ตัวชี้วัดยุทธศาสตรของสํานักงานเขตที่ใชในการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 256๒

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปาหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
เปาประสงคที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด
-รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย
ที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชน
ที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ป ๒๕๖1

รอยละ12

-รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2561

รอยละ 5

(ตอ)

นิยาม วิธีการคํานวณเกณฑการประเมินผล
1. นิยาม
1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) สิ่งที่ยอยสลายงาย ไดแก เศษอาหาร เศษผัก
เปลือกผลไม วัชพืช ใบไมกิ่งไม ฯลฯ
1.2 มูลฝอยอินทรียนํากลับไปใชประโยชน หมายถึง การนํากลับไปใชประโยชนตาม
คุณสมบัติของมูลฝอยโดยผานกระบวนการแปรรูปหรือไมก็ไดเชนทําปุยหมัก เลี้ยงสัตว
แปรรูป ฯลฯ
1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน
ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑปนเปอน ซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ เชน ยาเม็ดหมดอายุ ผงคารบอน เปนตน
โดยไมรวมของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี
2. วิธีการคํานวณ
2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชน
ที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น เทากับ ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํากลับไป
ใชประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2561 หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนํา
กลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดป 2561 คูณ 100

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักสิ่งแวดลอม
สํานักงานเขต
(ฝายรักษา
ความสะอาดฯ)

เชือ่ มโยง
มาตรการ
มาตรการที่ 1
สงเสริมการคัด
แยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด
ตามหลัก3Rs
(Reduce
Reuse/
Recycle)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยาม วิธีการคํานวณเกณฑการประเมินผล
2.2 รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เทากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2562 ลบ ปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2561 หาร ปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดป 2561 คูณ 100
3.เกณฑการประเมินผล
1. คาเปาหมายรายเขตตามที่สํานักสิ่งแวดลอมกําหนด
2. ผลการดําเนินงานรายเขตใชขอมูลจากระบบรายงานของสํานักสิ่งแวดลอม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3. สํานักงานเขตรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเปน 2 ตัวยอย
ผานระบบติดตามและประเมินผลของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลเปน
ประจําทุกเดือน โดยตองระบุรายละเอียดที่อธิบายไดวา ดําเนินการอยางไร
กับใคร ที่ไหน เมื่อไร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย และปริมาณมูลฝอยอันตรายพรอม
ระบุแหลงกําเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงานตามแนวทางที่สํานักสิ่งแวดลอม
กําหนดไว ณ หนวยงานเพื่อรับการประเมินผล
4. เกณฑการคํานวณคะแนนจากเปาหมายที่กําหนด แยกแตละตัวชี้วัดยอย
- รอยละ 100 ของคาเปาหมายเขตขึ้นไปได 5 คะแนน
- รอยละ 90 - 99 ของคาเปาหมายเขต ได 4 คะแนน
- รอยละ 80 - 89 ของคาเปาหมายเขต ได 3 คะแนน
- รอยละ 70 - 79 ของคาเปาหมายเขต ได 2 คะแนน
- รอยละ 60 - 69 ของคาเปาหมายเขต ได 1 คะแนน
- รอยละ 59 ของคาเปาหมายเขตลงมา ได 0.9 คะแนน
5. นําผลคะแนน 2 ตัวยอยรวมกันเปนผลงานตัวชี้วัดรายเขต

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชือ่ มโยง
มาตรการ

-1ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เปาหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงคที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เปาหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
เปาประสงคที่ ๑.๓.๑.2 ลดการกระทําผิดกฎจราจร
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. รอยละของ
รอยละ 100
จุดเสี่ยงภัยไดรับการ
แกไข เฝาระวังและ
ตรวจตรา

นิยามและวิธีการคํานวณ
นิยาม
จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสํารวจวาเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
(รวมกับจุดที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํารวจ) จุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน
และทาเทียบเรือ
การแกไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง การปรับ การแกไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดลอม
เชน การดูแลตัดตนไม การติดตั้งหรือซอมแซมไฟฟาสองสวาง การติดตั้งหรือซอมแซม
กลองวงจรปด (CCTV) การติดปายประชาสัมพันธปองกันอาชญากรรม การทําความสะอาด
บริเวณพื้นที่ ฯลฯ ครบทุกรายการทุกจุดตามสภาพพื้นที่
การเฝาระวังและตรวจตรา หมายถึง การดําเนินการเพื่อสงเสริมความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม และอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. การตรวจตราสภาพแวดลอม และเฝาระวังความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงภัย
รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ กลองวงจรปด (CCTV) และไฟฟาสองสวาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักเทศกิจ
สํานักงานเขต

เชื่อมโยงกับมาตรการ
- มิติที่ 1.2
มาตรการที่ 5
สนับสนุนดานความ
ปลอดภัย (ตรวจพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม)
- มิติที่ 1.3
มาตรการที่ 3
ดูแลความปลอดภัย
และอํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน
29 ต.ต. 2561
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นิยามและวิธีการคํานวณ
2. การอํานวยความสะดวกการจราจร รวมถึงการอํานวยความความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมและอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงภัย เชน โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
และอาสาจราจร โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ ฯลฯ
3. การกวดขันไมใหมีการจอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
1. สํานักเทศกิจ
1.1 ขอมูลจุดเสี่ยงภัยของสํานักงานเขต จํานวน 1 ชุด
1.2 ออกแบบรายงานผลการดําเนินงาน
1.3 ใหคะแนนผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต ตามขอ 2
2. สํานักงานเขต
2.1 การแกไขจุดเสี่ยงภัย (รอยละ 30)
สํานักงานเขตมีการจัดทําแผนการแกไขจุดเสี่ยงภัย และดําเนินการตามแผนดังกลาว
ดังนี้
2.1.1 ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดําเนินการดูแลตัดตนไม ทําความ
สะอาดพื้นที่ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ (10 คะแนน)
2.1.2 ฝายโยธาดําเนินการติดตั้งหรือซอมแซมไฟฟาสองสวาง ติดตั้งหรือซอมแซม
กลองวงจรปด (CCTV) และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ (10 คะแนน)
2.1.3 ฝายเทศกิจดําเนินการติดปายประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรม
และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ (10 คะแนน)
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นิยามและวิธีการคํานวณ
2.2 การเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (รอยละ 50)
สํานักงานเขต โดยฝายเทศกิจมีการจัดทําแผนเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย และ
ดําเนินการตามแผนดังกลาว ดังนี้
2.2.1 จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตราภาพแวดลอม
และเฝาระวังความปลอดภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยหากตรวจพบความผิดปกติหรือปจจัย
อันอาจนํามาซึ่งเหตุการณความไมปลอดภัย ใหจัดทําหนังสือประสานฝายที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไข (15 คะแนน)
2.2.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด และหากพบวา มีการชํารุด
ใหจัดทําหนังสือประสานฝายที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข (15 คะแนน)
2.2.3 จุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนนมีการปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก
ดานการจราจร ตามโครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนนและอาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด
(เฉพาะวันทําการ) (10 คะแนน)
2.2.4 ปฏิบัติหนาทีก่ วดขันไมใหมีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต
หรือลอเลื่อนบนทางเทาไมใหมีคดีอุบัติเหตุบนทางเทา รอยละ 100 (10 คะแนน)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

3. การรายงานผลการดําเนินการ (รอยละ 20)
สํานักงานเขต โดยฝายเทศกิจรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานแกไขจุดเสี่ยงภัย
และการเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ตามขอ 2 โดยประสานฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รายงานใหผูบริหารและสํานักเทศกิจทราบ (20 คะแนน)
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นิยามและวิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณ
1. ความสําเร็จของการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภัย รวมกับการเฝาระวังและตรวจตรา
จุดเสี่ยงภัย x 100 หาร เปาหมายของความสําเร็จของการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภัย
รวมกับการเฝาระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามแผน (รอยละ 80)
2. การรายงานผลการดําเนินการสงใหสํานักเทศกิจรวบรวมสรุปรายงานผูบริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ (รอยละ 20)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

29 ต.ต. 2561

ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดานที่ ๑ : มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๔ : ปลอดภัยพิบัติ
เปาประสงค ๑.๔.๑.๑ : กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รอยละความสําเร็จในการ
รอยละ ๑๐๐ นิยาม
สํานักการระบายน้ํา
เตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
๑. การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแกไข
ปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝนและน้ําหลากเขาในพื้นที่
(ผลผลิต)
กรุงเทพมหานครใหสามารถลดระยะเวลาการระบายน้ํา
ทวมขังไดเร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแกประชาชนให
นอยลง
ทั้งนี้ การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขตตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
เตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖ 2 โดยมี
ภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้
๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล
๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะ
ซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน
๒. ความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ ในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหา
น้ําทวมในพื้นที่ ประจําป ๒๕๖ 2 ที่ สํานักการระบายน้ํา
และสํานักงานเขตกําหนด

หนวยงาน
รวมดําเนินการ
สํานักงานเขต

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการที่ 1: เพิ่มความสามารถ
ในการปองกันน้ําทวมจากน้ําหลาก
และน้ําหนุน
มาตรการที่ 2: เพิ่มความสามารถ
และประสิทธิภาพในการรองรับ
และระบายน้ําทวมขัง

-2ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
รายละเอียดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
- วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัติงานปที่ผานมา
- ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติเพื่อหา
ปจจัยความสําเร็จและแนวทางแกไขในระยะตอไป
2. สํารวจความพรอม
2.1 ทอระบายน้ํา (สํารวจความยาวทอระบายน้ํา
ที่ตองลางทําความสะอาด)
2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความพรอม และ
ที่ตองขุดลอก)
3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหา
น้ําทวมในพื้นที่ประจําป ๒๕๖2 ประกอบดวย
แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้
3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกทอระบายน้ํา
บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน
3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล
พรอมทั้งขอมูลผลการประเมินการดําเนินงานในป
ที่ผานมาระบุมาในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่
หรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 4 ครั้ง/ป

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
รวมดําเนินการ

เชื่อมโยง
มาตรการ

สํานักการระบายน้ํา

สํานักงานเขต

มาตรการที่ 1: เพิ่มความสามารถ
ในการปองกันน้ําทวมจากน้ํา
หลากและน้ําหนุน
มาตรการที่ 2: เพิ่มความสามารถ
และประสิทธิภาพในการรองรับ
และระบายน้ําทวมขัง

-3ตัวชี้วัด
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หนวยงาน
เจาภาพหลัก

หนวยงาน
รวมดําเนินการ

เกณฑการใหคะแนน: รอยละ 100
สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขต
- พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผน เตรียมการ ปองกันปญหาน้ําทวม
ประจําป ๒๕๖ 2 ของสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต ประกอบดวย
การเตรียมการตามแผนฯ แบงเปน 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้
1. แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก
ตะแกรงรับน้ําและคันหิน แบงแผนการดําเนินการ ดังนี้
1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยใชแรงงานเขต
1.2 แผนงาน ทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา ฯ โดยการจางเหมา
หนวยงานอื่นตามที่ไดรับจัดสรรประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ใหรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานัก
การระบายน้ํา ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน
พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนิน งาน (ถามี) และผล การดําเนิน งาน
ตามแผนที่กําหนด ตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖ 2
(คะแนนรอยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปดทางน้าํ ไหลแบงแผนการดําเนินการ ดังนี้
2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใชแรงงานเขต
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจางเหมาหนวยงานอื่นตามที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ใหรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานัก
การระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ ไมเกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน และการรายงาน
การดําเนิน งานตองครบถวน สมบูรณ สม่ําเสมอ และระบุปญหา/อุปสรรคใน
การดําเนินงาน (ถามี) และผลการดําเนิน งานตามแผนที่กําหนด ตองไดรอยละ
100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45)

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการที่ 1: เพิ่มความสามารถ
ในการปองกันน้ําทวมจากน้ํา
หลากและน้ําหนุน
มาตรการที่ 2: เพิ่มความสามารถ
และประสิทธิภาพในการรองรับ
และระบายน้ําทวมขัง

-4ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

หนวยงาน
เจาภาพหลัก

หนวยงาน
รวมดําเนินการ

เชื่อมโยงมาตรการ

3. จัดกิจกรรมรณรงคไมทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใชกระบวนการมี สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขต มาตรการที่ 1: เพิ่มความสามารถ
สวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือรวมกับหนวยงานที่
ในการปองกันน้ําทวมจากน้ําหลาก
เกี่ยวของ จํานวน 4 ครั้ง/ป (คะแนนรอยละ 10)
และน้ําหนุน
มาตรการที่ 2: เพิ่มความสามารถ
สูตรการคํานวณ : ผลคะแนนการดําเนินการตามแผนฯ
และประสิทธิภาพในการรองรับ
(คะแนนรอยละ 100)
และระบายน้ําทวมขัง
รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

คูณดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ
ที่สํานักงานเขตกําหนด
เกณฑการใหคะแนน
- รอยละ ๑๐๐
เทากับ ๕ คะแนน
- รอยละ ๙๐–๙๙
เทากับ ๔ คะแนน
- รอยละ ๘๐-๘๙
เทากับ ๓ คะแนน
- รอยละ ๗๐-๗๙
เทากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากวารอยละ ๗๐
เทากับ ๑ คะแนน
(ปดเศษตามหลักคณิตศาสตร)

ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เปาประสงคท่1ี .6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ไดรับประทาน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
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หนวยงาน
เชื่อมโยงมาตรการ
รับผิดชอบ
รอยละ 100 นิยาม
รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
สํานักอนามัย มาตรการที่ 1 ควบคุม กํากับให
๑.สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนายอาหาร
ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
สํานักงานเขต สถานประกอบการอาหารผาน
แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาด ซูเปอรมารเก็ต
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพ
และมินิมารท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่ไดรับใบอนุญาตหรือ หนังสือ
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ของกรุงเทพมหานคร
รับรองการแจงตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
มาตรการที่ 2 ควบคุม กํากับให
(สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป)
ผูประกอบการ ผูไดรับใบอนุญาต/
๒.เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง
หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปน
เกณฑที่ใชตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
โรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคม
ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ป
คาเปาหมาย ผลดําเนินการ
รังเกียจหรือไมเปนพาหนะนํา
ดีประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแกดานอาคารสถานที่
2557 รอยละ 60 รอยละ 70.83
โรคติดตอ
ดานความปลอดภัยของอาหารและดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร
2558 รอยละ 60 รอยละ 72.98
มาตรการที่ 3 ควบคุม กํากับให
ดังนี้
2559 รอยละ 60 รอยละ 76.18
สถานประกอบการผูไดรับอนุญาต/
2.1 ดานอาคารสถานที่ ตองผานเกณฑสุขลักษณะ
2560 รอยละ 60 รอยละ 75.39
หนังสือรับรองการแจง ตองผาน
สถานประกอบการอาหาร
ระยะครึ่งปงบประมาณ รอยละ 65.18
การอบรมตามหลักสูตรที่
2.2 ดานความปลอดภัยของอาหาร ตองผานเกณฑ
2561 (รอยละ 100)
ขอมูล ณ วันที่ 6
ประมาณ
กรุงเทพมหานครกําหนด
ดานความปลอดภัย ดังนี้
กันยายน2562
รอยละ 85
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝาระวัง
(1) อาหารและวัตถุดิบสุมตรวจดวยชุดทดสอบเบื้องตน (Test
(รอยละ 100)
คุณภาพอาหารในสถาน
kit) ทางดานเคมี อยูในเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด ดังนี้
- ตองไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ สารฟอรมาลิน
ประกอบการ

ตัวชี้วัด
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สารฟอกขาว และสารกันรา
- ตองไมพบสีสังเคราะหในอาหาร ที่หามการใชสี
- ตองไมพบกรดแรอิสระในน้ําสมสายชู
- ตองไมพบยาฆาแมลง สารไอโอเดท และสารโพลาร
ในน้ํามันทอดอาหารเกินเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด
(2)ตรวจความสะอาดของอาหารพรอมบริโภคภาชนะอุปกรณ
มือผูสัมผัสอาหาร โดยใชชุดตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียเบื้องตน
(SI-๒) พบการปนเปอน ไมเกินรอยละ 1๐
กรณี พบการปนเปอนสารเคมีอันตราย หรือโคลิฟอรม
แบคทีเรีย ใหออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือคําแนะนํา
ใหผูประกอบการอาหารดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑ
ความปลอดภัยโดยสุมตรวจวิเคราะหซ้ํา
2.3 ดานบุคลากรผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมหรือการ
เรียนรูดวยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร และผานการทดสอบความรูโดยไดรับหนังสือ
รับรองและบัตรประจําตัวผูสัมผัสอาหาร
๓.รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึงรอยละความสําเร็จในการสงเสริม
สนับสนุนใหสถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ผลผลิต
- จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ไดรับการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการที่ 6 เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหาร
มีศักยภาพ
ในการดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
ของกรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ
- รอยละสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครคูณดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวน
สถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต
สูตรการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ / จํานวนสถาน
ประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงมาตรการ

วัตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ดานที่ 1 - มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 – การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาประสงค 3.1.1.1 – ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
นิยามและวิธีการคํานวณ
รับผิดชอบ
รอยละความสําเร็จของการ
รอยละ 100 นิยาม
สํานักการโยธา
ออกแบบและจัดทํารายการของ
การออกแบบและจัดทํารายการ หมายถึง การออกแบบสิ่งอํานวย
สํานักงานเขต
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการตามมาตรฐาน พรอมทั้งรายการที่ได
ผูสูงอายุและผูพิการ
ออกแบบไว เพื่อนําไปจัดสรรของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณที่กอสรางหรือ
ติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อชวยสนับสนุนใหทุกคน
ในสังคมสามารถดําเนินชีวิตดวยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสรางความ
ปลอดภัยใหแกผูใช ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สงเสริมใหสํานักงานเขตมีการ
เตรียมการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการตาม
มาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (Universal Design)
แนวทางการดําเนินงาน
1. สํานักงานเขตตองมีการออกแบบพรอมรายการของการจัดทํา สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ ผูพิการ เชหนองน้ํา ทางเขาอาคารทางลาดพรอม
ปายสัญลักษณผูพิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสําหรับคนพิการ หรืออืเป
่น นๆตน
- กรณีสํานักงานเขตที่อยูระหวางการกอสรางสํานักงานเขตใหม
จะตองนําแบบโครงสรางสํานักงานเขตสงใหสํานักการโยธาเพื่อตรวจสอบ
และแจงผลใหสํานักงานเขตทราบวาตองดําเนินการหรือไม หากสํานัก
การโยธารับรองครบถวนแลว สํานักงานเขตไมตองดําเนินการ แตหากไมได
กําหนดไวในรูปแบบหรือมีไมครบถวน ตองมีการดําเนินการจัดทํารูปแบบ/
รายการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
- กรณีสํานักงานเขตมีสิ่งอํานวยความสะดวกแลว แตไมเปนไปตาม

เชือ่ มโยง
มาตรการ
มาตรการที่ 2

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
มาตรฐาน ตองมีการกําหนดแบบและรายการใหถูกตองเพื่อการปรับปรุง
2. นํารูปแบบและรายการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
3. สํานักงานเขตตองรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักการโยธาปละ
๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ 15
กันยายน 2562
4. สํานักการโยธาเปนหนวยงานใหการสนับสนุน/ใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินการออกแบบและจัดทํารายการ มีฐานขอมูลที่ไดทําการสํารวจ
สิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานเขต เมื่อป พ.ศ.2560 และดําเนินการ
ติดตาม วัดผลสําเร็จและใหคะแนนกับสํานักงานเขต
วิธีการคํานวณ
๑. มีแบบและรายการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ
ผูพิการฯ หากไมแลวเสร็จคิดคะแนนตามผลงาน (รอยละ ๘๐)
๒. มีการรายงานผลการดําเนินงานสงใหสํานักการโยธา จํานวน ๒ ครั้ง
หากไมรายงานหักคะแนน ครั้งละ 0.2 คะแนน (รอยละ ๑๐)
๓. มีการนําแบบและรายการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปถัดไป
หากไมนําแบบและรายการเพื่อขอจัดสรรฯ หัก 0.5 คะแนน (รอยละ ๑๐)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชือ่ มโยง
มาตรการ

ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาประสงคที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
คา
นิยามและวิธีการคํานวณ
หนวยงาน
เปาหมาย
รับผิดชอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา รอยละ นิยาม/คําอธิบาย
สํานักการศึกษา/
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา ๑๐0 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักหมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขต
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนน
(O-NET) เพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กําหนดทุกรายวิชาที่สอบ ไดแก
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
- โรงเรียนที่กําหนด แบงตามเกณฑการคํานวณชวงระดับคะแนน O-NET ปการศึกษา 2560
หมายเหตุ
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
กลุมโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
กลุม A
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
เปนคาเปาหมายของสํานัก
กลุม B
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับคอนขางดีถึงดี
การศึกษา
กลุม C
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับพอใชถึงปานกลาง
- คาเปาหมายของสํานักงานเขต
กลุม D
มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยูในระดับควรปรับปรุงอยางยิ่งถึงควรปรับปรุง
เปนไปตามที่สํานักการศึกษา
- มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง
กําหนด
ระดับ
วิชา
คะแนนเฉลี่ยเปาหมาย
ประถมศึกษาปที่ 6

มัธยมศึกษาปที่ 3

มัธยมศึกษาปที่ 6

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

กลุม 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

กลุม B
42.46
42.72
38.81
48.81
31.15
37.67
32.98
43.94
27.30
33.75
29.25
46.72
37.34

กลุม C
39.95
40.29
35.08
48.41
24.87
33.56
27.31
41.92
19.73
28.33
22.33
45.63
33.12

กลุม 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

เชือ่ มโยง
มาตรการ
๑-๓

ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณ
1. หารอยละความสําเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุมโรงเรียน) โดยนําผลคะแนนเฉลี่ย
รายวิชาที่ดําเนินการไดเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเปาหมาย
2. หารอยละความสําเร็จรายระดับ (ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนํารอยละความสําเร็จรายวิชา (ขอ 1)
มาหาคาเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน)
3. หารอยละความสําเร็จของหนวยงาน โดยนํารอยละความสําเร็จของทุกระดับชั้นของหนวยงาน
มาหาคาเฉลี่ย
รอยละความสําเร็จของหนวยงาน : ผลรวมรอยละความสําเร็จทุกระดับชั้นของหนวยงาน
จํานวนระดับชั้นของหนวยงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชือ่ มโยง
มาตรการ

ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

ดานที่ ๔ มหานครกระชับ
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม
เปาประสงคที่ ๔.๑.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
นิยาม /คําอธิบาย
หนวยงาน
เชือ่ มโยง
และวิธีการคํานวณ
รับผิดชอบ
มาตรการ
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง รอยละ 100 นิยาม/คําอธิบาย
มาตรการที่ 8.
สํานักผังเมือง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
1. ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
สํารวจ จัดเก็บ และ
อาคาร และตําแหนงอาคารที่มีการ
หมายถึง ตําแหนงผูยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบ
หนวยงานรวมดําเนินการ จัดทําระบบฐานขอมูล
ออกเลขรหัสประจําบาน
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุ ไวใน
เพื่อการวางผังเมือง
คํารองขอ และไดรับการอนุญาตใหมีการกอสรางตามคํารองขอ
สํานักการโยธา
2. การลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
สํานักงานเขต
หมายถึง การลงจุดแสดงตําแหนงที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามระบบการรายงานผลการอนุญาต
กอสรางอาคารของสํานักผังเมือง ทั้งป 2562 และปยอนหลังจน
ขอมูลเปนปจจุบัน
3. ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน หมายถึง
ตําแหนงผูยื่นคํารองขอเลขรหัสประจําบาน และไดรับการกําหนดเลข
หมายประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง
4. การลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
หมายถึง จุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานตาม
ระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบานของสํานักผังเมือง
(ตามแบบ ทร. 900) ทั้งป 2562 และปยอนหลังจนขอมูลเปน
ปจจุบัน
5. ระบบการรายงานผล
หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาต
กอสรางอาคาร และตําแหนงการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมืองและสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

นิยาม /คําอธิบาย
และวิธีการคํานวณ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจุดที่ลงตําแหนงการอนุญาตกอสรางอาคารกับ
จุดที่ลงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
คูณดวย 100 หารดวยผลรวมของจํานวนการอนุญาตกอสรางอาคาร
กับจํานวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาทนง้ั หมด
เกณฑการใหคะแนน
- รอยละ ๑๐๐
เทากับ ๕ คะแนน
- รอยละ ๙๐–๙๙
เทากับ ๔ คะแนน
- รอยละ ๘๐-๘๙
เทากับ ๓ คะแนน
- รอยละ ๗๐-๗๙
เทากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากวารอยละ ๗๐
เทากับ ๑ คะแนน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เชือ่ มโยง
มาตรการ

ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

นิยาม/คําอธิบาย
และวิธีการคํานวณ
รอยละของชุมชนในพื้นที่ รอยละ 50 ของชุมชนใน นิยาม/คําอธิบาย
1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบ
พื้นที่เขตมีการจัดทํา
เขตมีการจัดทํา
กรุงเทพมหานคร วาดวยชุมชนและกรรมการชุมชน
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2555
2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่
แสดงใหเห็นสถานการณ สภาพปญหา หรือความ
ตองการของชุมชน แนวทางการแกไข โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของ
แตละชุมชน

หนวยงานรับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

สํานักพัฒนาสังคม
สํานักงานเขต

มาตรการที่ 2 สงเสริมความเขาใจของ
ภาคประชาชนตอการเขามามีสวนรวมเพื่อ
การพัฒนาเมือง

ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร
เปาหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครใน
ระยะยาว
เปาหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
นิยามและวิธีการคํานวณ
หนวยงานรับผิดชอบ เชือ่ มโยงมาตรการ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
ไมนอยกวารอย ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
มาตรการที่ 3
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย
ละ 95
ภาษีบํารุงทองที่
จัดเก็บรายไดตาม
สํานักการคลัง
และภาษีบํารุงทองที่)
ยอดประมาณการ
วิธีการคํานวณ
ผูดําเนินการหลัก
รายไดจัดเก็บเอง
1.
สนข.
สามารถจั
ด
เก็
บ
ภาษี
ร
วม
3
ประเภทได
ต
ง
้
ั
แต
ไ
ม
น
อ

ยกว
า
สํ
า
นั
ก
การคลั
ง
- รอยละของยอดรวมการ
รอยละ 95 ได 5 คะแนน
และสํานักงานเขต
จัดเก็บภาษี 3 ประเภท
2. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 90
ตามยอดรวมประมาณ
แตไมถึงรอยละ 95 ได 4 คะแนน
การภาษี 3 ภาษี ที่
3. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 85
สํานักการคลังกําหนด
แตไมถึงรอยละ 90 ได 3 คะแนน
(ผลลัพธ)
4. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดตั้งแตรอยละ 80
แตไมถึงรอยละ 85 ได 2 คะแนน
5. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทไดนอยกวารอยละ
75 แตไมถึงรอยละ 80 ได 1 คะแนน

ภาษีคางชําระหมายถึงยอดภาษีคางชําระ 3 ประเภท (ภาษี

ชื่อตัวชี้วัด
- รอยละของยอดรวมการ
จัดเก็บภาษีคางชําระ 3
ประเภท

คาเปาหมาย
รอยละ 25

นิยามและวิธีการคํานวณ
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่) ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 หักภาษีคางชําระที่หนวยงานไมสามารถยึดอายัด
ตามระเบียบไดตามยอดที่สํานักการคลังแจง

หนวยงานรับผิดชอบ เชือ่ มโยงมาตรการ
มาตรการที่ 4
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
สํานักการคลัง
คงสัดสวนภาษี
ลูกหนี้ทองถิ่นใน
ผูดําเนินการหลัก
ปงบประมาณตอ
วิธีการคํานวณ
สํานักการคลัง
รายไดภาษีทองถิ่น
1. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 25 และสํานักงานเขต
จัดเก็บเอง
ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 5 คะแนน
2. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 20
แตไมถึงรอยละ 25 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 4 คะแนน
3. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 15
แตไมถึงรอยละ 20 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 3 คะแนน
4. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดตั้งแตรอยละ 10
แตไมถึงรอยละ 15 ของยอดภาษีคางชําระ ไดคะแนน 2 คะแนน
5. สํานักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีคางชําระไดไมถึงรอยละ 10
ไดคะแนน 1 คะแนน

