แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2
สํานักงานเขตธนบุรี

คํานํา
สํ า นั ก งานเขตธนบุ รี เ ป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของกรุ งเทพมหานครที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ และปฏิบัติห น้าที่ให้เป็น ไปตามนโยบายผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานปกครองท้องที่ การ
ทะเบียนปกครองการทะเบียนราษฎรการทะเบียนทั่วไป การให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ การ
ควบคุมบังคับการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม การบํารุงดูแลรักษาคูคลอง ทาง หรือ
ท่อระบายน้ําการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ การสุขาภิบาลตลาด การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การ
สุขาภิ บาลทั่ วไปให้ได้ มาตรฐาน การจั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อนภาษี บํา รุ งท้องที่ ภาษี ป้า ย ภาษี ร ถยนต์ ประจํ า ปี
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม
การเก็บขยะมูลฝอย การดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ในที่สาธารณะให้สวยงามร่มรื่น การกํากับดูแลติดตามการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินนอกงบประมาณและเงินอื่น ๆ การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การดําเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
การดูแลและรักษาให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สํานักงานเขตธนบุรีจึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรุ ง เทพมหานครประจํ า ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ นโยบายของผู้ บ ริ ห าร
กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ มาเป็นกรอบชี้นําเพื่อให้การจัดทําแผนฯ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
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หน้า
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สารบัญ
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
o ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
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o พันธกิจ
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2562
- มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 2
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่
สภาพทั่วไป
เขตธนบุรี ในอดีตคือเมืองที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติ ได้ขยายแหล่งที่อยู่อาศัยและ
ที่ทํามาหากินตลอดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาลัดเลาะเข้าไปตามลําคลองนับร้อยสาย มีอดีตที่งดงามคือวัดวาอาราม
น้อยใหญ่ เคียงคู่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ํา
เขตธนบุรีในวันนี้คือผืนดินฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา การขยับขยายความเจริญภาคเมืองอุตสาหกรรม
จากฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ทําให้มีการถมคูคลองเพื่อสร้างชุมชนเมืองแบบใหม่ คูคลองหลายแห่ง
ถูกแปรสภาพเป็นคลองระบายน้ําทิ้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ความต้องการภาคแรงงานของอุตสาหกรรมและ
การโยกย้ายถิ่นฐานภาคชนบทสู่เมืองได้เข้ามาแทนที่วัฒนธรรมชุมชนแบบเดิมประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ที่ตั้ง อาณาเขตสภาพพื้นที่
เขตธนบุรีเป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่เจ้าเจ้าพระยา หรือฝั่งธนบุรี
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ที่ชุมชนก่อสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมีอาณาเขต
ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ มีลําคลองตัดผ่านภายในพื้นที่ขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
๘.๕๖๖ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ แขวง ได้แก่ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ
แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล แขวงสําเหร่ และแขวงดาวคนอง และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดเขตบางกอกใหญ่ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขตและติดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตรง
ข้ามคือเขตพระนคร
ทิศตะวันออก ติดเขตคลองสาน มีถนนประชาธิปก และคลองบางไส้ไก่เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองดาวคะนองเป็นเส้นแบ่งเขตและติดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามคือ
เขตบางคอแหลม
ทิศตะวันตก ติดเขตจอมทอง มีคลองบางสะแกคลองวัดใหม่ยายนุ้ย และคลองบางหลวง เป็นเส้นแบ่ง
เขตและติดเขตภาษีเจริญ มีคลองบางหลวงเป็นเส้นแบ่งเขต

1

สถานการณ์/แนวโน้ม
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
การพัฒนาพื้นที่เขตธนบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ถือเป็นภารกิจที่ต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ซึ่งทางสํานักงานเขตธนบุรีก็มี
มาตรการในการดําเนินงาน ไม่วาจะเป็น การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ําทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับปัญหาน้ําท่วมขังพื้นที่ อันมีสาเหตุมาจากน้ําฝน
ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตธนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่มีลักษณะปัจจุบันทันด่วน
ได้แก่ปัญหาอัคคีภัย อุทกภัยอันเกิดจากการไม่สามารถระบายน้ําได้ทันในฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองและการก่อการร้าย
สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตธนบุรี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เกิดเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๓ ครั้ง
๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เกิดเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๒ ครั้ง
๓) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เกิดเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๕ ครั้ง
๔) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เกิดเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๘ ครั้ง
๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เกิดเหตุเพลิงไหม้ จํานวน ๙ ครั้ง
๖) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดเหตุเพลิงไหม้ จํานวน 6 ครั้ง
ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ปัจจุบันสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากรในพื้นที่เขตธนบุรี คิดเป็น ๒.๐๑ ตร.ม. ต่อคน
ซึ่งหากรวมประชากรแฝงที่มีจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรในองค์การของอนามัยโลกกําหนดเมืองควรมีพื้นที่ ๙ ตร.ม. หรือ ๑๕ ตร.ม.ตามมาตรฐานพื้นที่สีเขียว
สากลต่อประชากร ๑ คน ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการประชาชนต่ํา
กว่ามาตรฐานการเป็นเมืองเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
สาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้ไม่มีพื้นที่ที่จะใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ
เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามผังเมืองที่วางแผนไว้ ที่ดินมีราคาแพง เมืองให้ความสําคัญ
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการรักษาสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นน่าอยู่ การก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องมีการ
ทําลายพื้นที่สีเขียวของเมืองโดยเฉพาะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวบางส่วนก็เป็นของเอกชน
หากเจ้าของที่ดินประสงค์ที่จะนําพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น พื้นที่สีเขียวดังกล่าวก็จะหายไป
ด้านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม สํานักงานเขตธนบุรีได้ดําเนินงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน โดยมีอาสาสมัครคอยสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานเขต จากสถานการณ์ด้าน
สวัสดิการสังคม ประชาชนบางกลุ่มที่ยังถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะประชากรแฝงซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้
เข้ า สู่ ร ะบบทะเบี ย นราษฎร์ ทํ า ให้ ข าดการรั บ สวั ส ดิ ก ารที่ พึ ง ได้ รั บ และ/หรื อ ไม่ ไ ด้ สิ ท ธิ อ ย่ า งประชาชน
กรุงเทพมหานคร และแนวโน้มประชากรแฝงก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

2

ด้านที่ ๔ มหานครกระชับ
การขยายตัวของเขตเมืองเป็นในลักษณะแนวราบอันเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง รถไฟฟ้า รถ BRT ฯลฯ ที่มีการเพิ่มโครงข่ายต่อเชื่อมไปในพื้นที่เขตเมือง
ชั้ น นอกและปริ มณฑล ในขณะที่ เ ขตเมื องจะเป็ น ศู น ย์ กลางธุ ร กิ จ และพาณิ ช กรรม รวมถึ งบริ เ วณอณุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่เขตธนบุรีถือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว และเนื่องจากมีปัจจัยด้านที่ดินมีการพัฒนาเต็มพื้นที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็น
ลักษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการก่อสร้างอาคารที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ในรูปแบบอาคารสูง
ขนาดใหญ่ในรัศมีการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
กรุ งเทพมหานครมี การเปิ ด รับ ฟั งความคิด เห็น ในโครงการขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่ อประชาชน
จํานวนมาก โดยสํานักงานเขตธนบุรีได้จัดให้มีการประชุมและสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการชุมชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ในปี ๒ ๕๕๘กรุ งเทพมหานครติ ด อั น ดั บ ๒เมื องที่ น่ า เที่ ย วมากที่ สุ ด ในโลกรองจากลอนดอน ดั งนั้ น
เพื่อที่จะคงสถานภาพความเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวสํานักงานเขตธนบุรีจึงให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้
พิการสร้างเอกลักษณ์ชุมชน และส่งเสริมด้านความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้
เป็นที่รู้จัก
ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง
โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ และพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง เพื่อการ
ลงทุนขนาดใหญ่ และรวมถึงการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนา
เมืองและยังคงรักษาวินัยทางการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 สํานักงานเขตธนบุรีมียอดการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ท้ องที่ ภาษี ป้ าย ประมาณการที่ กรุ งเทพมหานครกํ าหนด ๓ ประเภทภาษี เป็ น เงิ น ๑๗6,๘๒๕,๐๐๐ บาท
สามารถจัดเก็บได้เป็นเงิน 147,584,165.84 บาทคิดเป็นร้อยละ ๘3.46
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
- ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ มุ่งความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
- จัดแบ่งโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของงานอย่างชัดเจน
- นํากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายของผู้บริหารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
- สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
- มอบอํานาจความรับผิดชอบในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างและลําดับชั้นการบังคับบัญชา
- การบริหารงานที่รวดเร็ว เร่งผลสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
- ส่วนราชการต่างๆของหน่วยงานทํางานเป็นทีม และมีศักยภาพในการสนองตอบนโยบายของผู้บริหาร
จุดอ่อน
- ขาดอัตรากําลัง มีการโอน ย้ายบ่อยครั้ง และมีอัตราว่างเป็นเวลานานโดยไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง
มาทดแทน ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่มีภาระงานมากกว่า
จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
- ภารกิจของหน่วยงานเพิ่มขึ้น มีงานนโยบายเร่งด่วนเข้ามาแทรกบ่อยครั้ง ในขณะที่อัตรากําลังเท่าเดิม
ทําให้งานประจําโดยเฉพาะงานด้านบริการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการ
- บุคลากรขาดทักษะความชํานาญเฉพาะด้าน
- ขาดระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อทํางานเชิงรุก/เชิงยุทธศาสตร์ และการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะด้านเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมขององค์กร
- งบประมาณมีจํากัดทําให้การปฏิบัติงานโครงการขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- สภาพอาคารสํานักงานเป็นอาคารเก่ามีพื้นที่จํากัด ไม่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน เช่น ไม่มีที่จอดรถ
ที่นั่งรอรับบริการมีจํากัด อาคารมีหลายชั้นแต่ไม่มีลิฟต์กรณีที่ผู้มารับบริการเป็นผู้สูงอายุก็จะเป็น
อุปสรรคต่อการมาติดต่อราชการ เป็นต้น
- ขาดอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนการการปฏิบัติงาน
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
- เป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ก่อตั้งมาพร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรี
- มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนดั้งเดิมและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ตั้งอยู่หลายแห่ง
- มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่มีการดํารงอยู่อย่างเอกภาพ
และสมานฉันท์
- เป็นแหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง คู่กับประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
- เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชและสถาปนา
กรุงธนบุรี
- มีสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อเข้าสู่พื้นที่ถึง ๕สะพานและมีถนนสายหลักผ่านพื้นที่ถึง ๑๐สาย
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนประมาณ ๑๖๐แห่ง
- มีภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขต
- มีรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขต
ภัยคุกคาม หรืออุปสรรค
- โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม ขาดการดูแลบํารุงรักษา
- ประชาชนบางกลุ่มในพื้นที่ยังขาดความตระหนักในคุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทําให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทยนับวันจะหมดไป
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีสัญลักษณ์ของเขตยังไม่ได้มาตรฐาน
- กระแสโลกาภิวัตน์ สถานการณ์ทางสังคม ทําให้ปัญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง และมีประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่เขตจํานวนมาก มีการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดสรรงบประมาณที่ไม่มีความสอดคล้องกับภารกิจที่สํานักงานเขตจะต้องดําเนินการ
- ความขัดแย้งทางการเมือง นโยบายขาดความต่อเนื่องและความแตกแยกทางสังคม
- การเมืองที่ขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้นักลงทุนตลอดจนนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุน
หรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
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วิสัยทัศน์
เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนสะอาดปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
-

สร้างความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งด้านสาธารณภัยอาชญากรรม
ฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดํารงชีวิตที่ดีร่วมกันในสังคมไทย
พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน
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เป้าหมาย
1. ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อม
ต่อการเกิดอาชญากรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน
น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้าน
บุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ ส่งเสริมสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของ
ผู้ประกอบการอาชีพ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ของอาหารที่รับประทาน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น
2. ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้น
กระจายทั่วในพื้นที่
3. ด้านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการ
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. ด้านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตาม
ผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและ
เขตเมืองชั้นกลาง
5. ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร”
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและ
การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
6. ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
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ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
3. ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
5. ร้อยละความสําเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตําแหน่งอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบ้าน
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่)
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ.2562)
ด้านที่1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยก
ร้อยละ 12
และนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
ร้อยละ 5
จากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1.1.2.1.1 ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse/Recycle)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยก
ร้อยละ 12
และนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
ร้อยละ 5
จากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํา
50,000 บาท
ฝ่ายรักษาความ
กลับมาใช้ประโยชน์
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
119,400 บาท ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
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มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่๑.๒.๑.๑เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิด
อาชญากรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจ
ร้อยละ 100
ตรา
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๑.๒.๑.๑.5สนับสนุนด้านความปลอดภัย(ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจ
ร้อยละ 100
ตรา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
ฝ่ายเทศกิจ
ในพื้นที่เขตธนบุรี
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2 กิจกรรม
การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1.2.2.1.4สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2 กิจกรรม
การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา
89,900 บาท
ฝ่ายปกครอง
เสพติด
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มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ที่๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจ
ร้อยละ 100
ตรา
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๑.๓.๑.๑.5อํานวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจร
มาตรการที่ ๑.๓.๑.๑.6 ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยการจราจรทางน้ํา
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจ
ร้อยละ 100
ตรา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร
ฝ่ายเทศกิจ
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน
และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ร้อยละ ๑๐๐
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1.4.1.1.1 เพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ําท่วมจากน้ําหลากและน้ําหนุน
มาตรการที่ 1.4.1.1.2 เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําท่วมขัง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ร้อยละ ๑๐๐
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณีย์
6,435,000 บาท
ฝ่ายโยธา
โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย
3,000,000 บาท
ฝ่ายโยธา
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
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เป้าประสงค์ที่1.4.1.3เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ
สาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ร้อยละ 80
ในพื้นที่มีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๑.๔.๑.๓.1ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศ ภายใต้อํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ร้อยละ 80
ในพื้นที่มีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
41,500 บาท
ฝ่ายปกครอง
(หลักสูตรทบทวน)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
352,000 บาท
ฝ่ายปกครอง
พลเรือน

13

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่๑.๖.๑.๕ ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการ
อาชีพ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของสถานประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค น้ํา
ร้อยละ 80
ดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ
ประเมินทั้งหมด
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ มน. ๑.๖.๑.๕.1 สถานประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
สะอาดปลอดภัยประชาชนมีสุภาพ อนามัยที่ดี
ตัวชี้วัดมาตรการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของสถานประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค น้ํา
ร้อยละ 80
ดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ
ประเมินทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย

งบประมาณ
162,300บาท

ส่วนราชการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่
รับประทาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ร้อยละ 100
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1.6.5.1.1ควบคุม กํากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ 1.6.5.1.2ควบคุม กํากับให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็น
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหนะนําโรคติดต่อ
มาตรการที่ 1.6.5.1.3ควบคุม กํากับให้สถานประกอบการผู้ได้รับอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนด
มาตรการที่ 1.6.5.1.4 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ
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มาตรการที่ 1.6.5.1.6 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดําเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ร้อยละ ๑๐๐
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
74,00๐บาท
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
เป้าประสงค์ที่๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ประชาชนผู้ใช้บริการลานกีฬา มีความพึงพอใจตั้งแต่
ร้อยละ 80
ระดับมากขึ้นไปต่อการให้บริการลานกีฬาของสํานักงาน
เขตธนบุรี
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๑.๖.๖.๑.๑ส่งเสริมให้ชาว กทม. ออกกําลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ประชาชนผู้ใช้บริการลานกีฬา มีความพึงพอใจตั้งแต่
ร้อยละ 80
ระดับมากขึ้นไปต่อการให้บริการลานกีฬาของสํานักงาน
เขตธนบุรี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
967,900 บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ. 2562)
ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วใน
พื้นที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
ตามที่ตกลงกับสํานักสิ่งแวดล้อม
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๒.๒.๑.๑.๔บูรณาการการพัฒนาสวนสาธารณะ/สวนหย่อมร่วมกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
ตามที่ตกลงกับสํานักสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
โครงการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ
700,000 บาท

ส่วนราชการ
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
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ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ. 2562)
ด้านที่3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่3.1.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละความสําเร็จของการออกแบบ รายการประกอบ
ร้อยละ 100
แบบ และใบประมาณราคาสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 3.1.1.1.2 ออกแบบการก่อสร้างหรือออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนนให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละความสําเร็จของการออกแบบ รายการประกอบ
ร้อยละ 100
แบบ และใบประมาณราคาสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
กิจกรรมออกแบบและจัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
ฝ่ายปกครอง
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับ
ร้อยละ 80
มากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๓.๑.๒.๑.๕สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น โดยจัดเก็บในรูปของเอกสาร/
cd/website/youtube
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับ
ร้อยละ 80
มากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
10,000บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคม

581,400 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

510,900บาท

ส่วนราชการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม

มิติที่ 3.2เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
เป้าประสงค์ที่๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการ
ร้อยละ 80
เข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๓.๒.๑.๑.๔เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการ
ร้อยละ 80
เข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา
65,000 บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ความยากจนอย่างยั่งยืน
และสวัสดิการ
สังคม
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มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่
ร้อยละ 80
ประสงค์จะเข้าศึกษา
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๓.๓.๑.๑.2สํารวจเด็กในพื้นที่ กทม. ให้ได้รับการศึกษาตามช่วงอายุ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่
ร้อยละ 80
ประสงค์จะเข้าศึกษา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียน
2,595,600 บาท ฝ่ายการศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทาง
ร้อยละ 100
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๓.๓.๒.๑.1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มาตรการที่ ๓.๓.๒.๑.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
มาตรการที่ ๓.๓.๒.๑.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทาง
ร้อยละ 100
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

งบประมาณ
10,800 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
186,000 บาท
หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
198,600 บาท
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
270,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ
124,000 บาท
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 30,600 บาท
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย์วิชาการเขต
39,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
288,100 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
42,500 บาท
กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
47,300 บาท
กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
194,700 บาท
การเรียนรู้
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความ
8,374,700 บาท
ปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
1,656,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้ปลอดภัย
358,800 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
4,488,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
159,600 บาท
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการ
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
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มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา
และชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
รูปแบบต่างๆ
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๓.๔.๑.๒.๒เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชน
กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
รูปแบบต่างๆ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
286,600 บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ. 2562)
ด้านที่4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และ
เพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี
ร้อยละ 100
การก่อสร้างอาคาร และตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบ้าน
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 4.1.1.1.8 สํารวจ จัดเก็บ และจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี
ร้อยละ 100
การก่อสร้างอาคาร และตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบ้าน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
ฝ่ายทะเบียน
อาคารและตําแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
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ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ. 2562)
ด้านที่5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่
ร้อยละ 80
ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขต
ธนบุรี
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๕.๒.๑.๑.๒สนับสนุนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในเด็กเยาวชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่
ร้อยละ 80
ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขต
ธนบุรี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
140,800บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร
และสวัสดิการ
สังคม
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เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนา
ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขต
ชุมชน
มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ ๕.๒.๑.๒.๑ปลูกฝังจิตสํานึกหน้าที่พลเมือง สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการพัฒนาเมือง
มาตรการที่ 5.2.1.2.2 ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนา
ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขต
ชุมชน
มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
2.
ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนใน
ร้อยละ 85
ด้านต่างๆ และเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเขตธนบุรี
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
โครงการ/กิจกรรมประจํา
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ
3,690,000บาท

ส่วนราชการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
สังคม
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ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 7 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ.2562)
ด้านที่ 7การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลําดับที่
1.
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สํานัก
การคลังกําหนด
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชําระ
ร้อยละ 25
3 ประเภท
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 7.4.1.1.3 จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สํานัก
การคลังกําหนด
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชําระ
ร้อยละ 25
3 ประเภท
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี
ฝ่ายรายได้
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป
ขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์
(ม. 1.1.2.1.1)
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(ม. 1.1.2.1.1)
กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย
(ม. 1.1.2.1.1)

50,000 บาท

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

119,400 บาท

กทม.

งบประมาณ

-

4.

กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ้าระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี
(ม. ๑.๒.๑.๑.5)
5. โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสา
จราจร
(ม. ๑.๓.๑.๑.5)
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.คลอง 6,435,000 บาท
ชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุด
ที่กําหนด
(ม. 1.4.1.1.1)
7. โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษา 3,000,000 บาท
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(ม. 1.4.1.1.1)
8. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
74,00๐บาท
อาหารปลอดภัย
(ม. 1.6.5.1.1)
9. กิจกรรมออกแบบและจัดทํารายการของสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
(ม. 3.1.1.1.2)
10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู
10,800 บาท
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ 186,000 บาท
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายเทศกิจ

กทม.

ฝ่ายโยธา

กทม.

ฝ่ายโยธา

กทม.

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล
ฝ่ายปกครอง

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
198,600 บาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
270,000 บาท
โรงเรียน
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ
124,000 บาท
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 30,600 บาท
ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
16. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการ
39,400 บาท
ดําเนินงานศูนย์วิชาการเขต
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
288,100 บาท
กรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
18. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
5,000 บาท
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
19. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
42,500 บาท
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
20. ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
47,300 บาท
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
21. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 194,700 บาท
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
22. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน 8,374,700 บาท
และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
23. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
1,656,000 บาท
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

24. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้ปลอดภัย 358,800 บาท
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
25. ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 4,488,000 บาท
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
26. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
159,600 บาท
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
27. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่
อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตําแหน่ง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
(ม. 4.1.1.1.8)
28. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนเขตธนบุรี
(ม. 5.2.1.2.2)
29 โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี
(ม. 7.4.1.1.3)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
26,152,500บาท

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

กทม.

ฝ่ายการศึกษา

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม
ฝ่ายรายได้

รวมโครงการ/กิจกรรม………………………………29…………………โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ……………..22…………….….โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ……………7………….....….โครงการ/กิจกรรม
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โครงการ/กิจกรรมประจํา
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร
89,900 บาท
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
(ม. 1.2.2.1.4)
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
41,500 บาท
ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(ม. ๑.๔.๑.๓.1)
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
352,000 บาท
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ม. ๑.๔.๑.๓.1)
4. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
162,300บาท
แห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย
(มน. ๑.๖.๑.๕.1)
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
967,900 บาท
ลานกีฬา
(ม. ๑.๖.๖.๑.๑)
6. โครงการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง 700,000 บาท
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(ม. ๒.๒.๑.๑.๔)
7. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร
10,000บาท
สมองของกรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๑.๒.๑.๕)
8. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
581,400 บาท
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
(ม. ๓.๑.๒.๑.๕)
9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ
510,900บาท
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
(ม. ๓.๑.๒.๑.๕)
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน 65,000 บาท
เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
(ม. ๓.๒.๑.๑.๔)
11. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่าง 2,595,600 บาท
มีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๓.๑.๑.2)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง

กทม.

ฝ่ายปกครอง

กทม.

ฝ่ายปกครอง

กทม.

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล

กทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

กทม.

ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

กทม.
กทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

กทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

กทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

กทม.

ฝ่ายการศึกษา
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

12. ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
(ม. ๓.๔.๑.๒.๒)
13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ม. ๕.๒.๑.๑.๒)
14. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(ม. ๕.๒.๑.๒.๑)
15. กิจกรรมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562
(มิติที่ 2)
16. กิจกรรมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจําปี 2562
(มิติที่ 2)
17. กิจกรรมเร่งรัดติดตามการบันทึกบัญชีให้เป็น
ปัจจุบันและจัดทํางบการเงินให้ครบถ้วน
ถูกต้องทันเวลา
(มิติที่ 2)
18. กิจกรรมติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อไม่มีรายการ/
โครงการต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
(มิติที่ 2)
19. กิจกรรมติดตามเร่งรัดการบริหารความเสี่ยง
และกาควบคุมภายในตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของสํานักงานเขตธนบุรี
(มิติที่ 2)
20. กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับการแจ้งจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ
(มิติที่ 3)
21. โครงการ Best Service ของสํานักงานเขตธนบุรี
(มิติที่ 3)
22. กิจกรรมพัฒนาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ(มิติที่ 3)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

286,600 บาท

กทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

140,800บาท

กทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

3,690,000บาท

กทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

-

ฝ่ายการคลัง

-

ฝ่ายการคลัง

-

ฝ่ายการคลัง

-

ฝ่ายการคลัง

-

ฝ่ายการคลัง

-

ฝ่ายปกครอง

-

ฝ่ายปกครอง

-

ฝ่ายปกครอง
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

23. กิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
(มิติที่ 4)
24. กิจกรรมการดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของหน่วยงาน
(มิติที่ 4)
25. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน
(มิติที่ 4)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,193,900บาท
รวมโครงการ/กิจกรรม……………………………..25……………….โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ…………….14……………….โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ…………11……………….โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล
ฝ่ายปกครอง
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การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่
ร้อยละ 12
แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
ร้อยละ 5
กับปี 2561
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่
แหล่งกําเนิดตามหลัก 3Rs (Reduce
Reuse/Recycle)
(ม. 1.1.2.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้
ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
- มูลฝอยอินทรีย์ (Organic Waste)
สิ่งที่ย่อยสลายง่าย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก
เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ
- มูลฝอยอันตราย (Hazardous
Wastes) หมายถึงของเสียอันตรายที่เกิดจาก
ชุมชน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟ
ฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปร
รูปขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์
งบประมาณ 50,000 บาท
(ดําเนินการ)
2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
งบประมาณ 119,400 บาท
(ดําเนินการ)
3. กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน
งบประมาณ - บาท
เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสีย
ส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบ
กัมมันตรังสี
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- มูลฝอยอินทรีย์นํากลับไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง การนํากลับไปใช้ประโยชน์
ตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการ
แปรรูปหรือไม่ก็ได้ เช่น ทําปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์
แปรรูป ฯลฯ
ค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ 12
- ร้อยละ 5
วิธีการคํานวณ
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่
คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งกําเนิดปี 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งกําเนิดปี 2561 หาร ปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งกําเนิดปี 2561 คูณ 100
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเท่ากับ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหล่งกําเนิดปี 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดปี 2561
หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหล่งกําเนิดปี 2561 คูณ 100
เกณฑ์การประเมินผล
1. ค่าเป้าหมายรายเขตตามที่สํานักสิ่งแวดล้อม
กําหนด
2. ผลการดําเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจาก
ระบบรายงานของสํานักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่
30 กันยายน 2562
3. สํานักงานเขตรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด โดยแยกเป็น 2 ตัวย่อย ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผลเป็นประจําทุกเดือน โดยต้อง
ระบุรายละเอียดที่อธิบายได้ว่า ดําเนินการ
อย่างไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร ปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ และปริมาณมูลฝอยอันตรายพร้อมระบุ
แหล่งกําเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงาน
ตามแนวทางที่สํานักสิ่งแวดล้อมกําหนดไว้ ณ
หน่วยงานเพื่อรับการประเมินผล
4. เกณฑ์การคํานวณคะแนนจากเป้าหมายที่
กําหนด แยกแต่ละตัวชี้วัดย่อย
- ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายเขตขึ้นไปได้
5 คะแนน
- ร้อยละ 90 - 99 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 4
คะแนน
- ร้อยละ 80 - 89 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 3
คะแนน
- ร้อยละ 70 - 79 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 2
คะแนน
- ร้อยละ 60 - 69 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 1
คะแนน
- ร้อยละ 59 ของค่าเป้าหมายเขตลงมา ได้
0.9 คะแนน
5. นําผลคะแนน 2 ตัวย่อยรวมกันเป็นผลงาน
ตัวชี้วัดรายเขต
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
2.
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สนับสนุนด้านความปลอดภัย
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข
(ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) เฝ้าระวังและตรวจตรา
(ม. ๑.๒.๑.๑.5) 1
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
อํานวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจร
(ม. ๑.๓.๑.๑.5) 2
ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัย
การจราจรทางน้ํา
(ม. ๑.๓.๑.๑.6) 3

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
จุดเสี่ยงภัย หมายถึงจุดที่
กรุงเทพมหานครสํารวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการ
เกิดอาชญากรรม(รวมกับจุดที่กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาลสํารวจ) จุดเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยทางถนน และท่าเทียบเรือ
การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง การ
ปรับ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม
เช่น การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งไฟฟ้า ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทําความ
สะอาดบริเวณป้ายรถประจําทาง ฯลฯ ครบทุก
รายการตามสภาพพื้นที่
การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ้าระวัง
และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี
งบประมาณ - บาท
2. โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/
อาสาจราจร
งบประมาณ - บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายเทศกิจ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

สํานักเทศกิจและสํานักงานเขต มีการ
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนนและท่า
เทียบเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกล้อง
วงจรปิด (CCTV)
2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อมด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกัน
อาชญากรรมทําความสะอาดป้ายรถประจําทาง
3. ดําเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัย
จากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนน
และบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับ
เทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพา
น้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มี
การจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯลฯ
4. ดําเนินการตรวจตราความปลอดภัย
บริเวณท่าเทียบเรือ
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.สํานักเทศกิจ
1.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยของสํานักงาน
เขต จํานวน 1 ชุด
1.2 ออกแบบรายงานผลการดําเนินงาน
1.3 ให้คะแนนผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขต ตามข้อ 2 และข้อ 3
2. การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย (ร้อยละ 40)
สํานักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) ประสานฝ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
2.1 การดูแลตัดต้นไม้ โดย ฝ่ายรักษา
ความสะอาด (7 คะแนน)
2.2 การติดตั้งไฟฟ้า โดย ฝ่ายโยธา (7
คะแนน)
2.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัย
อาชญากรรม โดย ฝ่ายเทศกิจ (7 คะแนน)
2.4 ทําความสะอาดบริเวณป้ายรถ
ประจําทาง โดย ฝ่ายรักษาความสะอาด (7
คะแนน)
2.5 รวบรวมผลการดําเนินงานแก้ไข
จุดเสี่ยงภัย ตามข้อ 2.1 – 2.4 รายงาน
ให้ผู้บริหารและสํานักเทศกิจทราบ (12
คะแนน)
3. การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

(ร้อยละ 60)
สํานักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) มีการ
จัดทําแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
ดังนี้
3.1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด
(15 คะแนน)
3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/
วัน/จุด หากพบว่ามีการชํารุดให้จัดทําหนังสือ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข
(15 คะแนน)
3.3ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวก
ด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้อง
ข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2 ครั้ง/วัน/
จุด (15 คะแนน)
3.4 ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการ
จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทาง
เท้า ร้อยละ 100 (15 คะแนน)
ค่าเป้าหมาย
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 100
วิธีการคํานวณ
ความสําเร็จของการดําเนินการแก้ไข
จุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
จุดเสี่ยงภัย x 100 หาร ความสําเร็จของการ
ดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับ
การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามแผน
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
3.
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ร้อยละ ๑๐๐
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ําท่วม
จากน้ําหลากและน้ําหนุน
(ม. 1.4.1.1.1) 1
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพใน
การรองรับและระบายน้ําท่วมขัง
(ม. 1.4.1.1.2) 2

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝน
และน้ําหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ําท่วมขังได้
เร็วขึ้นลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้
น้อยลง
ทั้งนี้การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขตต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ประจําปี ๒๕๖2โดยมีภารกิจในการเตรียมการ
ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.คลอง
ชุมชนหลังไปรษณีย์
งบประมาณ6,435,000บาท
(ดําเนินการ)
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
งบประมาณ 3,000,000 บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโยธา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทาง
น้ําไหล
1.๒. การทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรง
รับน้ํา และคันหิน
๒. ความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ประจําปี ๒๕๖2 ที่สํานักการระบายน้ํา
และสํานักงานเขตกําหนด
รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปีที่
ผ่านมา
- วิเคราะห์/ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา
- ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาใน
การปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยความสําเร็จและแนว
ทางแก้ไขในระยะต่อไป
2. สํารวจความพร้อม
2.1 ท่อระบายน้ํา (สํารวจความยาว
ท่อระบายน้ําที่ต้องล้างทําความสะอาด)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มี
ความพร้อม และที่ต้องขุดลอก)
3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ประจําปี ๒๕๖2
ประกอบด้วยแผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ
๒ ภารกิจ ดังนี้
3.1 แผนการทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ําบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับ
น้ําและคันหิน
3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และ
เปิดทางน้ําไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมิน
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู
คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครั้ง/ปี

เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

- พิจารณาจากผลการดําเนินการตาม
แผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ําท่วมประจําปี
๒๕๖2ของสํานักการระบายน้ําและสํานักงาน
เขตประกอบด้วยการเตรียมการตามแผนฯ
แบ่งเป็น2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้
1. แผนการทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ําบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับ
น้ําและคันหิน แบ่งแผนการดําเนินการ ดังนี้
1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอก
ท่อระบายน้ําฯ โดยใช้แรงงานเขต
1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอก
ท่อระบายน้ําฯ โดยการจ้างเหมา หน่วยงานอื่น
ตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา
ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕ ของ
ทุกเดือนพร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2(คะแนนร้อยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคูคลองและเปิดทาง
น้ําไหล แบ่งแผนการดําเนินการ ดังนี้
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1 แผนงานการขุดลอกคูคลองฯ
โดยใช้แรงงานเขต
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ
โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา ตาม
แบบ สนน.๐๒ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน และ
การรายงานการดําเนินงานต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สม่ําเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคใน
การดําเนินงาน (ถ้ามี)และผลการดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2(คะแนนร้อยละ 45)
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู
คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครั้ง/ปี
(คะแนนร้อยละ 10)
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
สูตรการคํานวณ : ผลคะแนนการ
ดําเนินการตามแผนฯ(คะแนนร้อยละ 100)
ร้อยละความสําเร็จ=ร้อยละผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐
หารด้วยร้อยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ฯ
ที่สํานักงานเขตกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
- ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน
- ร้อยละ ๘๐-๘๙
เท่ากับ ๓ คะแนน
- ร้อยละ ๗๐-๗๙
เท่ากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
(ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
4.
ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ควบคุม กํากับให้สถานประกอบการ
อาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทาง
กายภาพของกรุงเทพมหานคร
(ม. 1.6.5.1.1) 1
ควบคุม กํากับให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้อง
ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคม
รังเกียจหรือไม่เป็นพาหนะนําโรคติดต่อ
(ม. 1.6.5.1.2) 2
ควบคุม กํากับให้สถานประกอบการผู้
ได้รับอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
(ม. 1.6.5.1.3) 3

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
๑.สถานประกอบการอาหาร หมายถึง
สถานที่จําหน่ายอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหาร
ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่
๕๐ เขต ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
๒.เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึงเกณฑ์ที่ใช้ตรวจ
ประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับ
ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดีประกอบด้วย ๓
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ด้านอาคารสถานที่
ด้านความปลอดภัยของอาหารและด้าน
บุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
งบประมาณ 74,00๐บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ
(ม. 1.6.5.1.4) 4
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล
อาหารมีศักยภาพในการดําเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัย
(ม. 1.6.5.1.6) 5

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ปี
ค่าเป้าหมาย
ผลดําเนินการ
2557
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70.83
2558
ร้อยละ 60
ร้อยละ 72.98
2559
ร้อยละ 60
ร้อยละ 76.18
2560
ร้อยละ 60
ร้อยละ 75.39
ระยะครึ่งปีงบประมาณ
ร้อยละ 65.18
2561 (ร้อยละ 100)
ข้อมูล ณ วันที่ 6กันยายน
ประมาณ
2562
ร้อยละ 85
(ร้อยละ 100)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่าน
เกณฑ์สุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร
2.2 ด้านความปลอดภัยของอาหาร
ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ดังนี้
(1) อาหารและวัตถุดิบสุ่มตรวจ
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ทางด้าน
เคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กําหนด ดังนี้
- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์
สารฟอร์มาลินสารฟอกขาว และสารกันรา
- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหาร ที่ห้ามการใช้สี
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ําส้มสายชู
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท และ
สารโพลาร์ในน้ํามันทอดอาหารเกินเกณฑ์
คุณภาพอาหารที่กําหนด
(2)ตรวจความสะอาดของอาหาร
พร้อมบริโภคภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร
โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น
(SI-๒) พบการปนเปื้อน ไม่เกินร้อยละ 1๐
กรณี พบการปนเปื้อนสารเคมี
อันตราย หรือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้ออกคําสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคําแนะนําให้ผู้ประกอบการ
อาหารดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์
ความปลอดภัยโดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ํา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหารต้อง
ผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร และผ่านการทดสอบความรู้
โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจําตัวผู้
สัมผัสอาหาร
๓.ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึงร้อยละความสําเร็จ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการ
อาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ผลผลิต
- จํานวนสถานประกอบการอาหารที่
ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ์
- ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย
จํานวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดใน
พื้นที่เขต
สูตรการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ / จํานวนสถาน
ประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
5.
ร้อยละความสําเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ออกแบบการก่อสร้างหรือออกแบบ
ปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนนให้มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ
(ม. 3.1.1.1.2) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละความสําเร็จของการ
ออกแบบ รายการประกอบแบบ
และใบประมาณราคาสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
การออกแบบและจัดทํารายการ
หมายถึง การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งรายการที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนําไป
จัดสรรของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
256๔
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือติดตั้งทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถดําเนินชีวิต
ด้วยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่งเสริมให้สํานักงานเขตมีการเตรียมการสร้างสิ่ง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมออกแบบและจัดทํารายการของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ
งบประมาณ - บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ตามมาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับทุกคน (Universal Design)
แนวทางการดําเนินงาน
1.สํานักงานเขตต้องมีการออกแบบพร้อม
รายการของการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เช่น ห้องน้ํา
ทางเข้าอาคาร ทางลาด พร้อมป้ายสัญลักษณ์ผู้
พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสําหรับคนพิการ
หรืออื่น ๆ เป็นต้น
- กรณีสํานักงานเขตที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างสํานักงานเขตใหม่ จะต้องนําแบบ
ก่อสร้างและรายการประกอบแบบสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของ
สํานักงานเขตส่งให้สํานักการโยธาเพื่อตรวจสอบ
และแจ้งผลให้สํานักงานเขตทราบว่าต้อง
ดําเนินการหรือไม่ หากสํานักการโยธารับรอง
ครบถ้วนแล้ว สํานักงานเขตไม่ต้องดําเนินการ
แต่หากไม่ได้กําหนดไว้ในรูปแบบหรือมีไม่
ครบถ้วน ต้องมีการดําเนินการจัดทํารูปแบบ/
รายการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

- กรณีสํานักงานเขตมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องมี
การกําหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการ
ปรับปรุง
2. นํารูปแบบก่อสร้างและรายการประกอบ
แบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อเตรียมขอ
จัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
256๔
3. สํานักงานเขตต้องดําเนินการให้สํานัก
การโยธา จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ส่งแบบ Checklist รายงาน
แบบสอบถาม ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ส่งแบบ Checklist รายงานผลการ
ดําเนินงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ ๓ ส่งแบบก่อสร้างและรายงานประกอบ
แบบพร้อมใบประมาณราคา เพื่อขอเสนอ
จัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
4. สํานักการโยธาเป็นหน่วยงานให้การ
สนับสนุน/ให้คําปรึกษาในการดําเนินการ
ออกแบบและจัดทํารายการ และดําเนินการ
ติดตาม วัดผลสําเร็จและให้คะแนนกับสํานักงาน
เขต
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
วิธีการคํานวณ
๑. มีแบบก่อสร้าง รายการประกอบ
แบบ และใบประมาณราคาสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ หากไม่
แล้วเสร็จคิดคะแนนตามผลงาน (ร้อยละ ๘๐)
๒. สิ่งที่ต้องนําส่งสํานักการโยธา
จํานวน ๓ ครั้ง หากส่งล่าช้าหักคะแนน ครั้งละ
0.2 คะแนน (ร้อยละ ๑๐)
๓. มีการนําแบบก่อสร้าง รายการ
ประกอบแบบ และใบประมาณการราคา พร้อม
ที่จะเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
หากมีไม่ครบถ้วน หัก 0.5 คะแนน (ร้อยละ
๑๐)
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
6.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มี
ร้อยละ 100
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
(ม. ๓.๓.๒.๑.1) 1
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ
(ม. ๓.๓.๒.๑.2) 2
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมี
สมรรถนะในระดับนานาชาติ
(ม. ๓.๓.๒.๑.3) 3

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม/คําอธิบาย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้
และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กําหนด
ทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
- คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กําหนด
- โรงเรียนที่กําหนด แบ่งตามเกณฑ์
เป็นค่าเป้าหมายของสํานัก
การคํานวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปี
การศึกษา
การศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทาง
- ค่าเป้าหมายของสํานักงานเขต
การศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสาร
เป็นไปตามที่สํานักการศึกษา
แนบ 1) ดังนี้
กําหนด

โครงการ/กิจกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู
งบประมาณ 10,800 บาท
(ดําเนินการ)
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วย
ยุวกาชาด
งบประมาณ 186,000 บาท
(ดําเนินการ)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 198,600 บาท
(ดําเนินการ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่ม
ระดับคุณภาพ
โรงเรียน
กลุ่ม A มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
กลุ่ม B มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี
กลุ่ม C มีคะแนนเฉลีย่ รายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปาน
กลาง
กลุ่ม D มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุง
อย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง

- มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กําหนด
หมายถึง
ระดับ
ประถม
ศึกษา
ปีที่ 6
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 3
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 6

วิชา
กลุ่ม A
คณิตศาสตร์ 44.98
วิทยาศาสตร์ 45.15
ภาษาอังกฤษ 42.54
ภาษาไทย 49.20
คณิตศาสตร์ 37.44
วิทยาศาสตร์ 41.79
ภาษาอังกฤษ 38.66
ภาษาไทย 45.96
คณิตศาสตร์ 34.87
วิทยาศาสตร์ 39.17
ภาษาอังกฤษ 36.17
ภาษาไทย 47.81
สังคมศึกษา 41.56

คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย
กลุ่ม B กลุ่ม C
42.46 39.95
42.72 40.29
38.81 35.08
48.81 48.41
31.15 24.87
37.67 33.56
32.98 27.31
43.94 41.92
27.30 19.73
33.75 28.33
29.25 22.33
46.72 45.63
37.34 33.12

กลุ่ม D
37.44
37.78
32.57
45.90
22.36
31.05
24.8
39.41
17.22
25.82
19.82
43.12
30.61

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
โรงเรียน
งบประมาณ 270,000 บาท
(ดําเนินการ)
5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 124,000 บาท
(ดําเนินการ)
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 30,600 บาท
(ดําเนินการ)
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนย์วิชาการเขต
งบประมาณ 39,400 บาท
(ดําเนินการ)
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 288,100 บาท
(ดําเนินการ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรม

9. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
งบประมาณ 5,000 บาท
(ดําเนินการ)
วิธีการคํานวณ
10. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
1. หาร้อยละความสําเร็จรายวิชา
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่มโรงเรียน) งบประมาณ 42,500 บาท
โดยนําผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดําเนินการได้ (ดําเนินการ)
เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย
11. ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
2. หาร้อยละความสําเร็จรายระดับ
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนําร้อยละความสําเร็จ งบประมาณ 47,300 บาท
รายวิชา (ข้อ 1) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน (ดําเนินการ)
,ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน)
12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้
3. หาร้อยละความสําเร็จของหน่วยงาน นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
โดยนําร้อยละความสําเร็จของทุกระดับชั้นของ งบประมาณ 194,700 บาท
หน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย
(ดําเนินการ)
13. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแล
สูตรคํานวณ
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่
ร้อยละความสําเร็จของหน่วยงาน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เท่ากับ ผลรวมร้อยละความสําเร็จทุกระดับชั้น งบประมาณ 8,374,700 บาท
ของหน่วยงาน หารด้วย จํานวนระดับชั้นของ (ดําเนินการ)
หน่วยงาน
14. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
งบประมาณ 1,656,000 บาท
(ดําเนินการ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
15. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้
ปลอดภัย
งบประมาณ 358,800 บาท
(ดําเนินการ)
16. ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
งบประมาณ 4,488,000 บาท
(ดําเนินการ)
17. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 159,600 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายการศึกษา
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
7.
ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตําแหน่ง
ร้อยละ 100
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สํารวจ จัดเก็บ และจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง
(ม. 4.1.1.1.8) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่ง
พื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคาร และตําแหน่งอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบ้าน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
1. ตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตําแหน่งผู้ยื่นคําร้อง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคารระบุไว้ในคําร้องขอ และได้รับการ
อนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคําร้องขอ
2. การลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่
อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุด
แสดงตําแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงาน
ผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสํานักผัง
เมือง ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่
อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตําแหน่ง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
งบประมาณ - บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายทะเบียน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3. ตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบ้าน หมายถึง ตําแหน่งผู้ยื่นคําร้อง
ขอเลขรหัสประจําบ้าน และได้รับการกําหนด
เลขหมายประจําบ้าน/เลขรหัสประจําบ้านตาม
คําร้อง
4. การลงจุดแสดงตําแหน่งอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบ้าน หมายถึง จุด
แสดงตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบ้านตามระบบการรายงานผลการออก
เลขรหัสประจําบ้านของสํานักผังเมือง (ตาม
แบบ ทร. 900) ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลัง
จนข้อมูลเป็นปัจจุบัน
5. ระบบการรายงานผล หมายถึง
ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตําแหน่ง
การอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตําแหน่งการ
แสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมืองและสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหน่งการ
อนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตําแหน่ง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน คูณด้วย
100 หารด้วยผลรวมของจํานวนการอนุญาต
ก่อสร้างอาคารกับจํานวนอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบ้านทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐
- ร้อยละ ๙๐–๙๙
- ร้อยละ ๘๐-๘๙
- ร้อยละ ๗๐-๗๙
- ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐

เท่ากับ ๕ คะแนน
เท่ากับ ๔ คะแนน
เท่ากับ ๓ คะแนน
เท่ากับ ๒ คะแนน
เท่ากับ ๑ คะแนน
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
8.
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชน
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
เมือง
(ม. 5.2.1.2.2) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการ นิยาม/คําอธิบาย
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการ
ชุมชน พ.ศ.2555
2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของ
เอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา
หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการ
แก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
เขตธนบุรี
งบประมาณ - บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมี
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
9.
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี
3 ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชําระ 3 ประเภท
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง
(ม. 7.4.1.1.3) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ
ภาษีบํารุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการ
จัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอด
รวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่
สํานักการคลังกําหนด
- ร้อยละของยอดรวมการ
จัดเก็บภาษีค้างชําระ 3 ประเภท
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
- ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุง
ท้องที่
- ภาษีค้างชําระหมายถึงยอดภาษีค้าง
ชําระ 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป้าย และภาษีบํารุงท้องที่) ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2561 หักภาษีค้างชําระที่หน่วยงานไม่
สามารถยึดอายัดตามระเบียบได้ตามยอดที่
สํานักการคลังแจ้ง

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ร้อยละ 25
โครงการ/กิจกรรม
โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี
งบประมาณ - บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายรายได้

64

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ร้อยละ 25
วิธีการคํานวณ
- ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
รวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ได้ 5 คะแนน
2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
รวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 95 ได้ 4 คะแนน
3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
รวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 90 ได้ 3 คะแนน
4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
รวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 85 ได้ 2 คะแนน
5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
รวม 3 ประเภทได้น้อยกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่
ถึงร้อยละ 80 ได้ 1 คะแนน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชําระ
1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
ค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของยอดภาษีค้าง
ชําระ ได้คะแนน 5 คะแนน
2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
ค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ
25 ของยอดภาษีค้างชําระ ได้คะแนน 4
คะแนน
3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
ค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ
20 ของยอดภาษีค้างชําระ ได้คะแนน 3
คะแนน
4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
ค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ
15 ของยอดภาษีค้างชําระ ได้คะแนน 2
คะแนน
5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษี
ค้างชําระได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ได้คะแนน 1
คะแนน

66

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1.
จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดใน
พื้นที่
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดในสถานประกอบการ
(ม. 1.2.2.1.4) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
ภัยและยาเสพติดในพื้นที่
(ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
2 กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดใน
พื้นที่ หมายถึง การเฝ้าระวังภัยประเภทต่างๆ
ที่เกิดในพื้นที่เขต เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยที่
เกิดจากยาเสพติด เป็นต้น
กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
ในพื้นที่ หมายถึง กิจกรรมที่เขตธนบุรีที่จัดขึ้น
เพื่อให้การดําเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพ
ติดในพื้นที่เขตธนบุรีมีประสิทธิภาพ เช่น
กิจกรรมการประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
งบประมาณ 89,900 บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
2 กิจกรรม
วิธีการคํานวณ
นับจากจํานวนครั้งของการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดในพื้นที่
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
2.
ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่มีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานใน
ประเทศ ภายใต้อํานาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานอื่น ๆ ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(ม. ๑.๔.๑.๓.1) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่มี
ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้น
พื้นฐาน/หลักสูตรทบทวน มีระเบียบวินัย มี
ความรู้ความเข้าใจ ทางด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น หมายถึง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน/
หลักสูตรทบทวน มีความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคทฤษฎี
เพิ่มขึ้น (วัดจากผลการประเมินเฉพาะ
ภาคทฤษฎีก่อนและหลังการฝึกอบรม)

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(ดําเนินการ)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน/หลักสูตรทบทวน มีผลการประเมิน
เฉพาะภาคทฤษฎีหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับก่อนเข้ารับการฝึกอบรม คูณด้วย
100 หารด้วย จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
3.
ร้อยละของสถานประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สถานประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ํา
บริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่าย
อัตโนมัติสะอาดปลอดภัยประชาชนมี
สุภาพ อนามัยที่ดี
(มน. ๑.๖.๑.๕.1) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละของสถานประกอบการที่
ได้รับการตรวจประเมินด้านการ
สุขาภิบาลของสถานที่ผลิตน้ํากลั่น
หรือน้ําบริโภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่
ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
1. สถานประกอบการ หมายถึง สถาน
ประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค น้ําดื่มจาก
เครื่องจําหน่ายอัตโนมัติที่มีใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พื้นที่เขตธนบุรี
2. ตรวจประเมินด้านการสุขาภิบาล
สถานประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภค น้ํา
ดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติหมายถึง การ
ตรวจประเมินตามแบบตรวจด้านสุขลักษณะ
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท สถานประกอบการผลิตน้ํากลั่นน้ํา
บริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย
งบประมาณ162,300บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ด้าน
สุขลักษณะ และด้านคุณภาพน้ําผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (ชุดทดสอบ อ.11)
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการ
ตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คูณด้วย 100 หาร
ด้วยจํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ
ทั้งหมดในพื้นที่เขตธนบุรีตั้งแต่ระดับมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน ขึ้นไป
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
4.
ประชาชนผู้ใช้บริการลานกีฬา มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการให้บริการลาน
กีฬาของสํานักงานเขตธนบุรี
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมให้ชาว กทม. ออกกําลังกาย
ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
(ม. ๑.๖.๖.๑.๑) 2

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ประชาชนผู้ใช้บริการลานกีฬา มี
ความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้น
ไปต่อการให้บริการลานกีฬาของ
สํานักงานเขตธนบุรี
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
การให้บริการลานกีฬาหมายถึง การ
ให้บริการสถานที่ในการออกกําลังกายและ
อุปกรณ์กีฬาหลายชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล
ตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง
วอลเล่ย์บอล แอโรบิค ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยให้คําแนะนํา เทคนิค วิธีการใช้อุปกรณ์
ต่างๆ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการลานกีฬาต่อการ
ให้บริการของลานกีฬา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา
งบประมาณ 967,900 บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

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

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของลานกีฬาตั้งแต่ระดับ
มากขึ้นไป คูณด้วย 100 หารด้วย จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
5.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
บูรณาการการพัฒนาสวนสาธารณะ/
สวนหย่อมร่วมกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมือง
(ม. ๒.๒.๑.๑.๔) 1

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับสํานักสิ่งแวดล้อม

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม คือ พื้นที่ใดๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่
เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ
(กําหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสํานักงาน
สวนสาธารณะ สสล.) มาก่อน ซึ่งสนข./สสณ.
สสล. พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า /เกาะกลางถนน/
ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกําแพงอย่าง
ต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้า
อาคารฯลฯ สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า นิยาม
ตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกทม.

โครงการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบประมาณ 700,000 บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสาธารณะ/
สวนหย่อม ต้องพัฒนาให้มีพันธ์ไม้ปกคลุม
ขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2ตรม.ขึ้นไป
โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
2.1 ปลูกพันธ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
2.2 จัดทําเป็นพื้นที่สาธารณะ/
สวนหย่อม
2.3 จัดทําสวนหย่อมในลักษณะ
สวนบนอาคารสูง (นโยบาย ผว.กทม.)
2.4 จัดทําเป็นสวนตามแนว
พื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง จัดทํา
เป็นสวนแนวตั้ง นิยามตามที่ระบุไว้ใน
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของกทม.
2.5 จัดทําเป็นสวนป่า หมายถึง
การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้
ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ
4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้น เป็นพื้นที่ 1 ไร่
2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะ
ต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น ปลูกตามริมถนน ริม
คลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนําความ
กว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถ
ดําเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ
3.1 สนข. ดําเนินการในรูปแบบที่
ใช้และไม่ใช้งบประมาณ
3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ
บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ
ให้เป็นผู้ดําเนินการในพื้นที่ของตนเอง
3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น
บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร
ฯลฯล ได้มีการดําเนินการจัดทําเป็นพื้นที่สวน
ตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภท ไว้แล้ว
4. สนข. จัดทําทะเบียนพื้นที่สวนฯ
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
4.1 สวนซึ่งสนข.ดําเนินการเอง
4.2 สวนซึ่งดําเนินการโดย
หน่วยงานอื่น
4.3 อื่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด
บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับสํานัก
สิ่งแวดล้อม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
A = ( C * 100 ) / B
A = ร้อยละของพื้นที่สวนสาธารณะ/
สวนหย่อมที่สนข.ดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี
ที่ตรวจประเมิน
B = เป้าหมายที่กําหนด
C = พื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม
ซึ่งสนข.ดําเนินการแล้วเสร็จในปีที่ตรวจ
ประเมิน
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่๓.๑ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
6.
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของ
สํานักงานเขตธนบุรี
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญา
เพิ่มขึ้น โดยจัดเก็บในรูปของเอกสาร/
cd/website/youtube
(ม. ๓.๑.๒.๑.๕) 2

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อ
การจัดกิจกรรมของสํานักงานเขต
ธนบุรี
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
ผู้สูงอายุหมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตธนบุรี ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 60 คน
กิจกรรมหมายถึง กิจกรรมที่สํานักงาน
เขตธนบุรีจัดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญา และคัดเลือกภูมิปัญญาเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี

1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ10,000บาท
(ดําเนินการ)
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
งบประมาณ581,400 บาท
(ดําเนินการ)
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณ510,900บาท
(ดําเนินการ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

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

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี
ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป คูณด้วย 100 หารด้วย
จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
7.
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการเข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัว
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน
(ม. ๓.๒.๑.๑.๔) 3

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่
ระดับมากขึ้นไปต่อการเข้ามาใช้
บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิน
ออมครอบครัว
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
ผู้รับบริการหมายถึง ประชาชนที่มาใช้
บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวของสํานักงานเขตธนบุรี
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวหมายถึง ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคอยให้
คําปรึกษาและส่งเสริมการออมในครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยยึดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนมีต่อ
การเข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิน
ออมครอบครัวของสํานักงานเขตธนบุรี

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทาง
การเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
งบประมาณ65,000 บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

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

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อการเข้ามาใช้บริการศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวตั้งแต่ระดับ
มากขึ้นไป คูณด้วย 100 หารด้วย จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
8.
ร้อยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สํารวจเด็กในพื้นที่ กทม. ให้ได้รับ
การศึกษาตามช่วงอายุ
(ม. ๓.๓.๑.๑.2) 4

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละของโรงเรียนที่ตอบสนอง
นิยาม/คําอธิบาย
ความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะ
เด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หมายถึง
เข้าศึกษา
เด็กที่ได้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์
(ผลผลิต)
การศึกษาภาคบังคับ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 2,595,600 บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายการศึกษา

วิธีการคํานวณ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
พื้นที่ที่รับเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษา คูณ 100
หารด้วยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด
ในพื้นที่
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
9.
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางเลือก จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้าน นิยาม/คําอธิบาย
ด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชน
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมเพื่อการ
กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต)
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบต่างๆ ที่
(ม. ๓.๔.๑.๒.๒) 5
จัดขึน้ โดยสํานักงานเขตธนบุรี ณ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่เขต
ธนบุรี จํานวน 50 คน

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ286,600 บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
วิธีการคํานวณ
จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้น
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
10.
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรม
ของสํานักงานเขตธนบุรี
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สนับสนุนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่าง
ครบวงจรเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความรู้ในเด็กเยาวชน
(ม. ๕.๒.๑.๑.๒) 6

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี นิยาม/คําอธิบาย
ความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้น
เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ํากว่า
ไปต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงาน สิบแปดปีบริบูรณ์
เขตธนบุรี
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ
(ผลลัพธ์)
ตั้งแต่สิบแปดปีถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(เด็กและเยาวชนซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่
เขตธนบุรี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 40 คน)
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่
สํานักงานเขตธนบุรีจัดขึ้น โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในเด็กและเยาวชน เพื่อ
เผยแพร่ต่อไป
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตธนบุรี

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ140,800บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
5
4
3
2
1

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

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขต
ธนบุรีตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป คูณด้วย 100
หารด้วย จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๒ เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
11.
ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ และเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ร้อยละ 85
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ปลูกฝังจิตสํานึกหน้าที่พลเมือง สร้าง
ความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนา
เมือง
(ม. ๕.๒.๑.๒.๑) 7

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละของชุมชนที่มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ
และเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
(ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
กิจกรรมพัฒนาชุมชน หมายถึง การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในด้าน
ต่างๆ เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมวัน
สําคัญต่างๆ การขุดลอกท่อระบายน้ํา การ
รณรงค์รักษาความสะอาด การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ การซ่อมบํารุงอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์
ชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
งบประมาณ3,690,000บาท
(ดําเนินการ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85
87

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ และเบิกค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน คูณ
ด้วย 100 หารด้วย จํานวนชุมชนทั้งหมด
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2562
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมาย 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
การคัดแยกมูลฝอยที่
แหล่งกําเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูล
ฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและ
นํากลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูล
ฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย

- ร้อยละ 12

- ร้อยละ 5

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
- มูลฝอยอินทรีย์ (Organic
Waste) สิ่งที่ย่อยสลายง่าย ได้แก่ เศษ
อาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่ง
ไม้ ฯลฯ
- มูลฝอยอันตราย (Hazardous
Wastes) หมายถึงของเสียอันตรายที่เกิด
จากชุมชน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่าย
ไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน
เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสีย
กัมมันตรังสี
- มูลฝอยอินทรีย์นํากลับไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง การนํากลับไปใช้

ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย
ที่แหล่งกําเนิดตามหลัก
3Rs (Reduce
Reuse/Recycle)
(ม. 1.1.2.1.1)

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใช้
ประโยชน์
งบประมาณ 50,000 บาท
(ดําเนินการ)
2. โครงการอาสาสมัครชัก
ลากมูลฝอยในชุมชน
งบประมาณ 119,400 บาท
(ดําเนินการ)
3. กิจกรรมจัดเก็บขยะ
อันตราย
งบประมาณ - บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ

89

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผ่าน
กระบวนการแปรรูปหรือไม่ก็ได้ เช่น ทําปุ๋ย
หมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ฯลฯ
วิธีการคํานวณ
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์
ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูล
ฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนํากลับไปใช้
ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดปี 2562 ลบ
ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนํา
กลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดปี 2561
หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและ
นํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดปี
2561 คูณ 100
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้น
เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหล่งกําเนิดปี 2562 ลบ ปริมาณมูล
ฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดปี
2561 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหล่งกําเนิดปี 2561 คูณ 100
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมินผล
1. ค่าเป้าหมายรายเขตตามที่สํานัก
สิ่งแวดล้อมกําหนด
2. ผลการดําเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจาก
ระบบรายงานของสํานักสิ่งแวดล้อม ณ
วันที่ 30 กันยายน 2562
3. สํานักงานเขตรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น 2 ตัวย่อย ผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลของสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประจําทุก
เดือน โดยต้องระบุรายละเอียดที่อธิบายได้
ว่า ดําเนินการอย่างไร กับใคร ที่ไหน
เมื่อไร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ และปริมาณ
มูลฝอยอันตรายพร้อมระบุแหล่งกําเนิดที่ไป
จัดเก็บมูลฝอย
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ดําเนินงานตามแนวทางที่สํานักสิ่งแวดล้อม
กําหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรับการ
ประเมินผล
4. เกณฑ์การคํานวณคะแนนจากเป้าหมาย
ที่กําหนด แยกแต่ละตัวชี้วัดย่อย
- ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายเขตขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

- ร้อยละ 90 - 99 ของค่าเป้าหมายเขต ได้
4 คะแนน
- ร้อยละ 80 - 89 ของค่าเป้าหมายเขต ได้
3 คะแนน
- ร้อยละ 70 - 79 ของค่าเป้าหมายเขต ได้
2 คะแนน
- ร้อยละ 60 - 69 ของค่าเป้าหมายเขต ได้
1 คะแนน
- ร้อยละ 59 ของค่าเป้าหมายเขตลงมา ได้
0.9 คะแนน
5. นําผลคะแนน 2 ตัวย่อยรวมกันเป็น
ผลงานตัวชี้วัดรายเขต
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมาย๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมาย๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับ ร้อยละ 100
การแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจ
ตรา
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
นิยาม/คําอธิบาย
สนับสนุนด้านความ
1. กิจกรรมการดําเนินการ ฝ่ายเทศกิจ
จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่
ปลอดภัย(ตรวจพื้นที่เสี่ยง ตามแผนเฝ้าระวังและตรวจ
กรุงเทพมหานครสํารวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อ ต่อการเกิดอาชญากรรม) ตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต
การเกิดอาชญากรรม(รวมกับจุดที่
(ม. ๑.๒.๑.๑.5)
ธนบุรี
กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ) จุด อํานวยการจราจรโดย
งบประมาณ - บาท
เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน และท่า
เทศกิจอาสาจราจร
2. โครงการเทศกิจอาสาพา
เทียบเรือ
(ม. ๑.๓.๑.๑.5)
น้องข้ามถนน/อาสาจราจร
การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง การ ให้การสนับสนุนด้านความ งบประมาณ - บาท
ปรับ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติม
ปลอดภัยการจราจรทางน้ํา
สภาพแวดล้อม
เช่น การดูแลตัดต้นไม้ (ม. ๑.๓.๑.๑.6)
การติดตั้งไฟฟ้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์
ป้องกันอาชญากรรม ทําความสะอาด
บริเวณป้ายรถประจําทาง ฯลฯ ครบทุก
รายการตามสภาพพื้นที่
93
นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

การเฝ้าระวังและตรวจตรา
หมายถึง สํานักเทศกิจและสํานักงานเขต มี
การดําเนินการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
จากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน
และท่าเทียบเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดังนี้
1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา
และตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
กล้องวงจรปิด (CCTV)
2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อมด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์
ป้องกันอาชญากรรม ทําความสะอาดป้าย
รถประจําทาง
3. ดําเนินการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น กลับ
บ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรม
เทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน
(School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถ
หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ
ล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ
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4. ดําเนินการตรวจตราความ
ปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
1. สํานักเทศกิจ
1.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยของ
สํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด
1.2 ออกแบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน
1.3 ให้คะแนนผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขต ตามข้อ 2 และข้อ 3
2. การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย (ร้อยละ 40)
สํานักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) ประสานฝ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
2.1 การดูแลตัดต้นไม้ โดย ฝ่าย
รักษาความสะอาด (7 คะแนน)
2.2 การติดตั้งไฟฟ้า โดย ฝ่ายโยธา
(7 คะแนน)
2.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือน
ภัยอาชญากรรม โดย ฝ่ายเทศกิจ (7 คะแนน)
2.4 ทําความสะอาดบริเวณป้ายรถ
ประจําทาง โดย ฝ่ายรักษาความสะอาด (7
คะแนน)
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2.5 รวบรวมผลการดําเนินงาน
แก้ไขจุดเสี่ยงภัย ตามข้อ 2.1 – 2.4
รายงานให้ผู้บริหารและสํานักเทศกิจทราบ
(12 คะแนน)
3. การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
(ร้อยละ 60)
สํานักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) มีการ
จัดทําแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
ดังนี้
3.1 จุดเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/
จุด(15 คะแนน)
3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทํางานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1
ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่ามีการชํารุดให้จัดทํา
หนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการแก้ไข (15 คะแนน)
3.3 ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความ
สะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพา
น้องข้ามถนนและอาสาจราจร จํานวน 2
ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน)
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3.4 ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มี
การจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบน
ทางเท้า ร้อยละ 100 (15 คะแนน)
วิธีการคํานวณ
ความสําเร็จของการดําเนินการ
แก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย x 100 หาร
ความสําเร็จของการดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง
ภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตราจุด
เสี่ยงภัยตามแผน
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมาย๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจาก
น้ําฝนและน้ําหลากเข้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลา
การระบายน้ําท่วมขังได้เร็วขึ้น ลด
ผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง
ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมประจําปี ๒๕๖2 โดยมีภารกิจ
ในการเตรียมการ ดังนี้
1.๑. การขุดลอกคู-คลอง และ
เปิดทางน้ําไหล

เพิ่มความสามารถในการ
ป้องกันน้ําท่วมจากน้ํา
หลากและน้ําหนุน
(ม. 1.4.1.1.1)
เพิ่มความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการ
รองรับและระบายน้ําท่วม
ขัง
(ม. 1.4.1.1.2)

1. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.คลองชุมชน
หลังไปรษณีย์
งบประมาณ 6,435,000
บาท
(ดําเนินการ)
2. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษา ถนน
ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
งบประมาณ 3,000,000
บาท
(ดําเนินการ)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโยธา
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1.๒. การทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก
ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน
๒. ความสําเร็จในการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ใน
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เตรียมการป้องกันปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่
ประจําปี ๒๕๖2 ที่สํานักการระบายน้ําและ
สํานักงานเขตกําหนด
รายละเอียดของการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปี
ที่ผ่านมา
- วิเคราะห์/ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา
- ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาใน
การปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยความสําเร็จและ
แนวทางแก้ไขในระยะต่อไป
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2. สํารวจความพร้อม
2.1 ท่อระบายน้ํา (สํารวจ
ความยาวท่อระบายน้ําที่ต้องล้างทําความ
สะอาด)
2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง
ที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก)
3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ประจําปี ๒๕๖
2ประกอบด้วย แผนการเตรียมการฯ ตาม
ภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้
3.1 แผนการทําความสะอาด/
ลอกท่อระบายน้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก
ตะแกรงรับน้ําและคันหิน
3.2 แผนการการขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ําไหล พร้อมทั้งข้อมูล
ผลการประเมินการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา
ระบุมาในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลง
ในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4
ครั้ง/ปี
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เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100
- พิจารณาจากผลการดําเนินการ
ตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ประจําปี ๒๕๖2ของสํานักการระบายน้ํา
และสํานักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการ
ตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม
ดังนี้
1. แผนการทําความสะอาด/ลอก
ท่อระบายน้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก
ตะแกรงรับน้ําและคันหิน แบ่งแผนการ
ดําเนินการ ดังนี้
1.1 แผนงานทําความสะอาด/
ลอกท่อระบายน้ําฯ โดยใช้แรงงานเขต
1.2 แผนงานทําความสะอาด/
ลอกท่อระบายน้ําฯ โดยการจ้างเหมา
หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสํานัก การ
ระบายน้ํา ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่
เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พร้อมระบุ
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถ้ามี)
และผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
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ต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคู คลองและ
เปิดทางน้ําไหล แบ่งแผนการดําเนินการ ดังนี้
2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ
โดยใช้แรงงานเขต
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ
โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบาย
น้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุก
เดือน และการรายงานการดําเนินงานต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ําเสมอ และระบุ
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถ้ามี)และ
ผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดต้องได้
ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45)
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลง
ในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครั้ง/ปี
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(คะแนนร้อยละ 10)
วิธีการคํานวณ
สูตรการคํานวณ : ผลคะแนนการ
ดําเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ
100)
ร้อยละความสําเร็จ= ร้อยละผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณ
ด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติการฯ
ที่สํานักงานเขตกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
- ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน
- ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน
- ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
(ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมาย๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละความสําเร็จในการ ร้อยละ 100
ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี)

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

นิยาม/คําอธิบาย
๑.สถานประกอบการอาหาร หมายถึง
สถานที่จําหน่ายอาหาร แผงลอยจําหน่าย
อาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท
ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่ได้รับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
๒.เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึงเกณฑ์ที่ใช้ตรวจ
ประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับ
ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดีประกอบด้วย ๓
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ด้านอาคารสถานที่
ด้านความปลอดภัยของอาหารและด้าน
บุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้

ควบคุม กํากับให้สถาน
ประกอบการอาหารผ่าน
เกณฑ์ด้านสุขลักษณะทาง
กายภาพของ
กรุงเทพมหานคร
(ม. 1.6.5.1.1)
ควบคุม กํากับให้
ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้ง ต้องไม่เป็น
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจหรือไม่เป็น
พาหนะนําโรคติดต่อ
(ม. 1.6.5.1.2)
ควบคุม กํากับให้สถาน
ประกอบการผู้ได้รับ
อนุญาต/หนังสือรับรอง

โครงการ/กิจกรรม
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
งบประมาณ 74,00๐ บาท
(ดําเนินการ)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล
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ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ปี
ค่าเป้าหมาย ผลดําเนินการ
2557 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70.83
2558 ร้อยละ 60 ร้อยละ 72.98
2559 ร้อยละ 60 ร้อยละ 76.18
2560 ร้อยละ 60 ร้อยละ 75.39
ระยะครึ่งปีงบประมาณ ร้อยละ 65.18
2561 (ร้อยละ 100)
ข้อมูล ณ วันที่ 6
ประมาณ
กันยายน2562
ร้อยละ 85
(ร้อยละ 100)

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่าน
เกณฑ์สุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร
2.2 ด้านความปลอดภัยของ
อาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
ดังนี้
(1) อาหารและวัตถุดิบสุ่ม
ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit)
ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่
กําหนด ดังนี้
- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์
สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกัน
รา
- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหาร ที่ห้ามการ
ใช้สี
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ําส้มสายชู
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท และ
สารโพลาร์ในน้ํามันทอดอาหารเกินเกณฑ์
คุณภาพอาหารที่กําหนด
(2) ตรวจความสะอาดของ
อาหารพร้อมบริโภคภาชนะอุปกรณ์ มือผู้
สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียเบื้องต้น (SI-๒) พบการปนเปื้อน
ไม่เกินร้อยละ 1๐

การแจ้ง ต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
(ม. 1.6.5.1.3)
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารในสถาน
ประกอบการ
(ม. 1.6.5.1.4)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารมี
ศักยภาพในการดําเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
(ม. 1.6.5.1.6)

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

กรณี พบการปนเปื้อน
สารเคมีอันตราย หรือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ให้ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคําแนะนํา
ให้ผู้ประกอบการอาหารดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยโดยสุ่ม
ตรวจวิเคราะห์ซ้ํา
2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร
ต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร และผ่านการทดสอบ
ความรู้โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตร
ประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร
๓.ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึงร้อยละ
ความสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
อาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผลผลิต
- จํานวนสถานประกอบการอาหาร
ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ์
- ร้อยละสถานประกอบการอาหาร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย
จํานวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดใน
พื้นที่เขต
สูตรการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ / จํานวนสถาน
ประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละความสําเร็จของการ ร้อยละ 100
ออกแบบ รายการประกอบ
แบบ และใบประมาณราคา
สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
การออกแบบและจัดทํารายการ
หมายถึง การออกแบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตาม
มาตรฐาน พร้อมทั้งรายการที่ได้ออกแบบไว้
เพื่อนําไปจัดสรรของบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือติดตั้ง
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อ
ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถ
ดําเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบาย รวมทั้ง
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้สํานักงานเขตมี
การเตรียมการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน
ของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน

ออกแบบการก่อสร้างหรือ
ออกแบบปรับปรุงอาคาร
สาธารณะ/ถนนให้มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและคน
พิการ(ม. 3.1.1.1.2)

กิจกรรมออกแบบและจัดทํา
รายการของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ
งบประมาณ - บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

(Universal Design)
แนวทางการดําเนินงาน
1.สํานักงานเขตต้องมีการออกแบบ
พร้อมรายการของการจัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เช่น
ห้องน้ํา ทางเข้าอาคาร ทางลาด พร้อมป้าย
สัญลักษณ์ผู้พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถ
สําหรับคนพิการ หรืออื่น ๆ เป็นต้น
- กรณีสํานักงานเขตที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างสํานักงานเขตใหม่ จะต้องนํา
แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการของสํานักงานเขตส่งให้สํานักการโยธา
เพื่อตรวจสอบ และแจ้งผลให้สํานักงานเขต
ทราบว่าต้องดําเนินการหรือไม่ หากสํานัก
การโยธารับรองครบถ้วนแล้ว สํานักงานเขต
ไม่ต้องดําเนินการ แต่หากไม่ได้กําหนดไว้ใน
รูปแบบหรือมีไม่ครบถ้วน ต้องมีการ
ดําเนินการจัดทํารูปแบบ/รายการสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
- กรณีสํานักงานเขตมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ต้องมีการกําหนดแบบและรายการให้
ถูกต้องเพื่อการปรับปรุง
2. นํารูปแบบก่อสร้างและรายการ
ประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อ
เตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔
3. สํานักงานเขตต้องดําเนินการให้
สํานักการโยธา จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ส่งแบบ Checklist รายงาน
แบบสอบถาม ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ ส่งแบบ Checklist รายงานผลการ
ดําเนินงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2562
ครั้งที่ ๓ส่งแบบก่อสร้างและรายงาน
ประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา เพื่อ
ขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
4. สํานักการโยธาเป็นหน่วยงานให้การ
สนับสนุน/ให้คําปรึกษาในการดําเนินการ
ออกแบบและจัดทํารายการ และดําเนินการ
ติดตาม วัดผลสําเร็จและให้คะแนนกับ
สํานักงานเขต
110

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
วิธีการคํานวณ
๑. มีแบบก่อสร้าง รายการ
ประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการฯ หากไม่แล้วเสร็จคิดคะแนนตาม
ผลงาน (ร้อยละ ๘๐)
๒. สิ่งที่ต้องนําส่งสํานักการโยธา
จํานวน ๓ ครั้ง หากส่งล่าช้าหักคะแนน ครั้ง
ละ 0.2 คะแนน (ร้อยละ ๑๐)
๓. มีการนําแบบก่อสร้าง รายการ
ประกอบแบบ และใบประมาณการราคา
พร้อมที่จะเสนอของบประมาณประจําปี
พ.ศ.๒๕๖๔ หากมีไม่ครบถ้วน หัก 0.5
คะแนน (ร้อยละ ๑๐)
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เป้าหมาย๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ร้อยละ 100
วิชาหลักจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
หมายเหตุ
- คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
กําหนดเป็นค่าเป้าหมาย
ของสํานักการศึกษา
- ค่าเป้าหมายของ
สํานักงานเขตเป็นไปตามที่
สํานักการศึกษากําหนด

นิยามและวิธีการคํานวณ
นิยาม/คําอธิบาย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลัก หมายถึง จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนใน
โรงเรียนที่กําหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
- โรงเรียนที่กําหนด แบ่งตามเกณฑ์
การคํานวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปี
การศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1) ดังนี้

เชื่อมโยงกับมาตรการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
(ม. ๓.๓.๒.๑.1)
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
(ม. ๓.๓.๒.๑.2)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนมีสมรรถนะใน
ระดับนานาชาติ
(ม. ๓.๓.๒.๑.3)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝ่ายการศึกษา
ครู
งบประมาณ 10,800 บาท
(ดําเนินการ)
2. ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพเครือข่าย
โรงเรียน
งบประมาณ 270,000 บาท
(ดําเนินการ)
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนย์
วิชาการเขต
งบประมาณ 39,400 บาท
(ดําเนินการ)
4. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ศักยภาพผลสัมฤทธิ์ใน
โรงเรียนสังกัด
112
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

กลุ่ม
ระดับคุณภาพ
โรงเรียน
กลุ่ม A มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
กลุ่ม B มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี
กลุ่ม C มีคะแนนเฉลีย่ รายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปาน
กลาง
กลุ่ม D มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุง
อย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง

- มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
กําหนด หมายถึง
ระดับ

วิชา

ประถม คณิตศาสตร์
ศึกษา วิทยาศาสตร์
ปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
มัธยม คณิตศาสตร์
ศึกษา วิทยาศาสตร์
ปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
มัธยม คณิตศาสตร์
ศึกษา วิทยาศาสตร์
ปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

กลุ่ม A
44.98
45.15
42.54
49.20
37.44
41.79
38.66
45.96
34.87
39.17
36.17
47.81
41.56

คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย
กลุ่ม B กลุ่ม C
42.46 39.95
42.72 40.29
38.81 35.08
48.81 48.41
31.15 24.87
37.67 33.56
32.98 27.31
43.94 41.92
27.30 19.73
33.75 28.33
29.25 22.33
46.72 45.63
37.34 33.12

กลุ่ม D
37.44
37.78
32.57
45.90
22.36
31.05
24.8
39.41
17.22
25.82
19.82
43.12
30.61

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 159,600 บาท
(ดําเนินการ)
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการ
เรียนรู้
งบประมาณ 194,700 บาท
(ดําเนินการ)
๖. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
งบประมาณ 4,488,000
บาท
(ดําเนินการ)
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
1. หาร้อยละความสําเร็จรายวิชา
(รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่ม
โรงเรียน) โดยนําผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่
ดําเนินการได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ย
เป้าหมาย
2. หาร้อยละความสําเร็จรายระดับ
(ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนําร้อยละ
ความสําเร็จรายวิชา (ข้อ 1) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.
6 431 โรงเรียน,ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9
โรงเรียน)
3. หาร้อยละความสําเร็จของ
หน่วยงาน โดยนําร้อยละความสําเร็จของทุก
ระดับชั้นของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย
สูตรคํานวณ
ร้อยละความสําเร็จของหน่วยงาน
เท่ากับ ผลรวมร้อยละความสําเร็จทุก
ระดับชั้นของหน่วยงาน หารด้วย จํานวน
ระดับชั้นของหน่วยงาน
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมาย๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของการลงจุดแสดง ร้อยละ 100
ตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี
การก่อสร้างอาคาร และ
ตําแหน่งอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบ้าน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

นิยาม/คําอธิบาย
1. ตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตําแหน่งผู้ยื่นคํา
ร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคําร้องขอ และ
ได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคํา
ร้องขอ
2. การลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่
อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลง
จุดแสดงตําแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบ
การรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ของสํานักผังเมือง ทั้งปี 2562 และปี
ย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน

สํารวจ จัดเก็บ และจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วางผังเมือง
(ม. 4.1.1.1.8)

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี
การก่อสร้างอาคารและ
ตําแหน่งของอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบ้าน
งบประมาณ - บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายทะเบียน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

3. ตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบ้าน หมายถึง ตําแหน่งผู้ยื่นคํา
ร้องขอเลขรหัสประจําบ้าน และได้รับการ
กําหนดเลขหมายประจําบ้าน/เลขรหัส
ประจําบ้านตามคําร้อง
4. การลงจุดแสดงตําแหน่งอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน หมายถึง
จุดแสดงตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบ้านตามระบบการรายงานผลการ
ออกเลขรหัสประจําบ้านของสํานักผังเมือง
(ตามแบบ ทร. 900) ทั้งปี 2562 และปี
ย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน
5. ระบบการรายงานผล หมายถึง
ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดง
ตําแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และ
ตําแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมือง
และสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหน่งการ
อนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตําแหน่ง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน คูณ
ด้วย 100 หารด้วยผลรวมของจํานวนการ
อนุญาตก่อสร้างอาคารกับจํานวนอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบ้านทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
- ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน
- ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน
- ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมาย๕.๒.๑ ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทํางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่
เขตมีการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ร้อยละ 50
ของชุมชนใน
พื้นที่เขตมีการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ชุมชน

นิยาม/คําอธิบาย
1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ.2555
2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุด
ของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์
สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน
แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละ
ชุมชน

ส่งเสริมความเข้าใจของ
ภาคประชาชนต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาเมือง
(ม. 5.2.1.2.2)

โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนเขตธนบุรี
งบประมาณ - บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เป้าหมาย๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีบํารุง
ท้องที่)
- ร้อยละของยอด - ไม่น้อยกว่า
รวมการจัดเก็บภาษี 3
ร้อยละ 95
ประเภทตามยอดรวม
ประมาณการภาษี 3 ภาษี
ที่สํานักการคลังกําหนด
(ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอด - ร้อยละ 25
รวมการจัดเก็บภาษีค้าง
ชําระ 3 ประเภท (ผลผลิต/
ผลลัพธ์)

นิยามและวิธีการคํานวณ
นิยาม/คําอธิบาย
- ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุง
ท้องที่
- ภาษีค้างชําระหมายถึงยอดภาษี
ค้างชําระ 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่) ณ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หักภาษีค้างชําระที่
หน่วยงานไม่สามารถยึดอายัดตามระเบียบ
ได้ตามยอดที่สํานักการคลังแจ้ง

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

จัดเก็บรายได้ตามยอด
โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี
ประมาณการรายได้จัดเก็บ งบประมาณ - บาท
เอง
(ม. 7.4.1.1.3)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายรายได้

วิธีการคํานวณ
- ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ได้ 5 คะแนน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 90
แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 4 คะแนน
3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 85
แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 3 คะแนน
4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 80
แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 2 คะแนน
5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีรวม 3 ประเภทได้น้อยกว่าร้อยละ 75
แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ได้ 1 คะแนน
- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชําระ
1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของยอด
ภาษีค้างชําระ ได้คะแนน 5 คะแนน
2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 25 ของยอดภาษีค้างชําระ ได้
คะแนน 4 คะแนน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 20 ของยอดภาษีค้างชําระ ได้
คะแนน 3 คะแนน
4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีค้างชําระได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 15 ของยอดภาษีค้างชําระ ได้
คะแนน 2 คะแนน
5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บ
ภาษีค้างชําระได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ได้คะแนน
1 คะแนน

121

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสําเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
2.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม
2.1.3 ร้อยละของการกันเงินไว้เหลื่อมปี

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สํานักงบประมาณ กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1. กิจกรรมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2562
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายการคลัง)
2. กิจกรรมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2562
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายการคลัง)
3. กิจกรรมติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อไม่มีรายการ/โครงการต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายการคลัง)

ตามที่ สํานักการคลัง กําหนด

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝ่ายการคลัง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมทุกฝ่าย

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและจัดทํางบ
การเงินให้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลา
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายการคลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ ตามที่ สํานักงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
กําหนด

กิจกรรมติดตามเร่งรัดการบริหารความเสี่ยงและกาควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงานเขตธนบุรี

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝ่ายการคลัง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมทุกฝ่าย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
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ตัวชี้วัด
ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝ่ายการคลัง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมทุกฝ่าย

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายการคลัง)
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มิติที่ ๓ คุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ ตามที่ กองกลางกําหนด
กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน/
ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
(งบประมาณ ไม่มี)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝ่ายปกครอง
(ฝ่ายปกครอง)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมทุกฝ่าย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการที่ดีที่สุด (Best Service)

ตามที่ สํานักงาน ก.ก. กําหนด

โครงการ Best Service ของสํานักงานเขตธนบุรี
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายปกครอง)

ตามที่ กองงานผู้ตรวจราชการกําหนด

กิจกรรมพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายปกครอง)

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักฝ่ายปกครอง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝ่ายปกครอง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมทุกฝ่าย
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์การ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายปกครอง)

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก ฝ่ายปกครอง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และ
ฝ่ายที่ได้รับการมอบหมาย
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ตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life)
4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามที่สํานักอนามัยและสํานักงาน ก.ก. กําหนด
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ใน
การทํางานของหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงาน
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล
ส่วนราชการผู้รับผิดชอบร่วม ทุกฝ่าย

4.2.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

ตามที่สํานักอนามัยและสํานักงาน ก.ก. กําหนด

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
(งบประมาณ ไม่มี)
(ฝ่ายปกครอง)

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักฝ่ายปกครอง
ส่วนราชการผู้รับผิดชอบร่วม ทุกฝ่าย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ตรวจสอบปริมาณขยะเศษผัก ผลไม้และเศษอาหาร
พร้อมทั้งประสานผู้ค้าเพื่อแนะนําการจัดการขยะโดย
นํามาทําปุ๋ยหมักและขยะหอม (น้ําหมัก)
2. จัดทําแผนเข้าจัดเก็บขยะเศษผักผลไม้ทุกวัน
3. ทําเข้าการประสานและแนะนําการจัดการขยะเศษ
ผักผลไม้ในตลาดสด
4. คัดแยกขยะเศษผัก ผลไม้และนํามาแปรรูปเพื่อใช้
ประโยชน์ เช่น ทําปุ๋ยหมักและขยะหอม
5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
รวม .5.. ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

เนื้องาน
ระยะเวลาดําเนินการ
คิดความก้าวหน้า
ราย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ
ขั้นตอน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
10

10

20

30

30

60

30

90

10

100

100

100
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. สํารวจชุมชนที่มีความพร้อมและคัดเลือกชุมชน
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตั้งงบประมาณ
แต่งตั้งอาสาสมัครชักลากฯ จํานวน 4 ชุมชน
3. อาสาสมัครชักลากดําเนินการชักลากขยะและ
รักษาความสะอาดในชุมชน
4. ร่วมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการลดและคัดแยก
ขยะและนํากลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดตาม
นโยบายกรุงเทพมหานคร
รวม .4.. ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
5
5

10

80

90

10

100

100

100
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. สํารวจ จัดทําฐานข้อมูลจุดตั้งวางถังรองรับมูล
ฝอยอันตราย
2. จัดทําแผนและตารางการปฏิบัติงาน
3. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกมูลฝอย
อันตรายและทิ้งตามจุด
4. ตั้งถังรองรับมูลฝอยอันตราย
5. เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายและนําส่งโรงงาน
กําจัดมูลฝอย หนองแขม
รวม .5.. ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10

10

20

30

30

60

20

80

20

100

100

100
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมการดําเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี (ฝ่ายเทศกิจ)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร (ฝ่ายเทศกิจ)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณีย์จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กําหนด(ฝ่ายโยธา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(ฝ่ายโยธา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ

133

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4

ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1.จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
2.จัดทําแผนตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ และตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้อน เชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ําในสถานประกอบการ
เป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ทและ
โรงอาหารในโรงเรียน
3.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผน พร้อมจัดซื้อ
ตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา และให้ความรู้
แนะนําด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบปรุงและผู้สัมผัสอาหาร
4.จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
5.จัดกิจกรรมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยการจัดประชุม
เครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จํานวน 2 ครั้ง
6.สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร
รวม .6.. ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
5
5

5

55

55

10

10

20

20

5

5

100

100
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละความสําเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมออกแบบและจัดทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ฝ่ายปกครอง)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย์วิชาการเขต(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ

142

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11
ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้ปลอดภัย(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7
ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตําแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
(ฝ่ายทะเบียน)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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 คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเขตธนบุรี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน
คิดความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 เสนอและขออนุมัติโครงการ
10
10
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินโครงการ

70

80

ขั้นตอนที่ 3 สรุปการดําเนินโครงการ

10

90

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดําเนินโครงการ

10

100

รวม .4.. ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

100

100
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 9
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี(ฝ่ายรายได้)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. เสนอโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี และขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจําแขวง
3. แบ่งแยกเจ้าหน้าที่ออกสํารวจตามแผนการเร่งรัดจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ ทั้งรายเก่า
และรายใหม่ พร้อมติดตามลูกหนี้ค้างชําระ
4. ออกเดินสํารวจและให้บริการรับยื่นแบบตามแผนเพื่อ
เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุง
ท้องที่ทั้งรายเก่าและรายใหม่
5. ยื่นแบบและรับเอกสารภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
และภาษีบํารุงท้องที่
6. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
7. รายงานผลโครงการเสนอผู้บริหารตามลําดับอย่างต่อเนื่อง
รวม .7.. ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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100
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