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนที่มาใช
บริการศูนย0สงเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวของสํานักงานเขตธนบุรี
ศูนย0สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
หมายถึง ศูนย0ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคอยให
คําปรึกษาและสงเสริมการออมในครัวเรือน
ใหแกประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยยึดตาม
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
สังคม
หรือความรูสึกเชิงบวกที่ประชาชนมีตอการ
เขามาใชบริการศูนย0สงเสริมการบริหารเงิน
ออมครอบครัวของสํานักงานเขตธนบุรี

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินงานศูนย0สงเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัวและแกไข
ป6ญหาหนี้สิน
(งบประมาณ 65,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
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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

คาเป;าหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจตอการเขามาใชบริการศูนย0
สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวตั้งแต
ระดับมากขึ้นไป คูณดวย 100 หารดวย
จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปAาประสงค0ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู<ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต$องได$รับการศึกษาตามความต$องการ
ลําดับที่
8

ตัวชี้วัด
รอยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความตองการของเด็กที่ประสงค0จะเขาศึกษา

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
คาดประมาณจํานวนนักเรียนใหมและ
อัตราการเคลื่อนของจํานวนนักเรียน
โดยพิจารณาจากขอมูลประชากรวัย
เรียนในกรุงเทพมหานคร เพื่อวาง
แผนการจัดชั้นเรียนใหเพียงพอตอ
ความตองการ
(มาตรการที่ 3.3.1.1.1)

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 95

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
นิยาม
คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
8. รอยละของโรงเรียนที่
ตอบสนองความตองการของเด็กที่ เด็กที่ประสงค0จะเขาศึกษา หมายถึง เด็กที่ คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไดรับแจงเด็กเขาเรียนตามเกณฑ0การศึกษา (งบประมาณ 4,989,600.- บาท)(ดําเนินการ)
ประสงค0จะเขาศึกษา
(ฝkายการศึกษา)
ภาคบังคับ
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : รอยละ 80)
คาเป;าหมาย
รอยละ 80
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :
ฝkายการศึกษา
วิธีการคํานวณ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่
รับเด็กที่ประสงค0จะเขาศึกษา คูณ 100 หาร
ดวยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด
ในพื้นที่
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
เปAาประสงค0ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู$ด$านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ<านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู$
ทางเลือก
ลําดับที่
9

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- เสริมสรางกระบวนการเรียนรู
ทางเลือกดานพหุวัฒนธรรมของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.4.1.2.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
9. จํานวนกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : ไมนอยกวา 2 กิจกรรม)

ค<าเปAาหมาย
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
คาใชจายโครงการพิพิธภัณฑ0ทองถิ่น
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมเพื่อการเรียนรู กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,600.- บาท)(ดําเนินการ)
ดานศิลปะ วัฒนธรรม ในรูปแบบตางๆ
ที่จัดขึ้นโดยสํานักงานเขตธนบุรี ณ
(ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
พิพิธภัณฑ0ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
กลุมเป;าหมาย เปนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : เขตธนบุรี จํานวน 50 คน
ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
คาเป;าหมาย
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดานศิลปะ
วัฒนธรรมที่จัดขึ้น
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด$านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
เปAาประสงค0ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟXงความคิดเห็นของประชาชนผ<าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
ลําดับที่
10

ตัวชี้วัด
รอยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ และเบิกคาใชจาย
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- จัดตั้ง “สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร” และ “สภา
ประชาชน”
(มาตรการที่ 5.2.1.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
10. รอยละของชุมชนที่มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในดาน
ตางๆ และเบิกคาใชจายสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
(ผลผลิต)
(เป;าหมาย : รอยละ 85)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย
รอยละ 85
โครงการ/กิจกรรม

คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
นิยาม
ของคณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน หมายถึง การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในดานตางๆ (งบประมาณ 3,690,000.- บาท)(ดําเนินการ)
เชน การประชุม การจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ (ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
การขุดลอกทอระบายน้ํา การรณรงค0รักษา
ความสะอาด การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ0 การ
ซอมบํารุงอุปกรณ0หรือครุภัณฑ0ชุมชนฯลฯ ซึ่ง
เปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
สวนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : การพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555
ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
คาเป;าหมาย
สังคม
รอยละ 85
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนในดานตางๆ และเบิกคาใชจายในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน คูณดวย
100 หารดวย จํานวนชุมชนทั้งหมด
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เปAาหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด$านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เปUนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต<อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในระยะยาว
เปAาประสงค0ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได$
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

1. รอยละของการแจงการ
ประเมินภาษีตามประมาณ
การที่สํานักการคลังกําหนด
ไว
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)

รอยละ 80

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
- จัดเก็บรายไดตามยอด กิจกรรมการสํารวจและ
สํานักงานเขตสามารถแจงการ ประมาณการรายไดจัดเก็บ ประเมินภาษี
ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอง
(งบประมาณ ไมมี)
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีป;ายใน (มาตรการที่ 7.4.1.1.๔) (ฝkายรายได)
ป<งบประมาณ พ.ศ.2561 เทากับ
ประมาณการจัดเก็บที่สํานักการ
คลังกําหนดไวสําหรับป<งบประมาณ
2561

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายรายได
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของยอดการแจงประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ทองที่ และภาษีป;าย ในป<งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่สํานักงานเขต
ดําเนินการได หาร ประมาณการ
จัดเก็บภาษีจากภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีป;าย
ที่สํานักการคลังกําหนดไวใน
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 คูณดวย
100
เกณฑ0การใหคะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีได
นอยกวารอยละ 65 ของประมาณ
การจัดเก็บภาษีที่สํานักการคลัง
กําหนดไว เทากับ 1 คะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีได
ตั้งแตรอยละ 65 แตไมเกินรอยละ
70 ของประมาณการจัดเก็บภาษีที่
สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 2
คะแนน
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

- แจงยอดการประเมินภาษีได
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมเกินรอยละ
75 ของประมาณการจัดเก็บภาษีที่
สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 3
คะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีได
ตั้งแตรอยละ 75 แตไมเกินรอยละ
80 ของประมาณการจัดเก็บภาษีที่
สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 4
คะแนน
- แจงยอดการประเมินภาษีได
เทากับหรือมากกวารอยละ 80
ของประมาณการจัดเก็บภาษีที่
สํานักการคลังกําหนดไว เทากับ 5
คะแนน
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปAาหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเป\]อน ที่เปUนอันตรายต<อสุขภาพ
เปAาประสงค0ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กํากับ ดูแล ให$สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจําหน<ายอาหารถูกสุขลักษณะ
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2. รอยละความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)

รอยละ 100

นิยาม
1. สถานประกอบการอาหาร
หมายถึง หมายถึง สถานที่จําหนาย
อาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร
ตลาด ซูเปอร0มาร0เก็ต และมินิมาร0ท
ในพื้นที่ 50 เขตที่ไดแจง ตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2. เกณฑ0มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี หมายถึง เกณฑ0ที่ใชตรวจ
ประเมินสถานประกอบการอาหาร
เพื่อขอรับป;ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี ประกอบดวย ๓
องค0ประกอบหลัก ไดแก ดาน
อาคารสถานที่ ดานอาหาร และ
ดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังนี้

- ควบคุม กํากับให
สถานประกอบการอาหาร
ผานเกณฑ0ดานสุขลักษณะ
ทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ ๑.6.5.1.1)
- ควบคุม กํากับให
ผูประกอบการ ผูไดรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจง ตองไมเปน
โรคติดตอ ไมเปนโรคที่
สังคมรังเกียจหรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๒)

คาใชจายโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
(งบประมาณ 94,000.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

(1) สถานประกอบการ
อาหารผานเกณฑ0สุขลักษณะ
(2) อาหารและวัตถุดิบผาน
เกณฑ0ดานความปลอดภัย โดยสุม
ตรวจดวยชุดทดสอบเบื้องตน
(Test-kit) ไมพบสารเคมีอันตราย
4 ชนิด คือ สารบอแรกซ0 สารฟอก
ขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร0มาลีน
และพบการปนเป]^อนโคลิฟอร0มแบค
ทีเรืยไมเกินรอยละ 10
กรณีพบการปนเป]^อน
สารเคมีอันตรายหรือโคลิฟอร0ม
แบคทีเรีย ใหออกคําสั่งเจา
พนักงานทองถิ่น หรือคําแนะนําให
ผูประกอบการอาหารดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑ0ความ
ปลอดภัย โดยสุมตรวจวิเคราะห0ซ้ํา

- ควบคุม กํากับให
ผูประกอบการ ผูไดรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจง ตองผานการ
อบรมตามหลักสูตรที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๓)
- ตรวจเฝ;าระวังคุณภาพ
อาหารในสถาน
ประกอบการ
(มาตรการที่ 1.6.5.1.๔)

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

(3) บุคลากรผูสัมผัสอาหาร
ตองผานการอบรมหรือการเรียนรู
ดวยตนเองตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
และผานการทดสอบความรูโดย
ไดรับหนังสือรับรองและบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหาร
3. รอยละความสําเร็จในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารฯ หมายถึง รอยละ
ความสําเร็จในการสงเสริม
สนับสนุนใหสถานประกอบการ
อาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการ
อาหารใหไดตามเกณฑ0มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

ผลผลิต
จํานวนสถานประกอบการ
อาหารที่ไดรับการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาตามเกณฑ0มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
ผลลัพธ0
รอยละสถานประกอบการอาหาร
ที่ผานเกณฑ0มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี (รอยละ 100ป
วิธีการคํานวณ
- จํานวนสถานประกอบการ
อาหารในพื้นที่เขตธนบุรีที่ผาน
เกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครระดับดี หาร
ดวย จํานวนสถานประกอบการ
อาหารในพื้นที่เขตธนบุรีทั้งหมด
คูณดวย 100
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
- มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปAาหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน
เปAาประสงค0ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร$างความปลอดภัยเพื่อลดความล<อแหลมของสภาพแวดล$อมต<อการเกิดอาชญากรรม
- มิติที่ ๑.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เปAาหมายที่ ๑.3.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
เปAาประสงค0ที่ ๑.3.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

3. รอยละของจุดเสี่ยงภัย
ไดรับการเฝ;าระวังและตรวจ
ตรา
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)

รอยละ 100

นิยาม
1. จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่
กรุงเทพมหานครสํารวจวาเปนจุด
เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม (รวม
กับจุดที่กองบัญชาการตํารวจนคร
บาลสํารวจ) จุดเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยทางถนน และทาเทียบเรือ
2. การเฝ;าระวังและตรวจตรา
หมายถึง สํานักเทศกิจและ
สํานักงานเขตมีการดําเนินการเพื่อ
สงเสริมความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ความปลอดภัยทาง
ถนน และทาเทียบเรือ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดังนี้

- สนับสนุนดานความ
ปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยง
ตออาชญากรรม)
(มาตรการที่ 1.2.1.1.๕)
- อํานวยการจราจรโดย
เทศกิจอาสาจราจร
(มาตรการที่ 1.3.1.1.5)
- ใหการสนับสนุนดาน
ความปลอดภัยการจราจร
ทางน้ํา
(มาตรการที่ 1.3.1.1.6)

1. กิจกรรมการดําเนินการ
ตามแผนเฝ;าระวังและตรวจ
ตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต
ธนบุรี
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายเทศกิจ)
2. กิจกรรมเทศกิจอาสาพา
นองขามถนน/อาสาจราจร
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายเทศกิจ)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายเทศกิจ
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

(1) จุดเสี่ยงภัยไดรับการ
ตรวจตราและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลอง
วงจรปXด (CCTV)
(2) จุดเสี่ยงภัยไดรับการปรับ
สภาพแวดลอมดวยการ ตัดตนไมที่
รกทึบ ติดตั้งไฟฟ;าและแสงสวาง
ติดป;ายประชาสัมพันธ0ป;องกัน
อาชญากรรม ทําความสะอาดป;าย
รถประจําทาง
(3) ดําเนินการเฝ;าระวังความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรมและ
ความปลอดภัยทางถนน เชน กลับ
บานปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัด
กิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพานอง
ขามถนน ฯลฯ
(4) ดําเนินการตรวจตรา
ความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ
การวัดความสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
1. สํานักเทศกิจ มีขอมูลจุดเสี่ยง
ภัยของสํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

2. สํานักงานเขต มีการจัดทํา
แผนเฝ;าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง
ภัย ดังนี้
2.1 จุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม มีการตรวจตรา 2
ครั้ง/วัน/จุด
2.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลอง
วงจรปXด (CCTV) มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการทํางานของ
กลองงจรปXด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/
จุด หากพบวามีการชํารุดใหจัดทํา
หนังสือประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการแกไข (ฝkาย
เทศกิจ)
2.3 จุดเสี่ยงภัยไดรับการ
ปรับสภาพแวดลอมดวยการดูแล
ตัดตนไม ติดตั้งไฟฟ;าแสงสวาง ติด
ป;ายประชาสัมพันธ0ป;องกัน
อาชญากรรม ทําความสะอาด
บริเวณป;ายรถประจําทาง (ฝkาย
เทศกิจ ฝkายรักษาฯ ฝkายโยธา)
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

2.4 ปฏิบัติหนาที่อํานวย
ความสะดวกดานการจราจรตาม
โครงการอาสาพานองขามถนนและ
อาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/
จุด (ฝkายเทศกิจ)
3. สํานักเทศกิจ มีการจัดทํา
แผนเฝ;าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง
ภัย
3.1 จุดเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม มีการตรวจตรา 1
ครั้ง/เดือน/จุด
3.2 จุดเสี่ยงภายที่ติดตัง้
กลองวงจรปXด (CCTV) มีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน
1 ครั้ง/เดือน/จุด หากพบวามีการ
ชํารุดใหจัดทําหนังสือประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
แกไข
3.3 ปฏิบัติหนาที่อํานวย
ความสะดวกดานการจราจรตาม
โครงการอาสาพานองขามถนนและ
อาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

3.4 ทาเทียบเรือ (ตั้งแต
สะพานซังฮี้ – สะพานกรุงเทพ) มี
การตรวจตราความปลอดภัย
จํานวน 2 ครั้ง/วัน
4. สํานักเทศกิจและสํานักงาน
เขต ดําเนินการตามแผนการเฝ;า
ระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
พรอมรายงานผลการดําเนินงานให
ผูบริหารหนวยงานทราบเปน
ประจําทุกเดือน
5. สํานักเทศกิจ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการเฝ;าระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยของทุก
สํานักงานเขตและสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมรายไตรมาส
ใหผูบริหารกรุงเทพมหานครทราบ
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
จํานวนจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงตอ
การเกิดอาชญากรรมจุดเสี่ยงตอ
ความปลอดภัยทางถนนและทา
เทียบเรือ)ทุกจุดในพื้นที่ที่
รับผิดชอบไดรับการเฝ;าระวังและ
ตรวจตรา
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปAาหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปAาประสงค0ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

4. รอยละขอคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตาม
เกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบ
กับป<ที่ผานมา
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)

รอยละ 100

นิยาม
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง ผล
คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เพื่อวัดความรูและ
ความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่
สอบ ไดแก คณิตศาสตร0
วิทยาศาสตร0 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา

- พัฒนาการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ
(มาตรการที่ 3.3.2.1.3)
- ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ
(มาตรการที่ 3.3.2.1.4)
- สงเสริมและสนับสนุน
ใหนักเรียนมีสมรรถนะใน
ระดับนานาชาติ
(มาตรการที่ 3.3.2.1.5)

1. คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 10,800.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
2. คาใชจายในการฝjกอบรมนาย
หมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหนาหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
3. คาใชจายในการจัด
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 102,000.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)

วิธีการคํานวณ
1) นําคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่
เพิ่มขึ้นของป<ป6จจุบันมาคํานวณคา
รอยละตามที่กําหนด โดยแยกตาม
ระดับชั้น และแทนคาในสูตร

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายการศึกษา
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ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
เกณฑ0ที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป<
2561 หนา 125
- ประถมศึกษาป<ที่ 6
เพิ่มรอยละ 10
- มัธยมศึกษาป<ที่ 3
เพิ่มรอยละ 10
- มัธยมศึกษาป<ที่ 6
เพิ่มรอยละ 15
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด : ฝkายการศึกษา

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
คะแนนเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้น
(วิชาที่ 1+2+3+4+5) X 100
คะแนนคาเป;าหมาย
(วิชาที่ 1+2+3+4+5)
2) นํารอยละที่ไดของแตละ
ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มา
รวมกัน และหาคาเฉลี่ย

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

4. คาใชจายในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 40,800.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
5. คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขาย
ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 32,900.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
6. คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 270,000.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
7. คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนย0วิชาการ
เขต
(งบประมาณ 39,400.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

8. คาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 88,100.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
9. คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 5,000.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
10. คาใชจายโครงการจางเหมา
ยามดูแลทรัพย0สินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 7,988,300.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
11. คาใชจายโครงการวายน้ํา
เปนเลนน้ําไดอยางปลอดภัย
(งบประมาณ 1,527,500.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

12. คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค0
ผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 194,700.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
13. คาใชจายโครงการสอน
ภาษาจีน
(งบประมาณ 1,731,600.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
14. คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
15. คาใชจายในพิธีทบทวนคํา
ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 42,500.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

16. คาใชจายโครงการสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 25,000.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
17. คาใชจายโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,336,000.- บาท)
(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
18. คาใชจายโครงการสงเสริม
ทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ
180,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายการศึกษา)
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปAาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล<งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต<แหล<งกําเนิดจนถึง
การกําจัดอย<างถูกต$องตามหลักวิชาการ
เปAาประสงค0ที่ 1.1.2.1 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล<งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต<แหล<งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย<างถูกต$อง
ตามหลักวิชาการ
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

5. รอยละของปริมาณมูล
ฝอยอันตรายที่สามารคคัด
แยกไดจากแหลงกําเนิด
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ป<
2556
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)

รอยละ 22

นิยาม
1. มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูล
ฝอยที่มีสวนประกอบหรือปนเป]^อน
สาเคมีอันตราย เชน สารไวไฟ สาร
เกิดปฏิกิริยาไดงาย สารที่มีความ
เปนพิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือ
สารอันตรายใดที่กอใหเกิดป6ญหา
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
2. แหลงกําเนิด หมายถึง
บานเรือน ชุมชน หางสรรพสินคา
หรืออาคารสํานักงาน

- ประสิทธิภาพการ
จัดการของเสียอันตราย
(มาตรการที่ 1.1.2.1.3)
(นโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร)

1. คาใชจายโครงการ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 119,400.บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ)
2. กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอย
อันตราย
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิดป< พ.ศ. 2561
ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกที่แหลงกําเนิดป< พ.ศ. 2556
หารดวย ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
คัดแยกที่แหลงกําเนิดป<พ.ศ.2556
คูณ 100
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาสได$รับการดูแลอย<างครบวงจร
เปAาหมายที่ 3.1.2 ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได$อย<างมีศักดิ์ศรี
เปAาประสงค0ที่ 3.1.2.1 ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และผู$ด$อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได$อย<างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

6. รอยละของศูนย0พัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนที่ผาน
เกณฑ0มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
ขึ้นไป (การใหสวัสดิการ
และการสงเคราะห0เด็ก)
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)

รอยละ 90

นิยาม
1. ศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
หมายถึง สถานรับเลี้ยงและดูแล
เด็กกอนวัยเรียนของ
กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ0มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ0
มาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร
กําหนดขึ้น โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกับ
การประเมินเกณฑ0มาตรฐานตาม
แบบมาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข แบงผลการ
ประเมินเปน 4 ระดับ คือ ผาน
ระดับดีมาก ผานระดับดี ผาน
ระดับพื้นฐาน และไมผาน

- สงเสริมใหศูนย0พัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนผาน
เกณฑ0มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร
(มาตรการที่ 3.1.2.1.7)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการศูนย0พัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนสัญจร
แลกเปลี่ยนองค0ความรู
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

การวัดผลสําเร็จ
- สํานักพัฒนาสังคม ดําเนินการ
จัดทําฐานขอมูลศูนย0พัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน จัดอบรมอาสาสมัคร
ผูดูแลเด็กและเจาหนาที่ และตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการ
ปรับปรุงศูนย0ฯ วัดความสําเร็จโดย
วัดรอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานครที่ผานเกณฑ0
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี ขึ้นไป
- สํานักงานเขต ดูแลและพัฒนา
ศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนและมี
คณะกรรมการตรวจประเมินตาม
เกณฑ0มาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร
กําหนดขึ้น วัดความสําเร็จ โดยวัด
รอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
ภายในพื้นที่เขตที่ผานเกณฑ0
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี ขึ้นไป
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
จํานวนศูนย0ฯ ที่ผานเกณฑ0
ระดับดี ขึ้นไป X 100
จํานวนศูนย0ฯ พัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนทั้งหมด
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปAาหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟ\]นคืนจากภัยพิบัติ
เปAาประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร$อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร$างศักยภาพและความสามารถด$าน
บุคลากรและเครื่องมือ ในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละความสําเร็จใน
การเตรียมการแกไขป6ญหา
น้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานเขต
(ผลผลิต/ผลลัพธ0)

รอยละ 100

นิยาม
1. การเตรียมการแกไขป6ญหาน้ํา
ทวมในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต หมายถึง การ
เตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวม
เนื่องจากน้ําฝนและน้ําหลากเขาใน
พื้นที่รับผิดชอบ ใหสามารถลด
ระยะเวลาการระบายน้ําทวมขังได
เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก
ประชาชนใหนอยลง ทั้งนี้การ
เตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมใน
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
ตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
เตรียมการป;องกันป6ญหาน้ําทวม
ประจําป< 2561 และมีภารกิจการ
เตรียมการ ดังนี้

- เพิ่มความสามารถใน
การระบายน้ําทวมขังใน
ถนนสายหลัก กรณีฝนตก
๑๐๐ มม. ตอชั่วโมง
(มาตรการที่ 1.4.1.1.๒)

1. ปรับปรุงผิวทางซอย
อิสรภาพ 15 ถึงจุดที่กําหนด
(งบประมาณ 2,128,000.บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายโยธา)
2. ปรับปรุงซอยแยกซอย
อิสรภาพ 19
(งบประมาณ 441,000.บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายโยธา)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายโยธา
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
1.1 การขุดลอกคู-คลอง
และเปXดทางน้ําไหล
1.2 การทําความสะอาด/
ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซม
ฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคัน
หิน
2. ความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต
หมายถึง ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนด
รายละเอียดของการเตรียมการ
แกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่ที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในป<ที่
ผานมา
- วิเคราะห0/ประเมินผลการ
ปฏิบัติ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

3. คาใชจายในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะ
ประโยชน0 เพื่อแกไขป6ญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000.บาท)(ดําเนินการ
(ฝkายโยธา)
4. กอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยเจริญนคร 78 ถึง
คลองดาวคะนอง
(งบประมาณ 3,221,000.บาท)(ดําเนินการ
(ฝkายโยธา)

119

ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

- ประเมินจุดออนหรือป6ญหาใน
การปฏิบัติ เพื่อหาป6จจัยความสําเร็จ
และแนวทางแกไขในระยะตอไป
2. สํารวจความพรอม
- ทอระบายน้ํา (สํารวจความ
ยาวทอระบายน้ําที่ตองลางทําความ
สะอาด)
- คู คลอง (สํารวจ คู คลอง ที่มี
ความพรอม และที่ตองขุดลอก)
3. จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการ
ป;องกันป6ญหาน้ําทวมประจําป<
2561 ของสํานักงานเขต
ประกอบดวยแผนการเตรียมการ
ตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้
- แผนการทําความสะอาด/ลอก
ทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอ
พัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน
- แผนการการขุดลอกคู-คลอง
และเปXดทางน้ําไหล พรอมทั้งขอมูล
การประเมินการดําเนินงานในป<ที่
ผานมา ระบุมาในแผนฯ
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
รอยละความสําเร็จ = รอยละผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ
คูณดวย 100 หารดวย รอยละ
ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่
กําหนด
เกณฑ0การใหคะแนน
- รอยละ 100
เทากับ 5
คะแนน
- รอยละ 90 – 99 เทากับ 4
คะแนน
- รอยละ 80 – 99 เทากับ 3
คะแนน
- รอยละ 70 – 99 เทากับ 2
คะแนน
- ตํากวารอยละ 70 เทากับ 1
คะแนน
(ป6ดเศษตามหลักคณิตศาสตร0)
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

เอกสารหลักฐานที่ใชในการ
ประเมิน
1. แผนปฏิบัติการเตรียมการ
ป;องกันป6ญหาน้ําทวมประจําป<
2561 ของสํานักงานเขตที่
สามารถระบุรอยละความสําเร็จได
และรายงานผานเว็บไซต0ของสํานัก
การระบายน้ํา ทั้งนี้ การรายงาน
แผนปฏิบัติการตองครบถวน
สมบูรณ0 และสงแผนใหสํานัก
ระบายน้ําภายในเดือนกุมภาพันธ0
2561
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการของ
สํานักงานเขต ดังนี้
2.1 ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการทําความสะอาด/ลอกทอ
ระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอ
พัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน
รายงานผานเว็บไซต0ของสํานักการ
ระบายน้ํา (แบบ สนน.01) ทั้งนี้
การรายงานการดําเนินการตอง
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

ครบถวน สมบูรณ0 สม่ําเสมอทุก
เดือน ไมเกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
พรอมระบุป6ญหา/อุปสรรค ในการ
ดําเนินการ (ถามี) และรอยละ
ความสําเร็จของการดําเนินการตอง
ไดรอยละ 75 ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2.2 ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการขุดลอกคู-คลอง และ
เปXดทางน้ําไหล รายงานผาน
เว็บไซต0ของสํานักการระบายน้ํา
(แบบ สนน.02) ทั้งนี้ การรายงาน
การดําเนินการตองครบถวน
สมบูรณ0 สม่ําเสมอทุกเดือน ไมเกิน
วันที่ 5 ของทุกเดือน พรอมระบุ
ป6ญหา/อุปสรรค ในการดําเนินการ
(ถามี)
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เปAาหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟ\]นคืนจากภัยพิบัติ
เปAาประสงค0ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร$างศักยภาพและความสามารถด$านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ สาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

8. จํานวนครั้งของการ
ดําเนินการฝjกซอมตาม
แผนการป;องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(ผลผลิต)

2 ครั้ง/ป<

นิยาม
การฝjกซอมตามแผนการป;องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง
การกระทําเพื่อใหเกิดความรู ความ
ชํานาญ ทักษะ ประสบการณ0 ใน
การปฏิบัติงานดานสาธารณภัย
โดยเปนการฝjกภาคปฏิบัติของ
ผูเขารวมการฝjก จากหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสมมุติ
เหตุการณ0ขึ้น ถือเปนการเตรียม
ความพรอมดานบุคลากร
ทรัพยากร และระบบ ปฏิบัติการให
ผูเกี่ยวของไดเขาใจบทบาทหนาที่
รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิด
เหตุการณ0จริงขึ้น

- ฝjกภาคสนามรวมกับ
หนวยงานในประเทศ
ภายใตอํานาจหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร
หนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
(มาตรการที่ 1.4.1.3.1)

กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการ
ตามแผนป;องกันและบรรเทา
ภัยดานสาธารณภัย
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายปกครอง)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายปกครอง
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร
และหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัคร
และประชาชนในพื้นที่สํานักงาน
เขตกลุมกรุงธนเหนือ
วิธีการคํานวณ
นับจากจํานวนครั้งของการ
ดําเนินการฝjกซอมตามแผนการ
ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย<างเปUนระเบียบตามผังเมืองรวม
เปAาหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช$ประโยชน0ที่ดินอย<างเต็มศักยภาพสอดคล$องกับระบบสําธารณูปโภคและสําธารณูปการ
เปAาประสงค0ที่ ๔.๑.๑.๑ ส<งเสริมการขยายตัวในการใช$ประโยชน0ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน<นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขต
เมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

9. รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหนงพื้นที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคาร และตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ผลผลิต)

รอยละ 100

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

นิยาม
- ศึกษาและทบทวน
ตําแหนงที่อนุญาตใหมีการปลูก ความเหมาะสมของ FAR
สรางอาคาร หมายถึง ตําแหนงผูยื่น (มาตรการที่ 4.1.1.1.1)
คํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร
ตามแบบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ระบุไวในคํารองขอ และไดรับการ
อนุญาตใหมีการกอสรางตามคํารอง
ขอ
การลงจุดแสดงตําแหนงที่
อนุญาตใหมีการกอสราง หมายถึง
การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาต
ใหมีการกอสรางอาคารของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามระบบการ
รายงานผลการอนุญาตกอสราง
อาคารของสํานักผังเมือง

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายทะเบียน)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายทะเบียน
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสบาน หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคา
รองขอเลขรหัสประจําบาน และ
ไดรับการกําหนดเลขหมายประจํา
บาน/เลขรหัสประจําบานตามคํา
รอง
การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
หมายถึง จุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน ตาม
ระบบการรายงานผลการออกเลข
รหัสประจําบานของสํานักผังเมือง
(ตามแบบ ทร.900)
ระบบการรายงานผล หมายถึง
ระบบการรายงานผลการลงจุด
แสดงตําแหนงการอนุญาตกอสราง
อาคาร และตําแหนงการแสดง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจํา
บาน ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมือง
และสํานักยุทธศาสตร0
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการ
อนุญาตกอสรางอาคารกับจุดที่ลง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน คูณดวย 100 หาร
ดวย ผลรวมของจํานวนการ
อนุญาตกอสรางอาคารกับจํานวน
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจํา
บานทั้งหมด
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ด$านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปAาหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเปUนผู$ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปUนที่เชื่อมั่นของประชาชน
เปAาประสงค0ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให$มีทักษะ ความรู$ ความสามารถ มีความเปUนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปUนผู$มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

10. รอยละของผูเขารับ
การฝjกอบรม มีความรู
ความเขาใจเรื่องการเงิน
การคลัง และพัสดุ เพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)

รอยละ 80

นิยาม
การฝjกอบรม เรื่อง การเงิน การ
คลัง และพัสดุ หมายถึง การ
ฝjกอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติตางๆ ระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการเงิน
การคลัง และการพัสดุ ภาครัฐ
เพื่อใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจ
ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ
สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประกอบการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ถูกตอง

- พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการใหบริการใน
แตละสายงานใหมุงสูความ
เปนมืออาชีพและ
สอดคลองกับการเปนมหา
นครแหงเอเชีย
(มาตรการที่ 4.1.1.1.1)

กิจกรรมการเผยแพรความรู
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางบและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายการคลัง)

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ
ฝkายการคลัง
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ตัวชี้วัด

ค<าเปAาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส<วนราชการ/
ฝ[ายที่รับผิดชอบ

ความรู ความเขาใจ เรื่องการเงิน
การคลัง และพัสดุ เพิ่มขึ้น
หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่
ดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ
ของหนวยงานสังกัดสํานักงานเขต
กลุมกรุงธนเหนือที่เขารับการ
ฝjกอบรมฯ มีความรู ความเขาใจ
ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น (วัดจากผลการ
ประเมิน เฉพาะภาคทฤษฎี กอน
และหลังการฝjกอบรม)
วิธีการคํานวณ
จํานนผูเขารับการฝjกอบรมฯ มี
ผลการประเมินเฉพาะภาคทฤษฎี
หลังการฝjกอบรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับกอนเขารับการฝjกอบรม คูณ
ดวย 100 หารดวยจํานวนผูเขารับ
การฝjกอบรมฯ ทั้งหมด
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร$อยละความสําเร็จในการใช$จ<าย
ตามที่ สํานักงบประมาณ กําหนด
งบประมาณ
2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้
ผูกพัน
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป<

โครงการ/กิจกรรมและส<วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
เขตธนบุรี
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายการคลัง)

สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายการคลัง
สวนราชการที่รับผิดชอบรวม ทุกฝkาย
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ตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํา ตามที่ สํานักการคลัง กําหนด
งบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพย0สินประจําป< 2560
ทันเวลาและถูกตอง

โครงการ/กิจกรรมและส<วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการจัดทํางบการเงินเขตธนบุรี
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายการคลัง)

สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายการคลัง
สวนราชการที่รับผิดชอบรวม ทุกฝkาย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร$อยละความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายการคลัง
สวนราชการที่รับผิดชอบรวม ทุกฝkาย

ตามที่ สํานักงานตรวจสอบภายใน กําหนด

กิจกรรมการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายการคลัง)
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
มิติที่ ๓ คุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการแก$ไขเรื่องที่ ตามที่ กองกลางกําหนด
ได$รับการแจ$งจากประชาชน/ผู$รับบริการ
สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายปกครอง
สวนราชการที่รับผิดชอบรวม ทุกฝkาย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร$อยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการให$บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ตามที่ สํานักงาน ก.ก. กําหนด

สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายปกครอง
สวนราชการที่รับผิดชอบรวม ทุกฝkายที่ไดรับ
มอบหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู$รับบริการ ตามที่ กองงานผูตรวจราชการกําหนด
สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายปกครอง
สวนราชการที่รับผิดชอบรวม ทุกฝkาย

โครงการ/กิจกรรมและส<วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับการแจงจากประชาชน/
ผูรับบริการ
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายปกครอง)
โครงการ Best Service ประจําป<งบประมาณ 2561 ของ
สํานักงานเขตธนบุรี
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายปกครอง)

คาใชจายในการสัมมนาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการของขาราชการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,000,000.- บาท)(ดําเนินการ)
(ฝkายปกครอง)
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
มิติที่ ๔ การพัฒนาองค0การ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร$อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสร$างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ0และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน<วยงาน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและส<วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ0และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายปกครอง)

สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายปกครอง
สวนราชการที่รับผิดชอบรวม ฝkายโยธา ฝkายเทศกิจ
และฝkายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร$อยละความสําเร็จของการพัฒนา
สภาพแวดล$อมในการทํางาน (Quality of Work
Life)
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและส<วนราชการที่รับผิดชอบ

ตามที่สํานักอนามัยและสํานักงาน ก.ก. กําหนด

กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ตามที่สํานักอนามัยและสํานักงาน ก.ก. กําหนด

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
(งบประมาณ ไมมี)
(ฝkายปกครอง)

สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล
สวนราชการผูรับผิดชอบรวม ทุกฝkาย
4.2.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝkายปกครอง
สวนราชการผูรับผิดชอบรวม ทุกฝkาย

135

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

รอยละของการแจงการประเมินภาษีตามประมาณการที่สํานักการคลังกําหนดไว
โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษี (ฝkายรายได)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ0มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝkายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา
กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ;าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี (ฝkายเทศกิจ)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ;าระวังและตรวจตรา
กิจกรรมเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร (ฝkายเทศกิจ)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการประชุมครู (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการฝjกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

145

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย0วิชาการเขต (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแลทรัพย0สินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการวายน้ําเปนเลนน้ําไดอยางปลอดภัย (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค0ผลงานเพื่อการเรียนรู (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22

รอยละขอคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต เพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑ0ที่กําหนด) เมื่อเทียบกับป<ที่ผานมา
คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝkายการศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 23

รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารคคัดแยกไดจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ป< 2556
คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝkายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 24

รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารคคัดแยกไดจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ป< 2556
กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย (ฝkายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 25

รอยละของศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ผานเกณฑ0มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ขึ้นไป
(การใหสวัสดิการและการสงเคราะห0เด็ก)
โครงการศูนย0พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสัญจรแลกเปลี่ยนองค0ความรู (ฝkายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 26

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
ปรับปรุงผิวทางซอยอิสรภาพ 15 ถึงจุดที่กําหนด (ฝkายโยธา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 27

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
ปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 19 (ฝkายโยธา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 28

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน0 เพื่อแกไขป6ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ฝkายโยธา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 29

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขป6ญหาน้ําทวมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเจริญนคร 78 ถึงคลองดาวคะนอง (ฝkายโยธา)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 30

จํานวนครั้งของการดําเนินการฝjกซอมตามแผนการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กิจกรรมซักซอมปฏิบัติการตามแผนป;องกันและบรรเทาภัยดานสาธารณภัย (ฝkายปกครอง)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 9
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 31

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(ฝkายทะเบียน)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร0)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 32

รอยละของผูเขารับการฝjกอบรม มีความรู ความเขาใจเรื่องการเงิน การคลัง และพัสดุ เพิ่มขึ้น
กิจกรรมการเผยแพรความรูตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางบและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฝkายการคลัง)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความกาวหนาโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(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. เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
2. ดําเนินโครงการ

70

80

3. สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

4. รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

100

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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