สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานเขตบางนา
******************************
มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ

1.

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 9 ตัว (เจรจาตกลง)

1.

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนากลับไปใช้
ประโยชน์ที่แหล่ง กาเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกาเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ร้อยละ 12

ร้อยละ
12.50

2.

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ฝ่ายเทศกิจ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ฝ่ายโยธา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ฝ่ายปกครอง

ร้อยละ 100

ร้อยละ
88.75

ฝ่ายการศึกษา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ฝ่ายทะเบียน

3.
4.
5
6
7

ร้อยละความสาเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริม ให้สถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
ร้อยละความสาเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และ
ใบประมาณราคาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคารและตาแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจา
บ้าน

8.

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

ร้อยละ 50

ร้อยละ
51.35

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

9.

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
และภาษีบารุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวม
ประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สานักการคลังกาหนด
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชาระ 3 ประเภท

ร้อยละ 95

ร้อยละ
136.66

ฝ่ายรายได้

๒
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

2.

ตัวชี้วัดอื่น ๆ ในแผนฯ (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

10

ร้อยละความสาเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ร้อยละ 80

ร้อยละ
106.66

ฝ่ายโยธา

11

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา
เสพติดมีการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่

ร้อยละ 50

ร้อยละ
100

ฝ่ายปกครอง

12

ร้อยละจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

ร้อยละ 100

13

ร้อยละความสาเร็จของการซ่อมแซมผิวการจราจร ถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

14

ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของ
สวนสาธารณะ/สวนหย่อม

15

ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ ร้อยละ 100

16

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ย
ยังชีพ

ร้อยละ 70

17

จานวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

1 ภูมิปัญญา

18

จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอน

19
20
21

จานวนชุดข้อมูล/นิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
จานวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานคร
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์ BFC ของสานักงาน
เขตในระดับมาก

1 จานวน
รายการที่
ซ่อมแซม
ร้อยละ 100

3 หลักสูตร
5 ชุด

ร้อยละ
66.67
1 จานวน
รายการที่
ซ่อมแซม

ฝ่ายโยธา
ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ร้อยละ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
100
สวัสดิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
ร้อยละ 100
สวัสดิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1 ภูมิปัญญา
และสวัสดิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
3 หลักสูตร
สวัสดิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5 ชุด
และสวัสดิการ
ร้อยละ
100

5 ช่องทาง

5 ช่องทาง

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 98

ฝ่ายปกครอง

๓
ลาดับ
ที่
3.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดอื่น ๆ ในแผนฯ (ต่อ) (งานประจา)
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ

22

จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

12 ครั้ง/ปี

15 ครั้ง/ปี

23

ร้อยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นาไปกาจัดและแปรรูปอย่าง
ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

ร้อยละ 5

ร้อยละ
46.93

24

ความสาเร็จในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจาศูนย์

ร้อยละ 12

ร้อยละ 12

ฝ่ายปกครอง

25

ดัชนีลูกน้ายุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ 70

ร้อยละ
89.29

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

ร้อยละ 2

ร้อยละ 19

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

ร้อยละ 80

ร้อยละ
100

ฝ่ายการศึกษา

ร้อยละ 80

ร้อยละ
100

ฝ่ายการศึกษา

3 โครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการ/
กิจกรรม

3 โครงการ/
กิจกรรม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

1 โครงการ/
กิจกรรม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

26
27
28
29
30
๓1

จานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตบางนาผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของโรงเรียนตามที่ได้รับงบประมาณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตบางนา
จานวนกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์หรือแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

