แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2564
สานักงานเขตปทุมวัน
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คานา
แผนปฏิ บั ติร าชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านัก งานเขตปทุ มวั น จั ด ท าขึ้ น โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 เป็นตัวกาหนดทิศทางการพัฒนา ประกอบไป
ด้วยภารกิจต่างๆ ของสานักงานเขตบนพื้นฐานอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับงานการปกครอง การทะเบี ยน การจัดทาแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และ
ทางระบายน้า การจัดให้ มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการ
ก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ
การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พัก ผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและ
ควบคุมสุสานและ ฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความ
ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแล
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้
การบั ง คับ การให้ เป็ น ไปตามข้ อบั ญญัติ กรุ งเทพมหานครหรือกฎหมายอื่น ที่ก าหนดให้ เ ป็น อานาจหน้ าที่ ของ
กรุงเทพมหานครและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
มาตรการและโครงการ
สรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

2
3
4
19
28

3

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
ของสานักงานเขตปทุมวัน
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ย้อนหลังไปประมาณสองร้อยปีก่อนในคราวที่เจ้าฟูามงกุฎยังทรงอยู่ในเพศบรรพชิต โปรดการถือ
ธุดงควัตรเป็นพระนิสัย เมื่อทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ก็โปรดเกล้า
ฯ ให้สร้างที่ประทับสาหรับสาราญพระอิริยาบถขึ้นที่ริมคลองแสนแสบบริเวณที่เรียกว่า สระปทุม นี้ ด้วยทรงพอ
พระทัยในสภาพอันเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้าขัง ในฤดูฝนบัวต่าง ๆ แถบนี้จะชูก้านชูดอกงามสะพรั่งดูน่ารื่นรมย์ยิ่งนัก
จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็ จพระยาองค์น้อยเป็นแม่กอง พระยาสามภพพ่ายเป็นนายงานว่าจ้างชาวจีนขุดสระใหญ่
สร้างที่ประทับ พลับพลา โรงละคร ที่อยู่ของเจ้าจอมซึ่งตามเสด็จ แล้วให้ทากาแพงล้อมรอบ สระใหญ่ที่ขุดนี้เรียก
สระนอกสระใน สระในเป็นที่เสด็จประพาส สระนอกเป็นที่ให้ราษฎรทั่วไปได้เล่นแข่งเรื อในฤดูน้าหลากราวเดือน
สิบเอ็ด เดือนสิบสอง การสร้างวังนอกกาแพงพระนครครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกในราชวงศ์จักรี ด้วยทรงเอา
อย่างจากกษัตริย์ครั้งกรุงเก่า
หลังจากสร้างวังสระปทุม (ชื่อทางการเรียก วังปทุมวัน ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาในราว พ.ศ.
๒๓๙๖ ก็ ท รงมี พระราชด าริ เ ห็ น ควรสร้ า งวั ด เพื่ อ พระราชทานแก่ ส มเด็ จ พระเทพศิ ริ น ทราบรมราชิ นี แล้ ว
พระราชทานนามว่า “วัดปทุมวนาราม” ซึ่งมีความหมายว่า “ปุาบัว”หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดสระปทุม หรือ
วัดสระ ให้เป็นวัดฝุายธรรมยุติกนิกาย
การสร้างวังและวัดบริเวณนี้เท่ากับเป็นการชักนาให้ราษฎรเข้ามาตั้งบ้านเรือนให้มากขึ้น เพิ่ม
ความเจริญเติบโตให้แก่ย่านปทุมวัน เป็นการกระจายผู้คนมิให้กระจุกตัวอยู่แต่เพียงในพระนครเท่านั้น บริเวณนี้จึง
เรียกเป็นอาเภอสระปทุมวัน มีลักษณะเป็นทุ่งนา มีสภาพเป็นชนบทชานเมือง การไปมาหาสู่ใช้เส้นทางคมนาคม
เพียงทางเดียว คือ ทางเรือ โดยมีคลองแสนแสบเป็นเส้นทางคมนาคม เชื่อมกับคลองผดุงกรุงเกษม ต่อมาได้มี
ประกาศกระทรวงนครบาล เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ศก ๑๒๗ ความว่า “ด้วยอาเภอสระปทุมวัน มีอาณาเขตไม่
กว้างขวาง ทั้งการงานมีน้อย เสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงได้นาความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝุาละออง
ธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกอาเภอสระปทุมวันเสีย แบ่งอาณาเขตไปขึ้นอาเภอสาเพ็ง แล
อาเภอดุสิต กาหนดเขตร์ตั้งแต่คลองมหานาคไปถึงคลองเตย เป็นเขตแดนระหว่าง ๒ อาเภอ อนึ่ง เพื่อที่จะให้
เป็นการสะดวกแก่ราษฎรซึ่งจะมีธุระเกี่ยวข้องแก่อาเภอ มีการขอนุญาตแลทาหนังสือเป็นต้น จึงได้ตั้งปลัดเป็นกิ่ง
ขึ้นแก่อาเภอสาเพ็งไว้ที่ ๆ ว่าการสระปทุมวันเก่า ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงสพานยศเส นั้น แห่งหนึ่ง”
ต่อมาในปี ๒๔๕๘ (๑๕ ตุลาคม ๒๔๕๘)ได้มีประกาศกระทรวงนครบาลยกเลิ กอาเภอชั้นใน
๗ อาเภอ และตั้งอาเภอชั้นในขึ้นใหม่ ๒๕ อาเภอ อาเภอปทุมวัน เป็นลาดับที่ ๑๖ มีอาณาเขต เป็นท้องที่ ดังนี้
4

ทิศเหนือ ต่ออาเภอดุสิต และอาเภอประแจจีนแต่สี่แยกมหานาคไปตามลาคลองแสนแสบฝั่งใต้ ถึงทาง
รถไฟไปช่องนนทรี
ทิศตะวันออก ต่ออาเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง แต่คลองแสนแสบไปตามทางรถไฟสายช่องนนทรี
ตะวันออกถึงคลองหัวลาโพง
ทิศใต้ ต่อเขตอาเภอพระโขนงจังหวัดพระประแดง และอาเภอสาธร อาเภอบางรัก แต่ทางรถไฟสายช่อง
นนทรี ไปตามคลองหัวลาโพงฝั่งใต้ ถึง คลองผดุงกรุงเกษม
ทิศตะวันตก ต่ออาเภอปูอมปราบศัตรูพ่าย แต่ปากคลองหัวลาโพงไปตามลาคลองผดุงกรุงเกษมฝั่ง
ตะวันตกถึง สี่แยกมหานาค
โดยในระยะแรกได้ใช้ “ที่ว่าการอาเภอสามแยก (ซึง่ ตัง้ อยูม่ ุมถนนทรงวาด)” เป็นที่ทาการ
เมื่อ พ.ศ.2459 จึงได้จัดตั้งที่ว่าการอาเภอปทุมวันขึ้น และมีที่ทาการอยู่มุมสี่แยกปทุมวัน เนื่องจากระดับชั้นของ
ความเจริญเติบโตของอาเภอปทุมวันอยู่ในระดับสูง ประชาชนหลั่งไหลอพยพเข้ามาประกอบการค้า และทามาหา
กินในท้องที่ปทุมวันมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการจราจร ด้านความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับอาคารของ ที่ว่าการอาเภอปทุมวันเดิมนั้น อยู่ในสภาพชารุด ทรุดโทรมและ
คับแคบ ประชาชนติดต่อราชการไม่สะดวก ในปี พ.ศ.2506 จึงได้ย้ายที่ว่าการอาเภอมาอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คือ สานักงานเขตปทุมวัน ตั้งอยู่เลขที่216/1 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ต่อมาเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2558 ได้ย้ายมาอยู่ยังสานักงานเขตปทุมวัน(ชั่วคราว) ณ อาคาร
ไทยยานยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นับตั้งแต่อาเภอปทุมวันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2458 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ
หัวหน้าเขต และผู้อานวยการเขต ทั้งหมด 47 คน
สภาพทั่วไป
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้า มีพื้นที่ประมาณ 8.369 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 5,200 ไร่
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มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่อื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตราชเทวี มีคลองแสนแสบเป็นแนวเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตบางรักและเขตสาธร มีถนนพระราม 4 เป็นแนวเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตคลองเตย มีทางรถไฟช่องนนทรีเป็นแนวเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแนวเขต

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ประชาชนกว่า 80 % ประกอบอาชีพการค้า การธนาคารและการพาณิชย์ และอื่น ๆ เป็นต้น
ลักษณะทางสังคม
เป็นสังคมเขตเมืองเป็นแหล่ง "อพยพใหม่" ของนักธุรกิจที่มุ่งหน้ามาเพื่อประกอบการค้าและ
ธุรกิจจึงเป็นสังคมที่จะเห็นความแตกต่างทางด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ประจาวันของคนในทุกรูปแบบ
การคมนาคม
มีคลองสาคัญๆ 2 คลอง คือ คลองแสนแสบ และคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากนี้ยังมีคลอง
ซึ่งเป็นทางระบายน้าสาคัญของเขต คือ คลองไผ่สิงห์โต คลองอรชร คลองสวนหลวง
มีถนนสายสาคัญผ่าน คือ ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ถนนพระราม 6 (อุรุพงษ์ตัดใหม่)
ถนนเพลินจิต ถนนพญาไท ถนนราชดาริ ถนนวิทยุ ถนนอังรีดูนังต์
ประชากร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562)
แขวง

พื้นที่ (ตร.กม.)

ประชากร (คน)

รองเมือง

1.423

16,827

วังใหม่

1.423

6,877

ปทุมวัน

2.276

6,022

ลุมพินี

3.247

17,959

รวม

8.369

47,685

การปกครอง
พื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 4 แขวง ดังนี้
1. แขวงรองเมือง
มีพื้นที่ประมาณ 1.423 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงวังใหม่
มีพื้นที่ประมาณ 1.423 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงปทุมวัน
มีพื้นที่ประมาณ 2.276 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงลุมพินี
มีพื้นที่ประมาณ 3.247 ตารางกิโลเมตร
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การศาสนา
1. วัดในพุทธศาสนา จานวน 6 วัด ดังนี้
1.1 วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (อารามหลวงที่ประดิษฐานสถูปพระสรีรางคารราชสกุลมหิดล)
1.2 วัดสระบัว
1.3 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
1.4 วัดชัยมงคล
1.5 วัดชานิหัตถการ
1.6 วัดดวงแข
2. วัดทางศาสนาอื่น
2.1 โบสถ์มหาไถ่
2.2 โบสถ์เซเว่นธ์เดย์ แอ๊ดเวนติส
2.3 มัสยิดอินโดนีเซีย
สถานีตารวจนครบาลในท้องที่
1. สถานีตารวจนครบาลปทุมวัน

โทร. 0 2214 1042, 0 2214 1046

2. สถานีตารวจนครบาลลุมพินี

โทร. 0 2252 2225, 0 2252 2256

3. สถานีตารวจรถไฟนพวงศ์

โทร. 0 2223 7500

สถานีดับเพลิงในท้องที่
1. สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง

โทร. 0 2214 1049, 0 2214 1043

2. สถานีดับเพลิงบ่อนไก่

โทร. 0 2251 1443, 0 2251 1157

สถานทูต 12 แห่ง อยู่ในแขวงลุมพินีทั้งสิ้น ได้แก่
1. ฟินแลนด์ (Finland)
2. สหรัฐอเมริกา (United Atates of America)
3. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (The Royal Netherlands)
4. นิวซีแลนด์ (New Zealand)
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Grate Britain
And Northern Ireland)
6. สหพันธรัฐสวิส (Switzerland)
7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
8. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Republic of South Africa)
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9. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
10. สเปน (The Kingdom of Spain)
11. คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป (Delegation of The European Commission)
12. สาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic)
ชุมชนในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) มีจานวน 17 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนวัดบรมนิวาส

ประธาน นายวีรวัฒน์ โพธิลักษณ์

(รักษาการตาม ม.44)

2. ชุมชนบ้านครัวใต้

ประธาน นายธีระพงษ์ แดนมะตาม

(รักษาการตาม ม.44)

3. ชุมชนชาวชูชีพ

ประธาน นางสาววาสนา แพทย์วงษ์ (รักษาการตาม ม.44)

4. ชุมชนวัดสามง่าม

ประธาน นางสาวนุชจรี อนุชิตานุกูล (รักษาการตาม ม.44)

5. ชุมชนวัดชัยมงคล

ประธาน นายสุรพล ญาณจินดา

(รักษาการตาม ม.44)

6. ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ประธาน นายสุขสันต์ สุขอร่าม

(รักษาการตาม ม.44)

7. ชุมชนตรอกสลักหิน

ประธาน นายสุรเดช มหามงคลสกุล (รักษาการตาม ม.44)

8. ชุมชนแฟลต สน.ปทุมวัน ประธาน นางสมบูรณ์ สาลีผล

(รักษาการตาม ม.44)

9. ชุมชนซอยร่วมฤดี

ประธาน นายสนธยา เพ่งผล

(รักษาการตาม ม.44)

10. ชุมชนซอยโปโล

ประธาน นายวีระ อหันทริก

(รักษาการตาม ม.44)

11. ชุมชนซอยพระเจน

ประธาน นางประภาภรณ์ โยมศิลป์

(รักษาการตาม ม.44)

12. เคหะชุมชนบ่อนไก่

ประธาน - ว่าง -

13. ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ประธาน นายวีรชัย รื่นผกา

(รักษาการตาม ม.44)

14. ชุมชนแฟลตการรถไฟ

ประธาน นายวิทยา มาเทียน

(รักษาการตาม ม.44)

15. ชุมชนวัดดวงแข

ประธาน นางสาวกาญจนา กายศิริ

(รักษาการตาม ม.44)

16. ชุมชนจรัสเมือง

ประธาน นางสาวอัมพร รื่นมาลี

(รักษาการตาม ม.44)

17. ชุมชนริมคลองนางหงส์ ประธาน นางฐิติรัตน์ ฐิติสุวรรณกุล

(รักษาการตาม ม.44)

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานเขต
สานักงานเขต มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทาแผนพัฒนาเขต การ
จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และ
ที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และการประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการ ศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มี
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พิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
ฝ่ายปกครอง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน
พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียน
นิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง
การทาประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทาแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและ
รับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่
งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงาน
ทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอานวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจาทั่วไปของสานักงานเขต งานที่ไม่ได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทะเบียน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแล
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณา
กาหนดหน่วยเลือกตั้ง การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายโยธา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การ
พิจารณาอนุญาตกระทาการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสานักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่
สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบารุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อ
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ระบายน้า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ร่วมมือกับสานักผังเมืองในการวางและจัดทาผัง
เมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การ
ตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกาหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต
การจัดทา ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน
การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทาคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนน
และทางจักรยาน และรวมถึงการสารวจ ออกแบบหรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ
การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบารุงรักษาตามสัญญาหรืออานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย
และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสม
อาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การ
ควบคุม ดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข การกาจัดแมลงและสัตว์นาโรค การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กาจัด
ห้าม ปูองกันและระงับเหตุราคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่อง
ขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรายได้ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่
ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชาระ
ภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดาเนินคดีแก่ผู้ค้างชาระภาษี การจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทาสถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงาน การจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน
และน้ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบารุงรักษาต้นไม้
การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทาแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต
ที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายการศึกษา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน
การบัญชีและการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 งานกิจกรรมนักเรียนใน
สถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การ
ทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดาเนินการ
เกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบาเหน็จบานาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของ
โรงเรียนและข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การ
นิเทศการศึกษา การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศ
และตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดทา
รายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการคลัง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่การรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทาสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ
การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทางบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทารายงาน
ทางการเงินตามระยะเวลาที่กาหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินตามระยะเวลาที่กาหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การควบคุมการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อ
การบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ
การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการ
จัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จานวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงาน
งบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานบัญชีทรัพย์สิน งานจัดซื้อ งานจัดจ้าง งานเงินเดือน งานบริหารคลัง
พัสดุกลาง งานบริหารน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ
การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายเทศกิจ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาชุมชนและ
สังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นาชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้ง
สหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจาหน่ายผลผลิต การ
ดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดาเนินการเกี่ยวกับยา
เสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์
เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การดาเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุดฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
งานสภาวัฒนธรรม-เขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
สนับสนุนและประสานการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้
คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานสัสดี เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงบัญชีทหารกองเกิน
การตรวจคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร และหน้าที่อื่น ๆ
กรอบอัตรากาลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
ประเภท

กรอบอัตรากาลัง

อัตราคนครอง

อัตราว่าง

ข้าราชการ

153

135

18

ลูกจ้างประจา

458

458

0

ลูกจ้างชั่วคราว

274

226

48

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

165

161

4

1,050

980

70

รวม
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การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
ด้านจราจร
1. มีอาสาจราจรและเทศกิจอาสาจราจรช่วยอานวยความสะดวก
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
1. มีการจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่ครอบคลุม รวมทั้งความสามารถในการจัดเก็บขยะและบริการ
สูบสิ่งปฏิกูล และมีการจัดทาโครงการขยะรีไซเคิล
2. ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
ด้านความปลอดภัยและสาธารณภัย
1. ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
2. ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือโดยการสมัครเป็นอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจ
ด้านการศึกษา
1. สถานศึกษาในระบบเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนรูปแบบต่าง ๆ สาหรับประชาชนตามความเหมาะสมของพื้นที่
4. ประชาชนและภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
ด้านคุณภาพชีวิต
1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตมีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที
3. ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือเกินเกณฑ์มาตรฐาน
4. มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมในวันสาคัญต่าง ๆ
5. ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเชิงรุก เช่น การออกกาลังกาย
การ
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
6. มีการปูองกันหรือประสานงานเพื่อปูองกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ในพื้นที่
ด้านเศรษฐกิจ
1. ประชาชนให้ความสนใจในการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสูง
ด้านผังเมือง
1. มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนน เกาะกลางถนน ที่สาธารณริมคลอง
ด้านการบริหารจัดการภายใน
1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่าง ๆ
2. กลุ่มและเครือข่ายตลอดจนผู้นาชุมชนได้รับการสนับสนุนและมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน
3. สานักงานเขตมีคุณภาพในการให้บริการ โดยดูจากประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
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4. สานักงานเขตสามารถจัดเก็บรายได้ภาษีต่าง ๆ สูงสุดเป็นลาดับที่ ๑ ของกรุงเทพมหานคร
5. การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรการราชการใสสะอ
จุดอ่อน
ด้านจราจร
1. ความคล่องตัวของการจราจรในพื้นที่มีความคล่องตัวต่ามีสาเหตุมาจากเป็นย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า สานักงาน และโรงแรมต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
1. คุณภาพน้าในแม่น้า คูคลอง แหล่งน้าในพื้นที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. คุณภาพอากาศและเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งที่อยู่บริเวณท้องถนน ย่านชุมชน ที่พักอาศัย ย่านพาณิช
ยกรรม รวมทั้งมลพิษเกิดจากแหล่งกาเนิดมลพิษอื่น ๆ
ด้านการบริหารจัดการภายใน
1. บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานมีตาแหน่งว่างที่ไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจานวนมาก
2. สานักงานเขตยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. ไม่สามารถนาเงินภาษีมาใช้ให้สอดคล้องกับเปูาหมายได้
5. ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนบางเรื่องไม่ได้รับการแก้ไขตามเวลาที่กาหนด
โอกาส
1. เป็นศูนย์รวมของความเจริญเติบโตของเมืองที่ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านเศรษฐกิจที่
ดี
2. มีทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถนามาขยายแนวความคิดในการพัฒนาที่จะนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
3. การดาเนินการภาคเอกชนและประชาชนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
โดยมีส่วนร่วมทั้งด้านความคิด กาลังทรัพย์ กาลังกาย เพื่อส่วนรวมของชุมชน
4. เป็นเขตเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญ
5. มีระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมที่ดี สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาจราจรติดขัดได้
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อุปสรรค
1. พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตปทุมวันเป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สิน
จุฬาฯทาให้ยากต่อการเข้าพัฒนาพื้นที่
2. การมากระจุกตัวประชาชนในเขตเมือง ตลอดจนประชากรแฝงเข้ามาทางานหรือมาศึกษาในพื้นที่เขต
ปทุมวันทาให้เกิดปัญหาด้านขยะ ปัญหาข้อร้องเรียนจากความไม่พึงพอใจของประชาชน ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ปัญหาการจราจรติดขัด และการเพิ่มภาระการใช้งบประมาณของเขต
ในการจัดการด้านสาธารณูปโภคในการบริการประชาชน
3. ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ มีความต้องการข้อเรียกร้องสูง
4. เป็นพื้นที่เปูาหมายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการก่อวินาศกรรม
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์สานักงานเขตปทุมวัน
“สานักงานเขตปทุมวัน เป็นสานักงานเขตชั้นนาของกรุงเทพมหานคร
ที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ประชาชนมีส่วนร่วม”
วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร
“กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนา
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาชญากรรมและยาเสพติด
2. พัฒนาสุขภาวะที่ดี อาหารสะอาดปลอดภัย
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ น่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาแบบองค์รวม ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมการศึกษามี
มาตรฐาน ชุมชนเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร
6. ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒ นาศักยภาพ คุณภาพชีวิต จริยธรรมของข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานครให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
8. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ดีสุดเพื่อประชาชน
9. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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เป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเขตปทุมวันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กาหนดภารกิจการพัฒนาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจาปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ภารกิจ 6 ด้าน มีโครงการ/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหาร รวม 24 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยมีภารกิจที่สาคัญดังนี้
1. ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปูาประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพ
น้าของเมือง
เปูาประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปูาประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
เปูาประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวังยาเสพติด
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เปูาประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจาก
น้าฝน น้าหนุน และน้าหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ
สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปูาประสงค์ที่1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ของอาหารที่ได้รับประทาน
เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัย
ของผู้ประกอบการอาชีพเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
2. ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม
เปูาประสงค์ที่ 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบด
บังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต
3. ด้านที่ 3 มหานครสาหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เปูาประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
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มิติที่ 3.3 การศึกษาสาหรับทุกคน
เปูาประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เปูาประสงค์ที่ 3.4.1.4 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชน
ในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
4. ด้านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เปูาประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ
ตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
5. ด้านที่ 5 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เปูาประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร”
6. ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ
เปูาประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ผลการดาเนินงานหลัก
1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในชุมชนมีการดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดตามภารกิจ
2 .จานวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

(เปูาหมาย 1 ภูมิปัญญา/สานักงานเขต)

3. ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตาแหน่งอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจา
4. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
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- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2560(993 ตันต่อปี)
5. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
6. ร้อยละความสาเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่เขต
7. พืน้ ทีส่ ีเขียวที่เพิ่มขึ้น
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนด
9. ความสาเร็จของการจัดเก็บรายได้
- ร้อยละความสาเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

- ร้อยละของการบังคับภาษี
10. ร้อยละสถานประกอบการอาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กาหนด
11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
12. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
13. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
14. การจัดทางบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15. คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
16. ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
17. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
18. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
19. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
20. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของหน่วยงาน
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ.2564)
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิดและนาไปใช้

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

2564

ร้อยละ 12

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 5

ร้อยละ 15

ร้อยละ 18

ประโยชน์เพิ่มขึ้น
2

ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้น

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิดตามหลัก 3 Rs
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

1

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

2564

ร้อยละ 12

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 5

ร้อยละ 15

ร้อยละ 18

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนากลับไปใช้
ประโยชน์ที่แหล่งกาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันต่อวัน)
- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1.โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

งบประมาณ
238,800

ส่วนราชการ
ฝุายรักษาฯ

2.โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนามาใช้ประโยชน์

50,000

ฝุายรักษาฯ

-

ฝุายรักษาฯ

3.กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอันตราย

19

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
1

จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่อ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

อาชญากรรม
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 สนับสนุนด้านความปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

1

พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิด

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

2564

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

อาชญากรรม
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. แผนกิจกรรมเฝูาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตปทุมวัน

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
ฝุายเทศกิจ

2. โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร

-

ฝุายเทศกิจ

3. กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่าง

-

ฝุายการโยธา

(ตู้เขียว)

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

1

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังและยาเสพติดในชุมชน

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

2564

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

มีการดาเนินกิจกรรมเฝูาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 4 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

1

จานวนอาสาสมัครเฝูาระวังภัยและยาเสพติด ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมเฝูาระวังภัยและยาเสพติด
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1.โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติด

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

2564

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

งบประมาณ
29,900

ส่วนราชการ
ฝุายปกครอง

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน
เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
1

ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครระดับดี
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 ควบคุม กากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานครตัวชี้วัดมาตรการ
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2561
2562
1

ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2563
ร้อยละ 100

อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

งบประมาณ

ส่วนราชการ

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

123,000

ฝุายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

2. โครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารใน
กรุงเทพมหานคร

340,200

ฝุายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

3. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
4. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหา
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด

189,000

ฝุายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
ฝุายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

228,600

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวก สบาย
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
1

ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ

ร้อยละ

12.25

12.5

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 3 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาพื้นที่สีเขียว

ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการบารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

2564

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

งบประมาณ
2,100,000

ส่วนราชการ
ฝุายรักษาฯ
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ด้านที่ 3 มหานครสาหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

จานวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

2564
1 ภูมิปัญญา/สานักงานเขต

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น โดยจัดเก็บในรูปของเอกสาร/cd/website/youtube
ตัวชี้วัดมาตรการ
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
1

จานวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

1 ภูมิปัญญา
งบประมาณ
10,000

ส่วนราชการ
ฝุายพัฒนาชุมชนฯ

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
1

จานวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของ
6 กิจกรรม
ประชาชนกรุงเทพมหานคร
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
1

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ขนบธรรมเนียมประเพณี
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ค่าเปูาหมาย

ลาดับที่

ตัวชี้วัด

2

จานวนกิจกรรมวันสาคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการจัดงานวันสาคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

2562

2563

2564
7 กิจกรรม

งบประมาณ
500,000

ส่วนราชการ
ฝุายพัฒนาชุมชนฯ

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม
และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

ค่าเปูาหมาย
2562

1

ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ร้อยละ 100
ก่อสร้างอาคารและตาแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจาบ้าน
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 6 สารวจ จัดเก็บ และจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ

2563
ร้อยละ 100

2564
ร้อยละ 100

ค่าเปูาหมาย
2562
ร้อยละ 100

2563
ร้อยละ 100

2564
ร้อยละ 100

ก่อสร้างอาคารและตาแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจาบ้าน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่ปลูกสร้างอาคารใหม่
ในระบบคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
ฝุายโยธา และ
ฝุายทะเบียน
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ด้านที่ 5 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของสานักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาพืน้ ที่เพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาเขต

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

2564
ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอนโยบายและร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน
ของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ค่าเปูาหมาย
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
1

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

ตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
149,720

ส่วนราชการ
ฝุายพัฒนาชุมชนฯ
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด

ค่าเปูาหมาย
2562

2563

ความสาเร็จของการจัดเก็บรายได้

2564
ร้อยละ 100

มาตรการที่ 2 เร่งรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด

ค่าเปูาหมาย
2562

-ร้อยละความสาเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
-ร้อยละของการบังคับภาษี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการสารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวัน

2563

2564
-ร้อยละ 100
-ร้อยละ 100

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
ฝุายรายได้
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ลาดับที่
1
2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลาดับตามความสาคัญของโครงการ)
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝูาระวังภัยและยาเสพติด
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

352,000

กทม.

ฝุายปกครอง

149,720

กทม.

ฝุายพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
3
4

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนามาใช้ประโยชน์
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย

ชุมชนฯ
50,000

กทม.

ฝุายรักษาความ
สะอาดฯ

-

-

ฝุายรักษาความ
สะอาดฯ

5

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

123,000

กทม.

ฝุายสิ่งแวดล้อมฯ

6

กิจกรรมทาความสะอาดท่อระบายน้า

493,000

กทม.

ฝุายโยธา

7

กิจกรรมเก็บวัชพืช

-

-

ฝุายโยธา

8

โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน

-

-

ฝุายเทศกิจ

-

-

ฝุายรายได้

-

-

ฝุายสิ่งแวดล้อมฯ

-

-

ฝุายเทศกิจ

-

-

ฝุายรายได้

-

-

ฝุายเทศกิจ

และอาสาจราจร
19
10
11

โครงการสารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวัน
โครงการจัดทาฐานข้อมูลระบบบาบัดน้าเสีย
ของผู้ประกอบการ
โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน
และอาสาจราจร

1ุ2
13

โครงการสารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวัน
โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
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ลาดับที่
14

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลาดับตามความสาคัญของโครงการ)
โครงการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

-

-

ฝุายเทศกิจ

-

-

ฝุายโยธาและ

อาชญากรรม (ตู้เขียว)
15

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล
ที่ปลูกสร้างอาคารใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์

16

โครงการบารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ฝุายทะเบียน
2,100,000

กทม.

ฝุายรักษาความ
สะอาดฯ

17

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน

-

-

ฝุายการคลัง

-

-

ฝุายการคลัง

-

-

ฝุายการคลัง

-

-

ฝุายปกครอง

งบประมาณของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามแผนในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
18

กิจกรรมบันทึกรายการบัญชีและจัดทางบ
การเงินของสานักงานเขตปทุมวัน

19

กิจกรรมจัดทารายงานทรัพย์สินรายไตรมาส
และสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ของ
สานักงานเขตปทุมวันให้ถูกต้อง

20

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เสร็จ
ภายในกาหนด

และฝุายที่
เกี่ยวข้อง

21
22

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจาปี
พ.ศ. 2564

-

กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้มารับบริการ

-

-

ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง

-

ฝุายปกครอง
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลาดับตามความสาคัญของโครงการ)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

23

กิจกรรมการจัดทาฐานข้อมูลของสานักงาน

-

-

ฝุายปกครอง

-

-

ฝุายสิ่งแวดล้อมฯ

เขตปทุมวัน
24

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของ
หน่วยงาน
รวมโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ

24
6
18

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

29

บัญชีรายการ/โครงการประจาพื้นฐาน
ลาดับที่
1
2

3

4
5

ด้าน/แผนงาน
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
(ฝุายรักษาฯ)
ด้านการโยธาและระบบจราจร
(ฝุายโยธา)

ด้านการระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
(ฝุายพัฒนาชุมชนฯ)

รายการ/โครงการ
-

งบประมาณ
-

1. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน

238,800 บาท

1. การซ่อมแซมบารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่สาธารณประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออก
กาลังกาย
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอ่าน
7. โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมั่นคง
8. โครงการจัดงานวันสาคัญ อนุรักษ์

3,000,000 บาท

1,290,000 บาท
949,820 บาท
510,825 บาท

581,385บาท
369,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
500,000 บาท

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
9. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน

10,000

ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
6

ด้านการสาธารณสุข
(ฝุายสิ่งแวดล้อมฯ)

1. โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอด
ยุงลาย
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ลาดับที่

7

ด้านงบประมาณ
ด้านการสาธารณสุข
(ฝุายสิ่งแวดล้อมฯ) (ต่อ)
ด้านการศึกษา
(ฝุายการศึกษา)

รายการ/โครงการ
2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี
สะอาด ปลอดภัย
1. การประชุมครู
2. การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
3. การจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
4. การสัมมนาประธานกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
6. โครงการพัฒนางานวิชาชีพ
ตามแนวพระราชดาริ
7. การจ้างเหมายามดูแล
ทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
8. การสนับสนุนให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต
10. ค่าใช้จ่ายในการเรียน
การสอน
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

งบประมาณ
165,075 บาท

4,700 บาท
93,000 บาท

63,900 บาท

13,900 บาท

1,623,000 บาท

440,000 บาท
3,444,000 บาท

83,700 บาท
27,400 บาท
2,248,100 บาท
567,620 บาท
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