ก

คำนำ
ตามที่ เ ทศบาลนครขอนแก่ น ได้ ด าเนิ น โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ณ ห้ องประชุมโรงเรี ย นบ้ านตูม ในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ณ
ห้องประชุมสีโห และในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ (KPI)
ของเทศบาลนครขอนแก่น จานวนทั้ งสิ้น 22 ตัวชี้วัด และมีส่วนในการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน สามารถนาความรู้จากการสัมมนาไปกาหนดตัวชี้วัด (KPI)
ได้ถูก ต้องมากยิ่ งขึ้น และน าไปประยุ กต์ ใช้ในการดาเนิ นงานโครงการ สามารถตอบสนองความต้อ งการ
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งแท้ จ ริ ง และยั่ ง ยื น ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
บัดนี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดาเนินการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ดาเนิ นงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ ว จึงจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ (KPI) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการภายใน
และส่วนที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลมาเป็นแนวทางประกอบการดาเนินงานต่อไป ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 รายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนและหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
ตามผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถบรรลุ วัต ถุประสงค์แ ละเป้าหมาย
ที่กาหนดได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการสนับสนุน กิจกรรม MICE
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพิสุทธิ์ สารบรรณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617
คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จของการสนับสนุน กิจกรรม MICE
จานวนผู้เข้าร่วม หมายถึง จานวนผู้เข้าร่วมงานประชุมและกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรม MICE และ Event
ที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้น หรือการสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม Mice หมายถึง
M ย่อมาจาก Meeting - เป็นการจัดประชุมขนาดเล็ก-สัมมนาระยะเวลา 1-2 วัน ไม่เกิน 100 คน
I ย่อมาจาก Incentive travel - การจูงใจ/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
C ย่อมาจาก Conference/Convention - เป็นการจัดประชุมวิชาการของสมาคม/องค์กรระหว่าง
ประเทศระยะเวลา 3-5 วัน มีผู้เข้าร่วมจานวนมาก ใช้ห้องประชุมหลายห้อง
และอาจมีการทัศนศึกษา มากว่า 100 คน
E ย่อมาจาก Exhibition - เป็นการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรม งานเทศกาล
กิจกรรม Event หมายถึง กิจกรรม/งานเทศกาล ของเทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้น หรือการสนับสนุน
หน่วยงานอื่นที่จัดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : เพื่อให้แต่ละสานัก/กอง ได้พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการหรืออานวยความ
สะดวกให้กับหน่วยงาน/ผู้เยี่ยมเยือน (ที่เข้ามาพัก/ร่วมการประชุม)
ระดับความสาเร็จ : ระดับความสาเร็จของการสนับสนุน กิจกรรม MICE
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (A1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านภาพลักษณ์และสิ่งดึงดูดใจ (A2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านความมั่นคงและปลอดภัย (A3)
ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากร (A4)
KPI ที่ 1 ระดับความสาเร็จของการ
สนับสนุนกิจกรรม MICE
ผลค่าเฉลี่ยระดับของคะแนน

2561
มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
2

ปีงบประมาณ
2562
2563
มากกว่า มากกว่า
หรือ
หรือ
เท่ากับ
เท่ากับ
3
4

2564
มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
5
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การวัดผลค่าเฉลี่ยระดับของคะแนน = คะแนนที่ได้รับทุกด้าน(A1+A2+A3+A4)
4
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

ผ่านเกณฑ์ร้อยละของ

ต่ากว่า

-

เท่ากับ

-

มากกว่า

เป้าหมาย

เกณฑ์

เกณฑ์

เกณฑ์

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
MICE City คือ เมืองที่มีศักยภาพ
3

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลค่าเฉลี่ย

และความพร้อมในการเป็นจุดหมาย

ระดับของ

ปลายทางของการท่องเที่ยวในรูปแบบ

คะแนน

MICE จะต้องมีศักยภาพในการรองรับ

มากกว่าหรือ

การจัดกิจกรรม MICE ใน 4 กิจกรรม

เท่ากับ 3

ที่เกี่ยวข้อง คือ การประชุมองค์กร
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การ
ประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้า
นิทรรศการ รวมถึงสามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมงานในแต่ละประเภทได้อย่าง
เต็มศักยภาพของเมืองเหล่านั้น
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5
3
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรนาข้อมูลโครงสร้างที่สนับสนุน MICE City โดยเฉพาะ
- ควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่งเสริมความรู้ด้าน MICE City หรือส่งเข้าร่วมการอบรม/ประชุมจากหน่วยงานอื่น
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล
- ทุกสานัก/กอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, ผู้ประกอบการ, สมาคม, ชมรม,
ห้างร้าน, สสปน., มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- จัดประชุมติดตามงาน เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการดาเนินการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ความสาเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.1 ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
พื้น ที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึง พื้นที่และสถานที่ที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดจานวน 46.0 ตารางกิโลเมตร (17.8 ตารางไมล์)
อั ต ลั ก ษณ์ เ มื อ ง หมายถึ ง ความเป็ น รากเหง้ า หรื อ วั ฒ นธรรมทางสั ง คม ซึ่ ง มี ค วามโดดเด่ น หรื อ
แตกต่ า งจากที่ อื่ น หรื อ ลั ก ษณะเฉพาะถิ่ น ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะในชุ ม ชน ทั้ ง ด้ า นประเพณี อาหารการกิ น
การแต่งกายและภาษา
วัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง วัฒนธรรมที่ เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของ
บุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวัดช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่ง
สามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทาอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรมเป็นเสมือน
กระแสหรือพลั งที่เรามองไม่เห็น แต่รู้สึกได้ บริโภคได้ และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในขณะที่เราตื่นนอนทางาน พักผ่อน
หย่อนใจ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละการพัฒนา
พื้นที่บึงแก่นนครให้
เป็นอัตลักษณ์เมือง
โดยผ่านมิติทาง
วัฒนธรรมและ
เชื่อมโยงกับพื้นที่
วัฒนธรรมอื่น
ต่ากว่าร้อยละ 60

ร้อยละการพัฒนา
พื้นที่บึงแก่นนครให้
เป็นอัตลักษณ์เมือง
โดยผ่านมิติทาง
วัฒนธรรมและ
เชื่อมโยงกับพื้นที่
วัฒนธรรมอื่น
ร้อยละ 60

ร้อยละการพัฒนา
พื้นที่บึงแก่นนครให้
เป็นอัตลักษณ์เมือง
โดยผ่านมิติทาง
วัฒนธรรมและ
เชื่อมโยงกับพื้นที่
วัฒนธรรมอื่น
ร้อยละ 65

ร้อยละการพัฒนา
พื้นที่บึงแก่นนครให้
เป็นอัตลักษณ์เมือง
โดยผ่านมิติทาง
วัฒนธรรมและ
เชื่อมโยงกับพื้นที่
วัฒนธรรมอื่น
ร้อยละ 70

ร้อยละการพัฒนา
พื้นที่บึงแก่นนครให้
เป็นอัตลักษณ์เมือง
โดยผ่านมิติทาง
วัฒนธรรมและ
เชื่อมโยงกับพื้นที่
วัฒนธรรมอื่น
ร้อยละ 75
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ระดับคะแนน :
*
*
*
*
*

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น ต่ากว่าร้อยละ 60
ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น ร้อยละ 60
ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น ต่ากว่าร้อยละ 65
ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น ต่ากว่าร้อยละ 70
ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น ต่ากว่าร้อยละ 75

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้
เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทาง
วัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับพื้นที่
วัฒนธรรมอื่น

1

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

โครงการป้องกันตลิ่ง
ทางเดิน ทางวิ่ง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสวนสาธารณะ
บึงแก่นนคร

5

1

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนันสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- ภาพถ่าย

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1
คะแนน
เท่ากับ 2
คะแนน
เท่ากับ 3
คะแนน
เท่ากับ 4
คะแนน
เท่ากับ 5
คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ความสาเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.2 จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเมือง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
กิจ กรรม/โครงการที่แสดงออกถึงอัต ลั กษณ์ของเมือง หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นเป็นผู้ดาเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือจนประสบผลสาเร็จ โดยคานึงถึง
อัตลักษณ์เมือง หมายถึง ความเป็นรากเหง้าหรือวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจาก
ที่อื่น หรื อลั กษณะเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลั กษณ์เฉพาะในชุมชน ทั้งด้านประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย
และภาษา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. โครงการจั ดงานประเพณี ออกพรรษา ลอยประทีป บูช าพุท ธกตัญ ญู ในวั นที่ 3–6 ตุ ล าคม 2560
ณ บึงแก่นนคร
2. โครงการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดกิจกรรม
เฉลิมมหานครฉลองหลักเมืองขอนแก่น และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช ภายใต้ชื่องาน “กิจกรรม
งานบุญคูนเมืองขอนแก่น” วันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
3. โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
4. โครงการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ในวันที่
5 - 15 เมษายน 2561 ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว)
5. โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียน
พรรษา”
ภาคทฤษฎี : ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง, โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่, โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
ภาคปฏิบัติ : ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวุฒาราม จังหวัดขอนแก่น
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
จานวนโครงการ/ จานวนโครงการ/ จานวนโครงการ/ จานวนโครงการ/ จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
แสดงออกถึงอัต
แสดงออกถึงอัต
แสดงออกถึงอัต
แสดงออกถึงอัต
แสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ของเมือง 2 ลักษณ์ของเมือง 3 ลักษณ์ของเมือง 4 ลักษณ์ของเมือง 5 ลักษณ์ของเมือง 6
กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จานวนกิจกรรม/โครงการ
1
5 กิจกรรม/โครงการ
ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของเมือง

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- โครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
4

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.8
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ความสาเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.3 จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง การดารงชีวิตที่ดีงาม มีคุณค่าของคนในชุมชนที่เป็นมรดกสืบทอดกันมา
และทุกคนในท้องถิ่นเกิดการยอมรั บ ก่อให้ เกิดความหวงแหนและได้รับการสื บทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดย
กาหนดให้ภาษาไทน้อย วรรณกรรมสินไซ แคน เสื้อเหลืองดอกคูน/ผ้าพื้นเมือง และอาหาร มาเป็นตัวขับเคลื่อน
อัตลักษณ์เมือง หมายถึง ความเป็นรากเหง้าหรือวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจาก
ที่อื่ น หรื อลั ก ษณะเฉพาะถิ่ น ที่ เ ป็ น เอกลั กษณ์ เฉพาะในชุ ม ชน ทั้ง ด้ านประเพณี อาหารการกิ น การแต่ง กาย
และภาษา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ในวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2560 ณ
บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
2. โครงการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดกิจกรรม
เฉลิมมหานคร ฉลองหลักเมืองขอนแก่น และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช ภายใต้ชื่องาน “กิจกรรม
งานบุญคูนเมืองขอนแก่น” วันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
3. โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
4. โครงการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
ในวันที่ 5-15 เมษายน 2561 ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว)
5. โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียน
พรรษา” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง,โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม,
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่, โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวุฒาราม จังหวัด
ขอนแก่น
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ตัวชี้วัดการปฏิบตั ิราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
แสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 1 กิจกรรม/
โครงการ

ระดับ 2
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
แสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 2 กิจกรรม/
โครงการ

ระดับ 3
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
แสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 3 กิจกรรม/
โครงการ

ระดับ 4
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
แสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 4 กิจกรรม/
โครงการ

ระดับ 5
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
แสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 5 กิจกรรม/
โครงการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรม/โครงการ
ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของเมือง

น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
1
5 กิจกรรม/โครงการ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- โครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
1
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโอทอประดับสามดาวขึ้นไป
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางอัศรา เอกวิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายทินกร ธนาสว่างโชติ
รก.ผู้อานวยการส่วนพัฒนาชุมชนสานักสวัสดิการสังคม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 0 8103 9560 3

เบอร์ติดต่อ : 0 9625 2309 9

คาอธิบาย : จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโอทอป ระดับ 3 ดาวขึ้นไป 3 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่มีประวัติความเป็นมาสามารถส่งออกและเป็นที่ต้องการของตลาดของกลุ่มอาชีพ/บุคคลใน
เขตเทศบาลเป็นผู้ผลิตขึ้น
มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีคุณสมบัติประกอบไปด้วย
1. สินค้าทีเป็นที่ต้องการของตลาด
2. มีรูปแบบที่ทันสมัย สินค้ามีจุดเด่นมีความแตกต่าง
3. สามารถพัฒนาต่อยอดได้
4. สินค้ามีอัตลักษณ์
5. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพ หมายถึง
1. ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม
2. ความมีมาตรฐานโดยมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3. มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลการดาเนินงาน:
1. ศึกษาดูงานที่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อบรมการค้าออนไลน์ ที่ศูนย์ไอซีที
3. เพิ่มอาชีพอบรมการทาหมูปิ้ง (Smart city)
4. พัฒนาอาชีพอบรมการทาดอกไม้จันทน์
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโอทอป ระดับ3ดาวขึ้นไป 1 ผลิตภัณฑ์
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโอทอป ระดับ3ดาวขึ้นไป 2 ผลิตภัณฑ์
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโอทอป ระดับ3ดาวขึ้นไป 3 ผลิตภัณฑ์
ระดับคะแนนที่ได้

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
5 คะแนน
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

นวนผลิตภัณฑ์ที่ผลการประเมินได้รับมาตรฐานโอทอประดับสามดาวขึ้นไป
ที่

ผลิตภัณฑ์

ชุมชน

รับรองมาตรฐาน

ปี

1
2
3

ไข่เค็มแม่สมศรี
ขนมนางเล็ดแม่กัญญานัฐ
สมุนไพรครูเปรม

โนนชัย1
นาคประเวศน์
พระนครศรีบริรักษ์

5ดาว
4ดาว
4ดาว

2560
2560
2560

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. นโยบายสนับสนุนของเทศบาล/จังหวัดสนับสนุนให้มีการใช้สินค้าชุมชน/OTOP เป็นของฝากของที่ระลึก และ
นโยบายการใช้สินค้าไทย ส่งเสริมให้ใช้ผ้าพื้นเมือง ในทุกภาคส่วน
2. มีการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
3. มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน/ผลิตภัณฑ์สินค้าชมชน ด้วยสื่อรูปแบบต่าง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ปัจจุบันอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่า
2. สินค้าชุมชนต้องใช้แรงงานในการผลิต ซึ่งเป็นมีแรงงานที่มีอายุ ซึ่งส่งผลกับการผลิตได้น้อยต่อครั้ง
3. มีสินค้าตัวอื่นเปรียบเทียบผู้บริโภคจึงต้องใช้การตัดสินใจในการซื้อน้อยลง ทาให้กระทบต่อยอดจาหน่าย
4. ฤดูฝนเป็นอุปสรรคในการจัดจาหน่ายสินค้า ทั้งต่อผู้ขายและผู้ซื้อกระทบต่อยอดจาหน่าย
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ มีเครือข่ายการตลาดอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างนักขาย/ทีมขายอย่างมืออาชีพ ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้จาหน่าย
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งคณะกรรมการ
2. บันทึกการประชุมคณะทางานระดับต่าง
3. รายชื่อกลุ่มผู้ผลิต OTOP
4. ภาพการจัดจาหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ
สถานที่จาหน่ายสินค้า
หมายเหตุ : เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ดาเนินการ
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ระดับของความสาเร็จของระบบขนส่งทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และการแก้ปัญหาจราจรในเขตเมือง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยินชัย อานันทนสกุล
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 9303 0
เบอร์ติดต่อ : 0 8942 4442 4
คาอธิบาย :
มีกระบวนการพัฒนา/ศึกษาออกแบบ/ศึกษาผลกระทบ/ผลักดัน/ขอรับการสนับสนุนโครงการขนส่งเมือง
ขอนแก่นอย่างมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบขนส่งเมืองขอนแก่นมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นและสอดคล้องกับการใช้งานของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองพร้อมควบคุมทิศ
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ปี 2556
- การประชุม อจร.ขก. ครั้งที่ 3/2556 เห็นชอบแผนแม่บทและการศึกษาฯ โดยให้เทศบาลเป็นเทศบาล
โครงการดาเนินโครงการระบบรถโดยสารด่วนพิเศษนาร่องสายสีแดง (สาราญ-ท่าพระ) เป็นโครงการลาดับ
แรกก่อนมอบหมายเทศบาลเสนอโครงการระบบขนส่งสายสีแดง ต่อกระทรวงมหาดไทยและ สนข.
ปี 2557
- มีการจัดงานเสวนาออสเตรเลีย-ไทยการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งเพื่ออนาคตของ “มหานครขอนแก่น”
จัดโดย สานักงานการพาณิชย์ออสเตรเลียประจาประเทศไทยหรือออสเทรด ร่วมกับ 8 องค์กรเศรษฐกิจ
ของจังหวัดขอนแก่น 5 มิถุนายน 2557
ปี 2558
- นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการในการประชุมคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
ตึกบัญชาการทาเนียบรัฐบาล โดยท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธาน โดยนาเสนอในวาระที่ 3.5 เรื่องแนวทางการดาเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ใน
เมืองภูมิภาค ในข้อที่ 1.2 เรื่องแผนแม่บทและการศึกษา ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจแล ะ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนของเมืองขอนแก่นและโครงการศึกษาระบบ
รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ปี 2559
- 8 มีนาคม 2559 คสช.อนุมัติในหลักการ และใช้ สนข.ศึกษาเพิ่มเติมในระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT
หรือ Tram พร้อมติดตาม/ผลักดัน ผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(EIA) ให้แล้วเสร็จภายใน
ตุลาคม 2559 และดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดของเทศบาล 5 เทศบาล เป็นลาดับต่อไป
- วัน ที่ 4 เมษายน 2559 เปิ ดประชุม โครงการขอนแก่น Smart City (เฟส1) ครั้งที่ 1 นาโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกาธร ถาวรสถิต
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เข้าพบ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพื่อขอการสนับสนุน
ผลักดันโครงการขอนแก่น Smart City (เฟส 1)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะทางานฯเข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/หั วหน้า
ฝ่ายเศรษฐกิจ ณ ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะทางานฯ เข้าหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้ง บริษัทจากัด
ของ 5 เทศบาล กับนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และฝ่ายกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทางานระดั บจังหวัดหลายครั้งในเรื่องจัดตั้งบริษัท,ติดตามผลการศึกษา,แนวทางหาที่ดิน
ทดแทนศูนย์ทดลองพันธุ์ข้าว,การใช้เขตทางกรมทางหลวง เป็นต้น
วันที่ 29 กันยายน 2559 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อ สารวจความต้องการในการ สายเหนือ -ใต้ ได้รับ
เลือกอันดับ 1 จัดประชุมโดย สนข.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
-

-

ปี 2560
- วันที่ 4 ธันวาคม 2559 คณะทางานฯ เข้าขอคาปรึกษา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
นาโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 26 ธันวาคม 2559 คณะทางานฯรับเกียรติจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เข้าพบเพื่อขอ
คาแนะนาในการดาเนินโครงการฯ
- วันที่ 11 มกราคม 2560 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
คณะ 1 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือกรณีขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจากัด ของเทศบาล 5 ในเขตพื้นที่
จังหวัด ขอนแก่น
- ได้รับการอนุมัติการจดจัดตั้งบริษัท ขอนแก่นทรานซิส ซีสเต็ม จากัด และจดจัดตั้งบริษัทฯในวันที่ 24
มีนาคม 2560 ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกที่สามารถจดทะเบียนบริษัทฯได้ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
- ร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นมีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ส่งเสริมและรองรับให้เกิดเมืองกระชับ
และ TOD
- การประชุมรับฟังความคิดเห็น และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน
การดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่ งมวลชนรางเบาสายเหนือ -ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภ าค จ.
ขอนแก่นประจาปี 2560-2561
- 22 พฤษภาคม 2560 โครงการ “ขอนแก่น Smart City(ระยะที่1):ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง” ได้รับ
คัดเลือกจากกระทรวงพลังงานภายใต้โครงการสนับสนุนออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City-Clean
Energy ซึ่งขอนแก่นเป็น 1 ใน 6 เมืองที่ได้รับคัดเลือก โดยมีแผน Smart City บรรจุในแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดแล้ว
- 8 ธันวาคม 2560 บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จากัด (วิสาหกิจ ของรัฐ) เข้าพบ นายทวีศักดิ์ เลิศ
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ประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือรูปแบบการดาเนินงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม
จากัด และขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น
15 ธันวาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหารบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จากัด (วิสาหกิจของรัฐ)
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ธันวาคม 2560 เข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนาเสนอ
รายงานความคืบหน้า และขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น
26 ธันวาคม 2560 ประชุมสรุปผลและรับฟังความคิดเห็นโครงการ LRT ขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี
ขอนแก่น
11 มกราคม 2561ประชุมติดตามผลการดาเนินงานโครงการ LRT ขอนแก่น ณ ห้องประชุมอุดรตันติ
สุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.
29 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.) นาโดย
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
12 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอ
ร่าง บันทึกข้อตกลง (MOU) ขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จ.ขอนแก่น และนาเสนอรายงานความคืบหน้า ขอ
คาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น
22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าพบ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนาเสนอ
รายงานความคืบหน้า และขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น
27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ได้ รั บ การ รั บ รอง ผลการศึ ก ษาฯโครงการLRT ขอนแก่ น จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม / สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
7 มีนาคม 2561 เข้าพบท่านประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอรายงานความคืบหน้า และ
ขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น
23 มีนาคม 2561 ได้รับการ รับรอง ผลการศึกษาฯโครงการLRT (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม) ขอนแก่น จากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สานักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)
3 พฤษภาคม 2561 เข้าพบท่านไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เพื่อนาเสนอรายงานความคืบหน้า
และขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น จากที่ประชุม รมช.คค เห็นชอบ ให้
ขอนแก่นดาเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ – ใต้
7 พฤษภาคม 2561 เข้าพบ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ( สคร.) โดย นางวชิราญา เพิ่มภู
ศรี ผอ.การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการคลังเป็นตัว แทน เพื่อนาเสนอ
รายงานความคืบหน้า และขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT
9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกบัญชาการ1 ทาเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

-

-

-

-

-

-
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ให้คณะดาเนินงานโครงการรถไฟฟาา LRT ขอนแก่น รองเลขาฯรัฐบาลรับจะช่วยแก้ปัญหาในการก่อสร้าง
รถไฟฟาาประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงที่รับผิดชอบ
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิด บอมรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมนราชาออ
คิด จังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญ ชาวประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมประชุมเสวนารับฟัง
ความคิดเห็น ร่ างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟาาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดาเนินการรถไฟใน
จังหวัดขอนแก่นในกรณีที่ การรถไฟฟาาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะดาเนินกิจการรถไฟฟาา
รางเบาจังหวัดขอนแก่น หรือ 5เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการ
27 พฤษภาคม 2561 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ ได้
เดินทางมาเปิดงานและปาฐกถาการประชุมเสวนาแถลงผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี บริษัทวิสาหกิจ
ของ 5 เทศบาล (KKTS) ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการ
ห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smrt Education Khonkaen ระยะทาง 4 กม. รอบบึงแก่นนคร
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น
ประธานประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสาย
เหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมแก่ภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลา
กลางจังหวัดขอนแก่น กาหนดวาระจังหวัดรถไฟฟาา LRT ขอนแก่น เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี วางศิลา
ฤกษ์ ธันวาคม 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

-

-

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
มีการตั้ง
คณะทางาน/
คณะกรรมการ

ระดับ 2
มีผลการศึกษา
ทบทวนระบบ
ขนส่ง นาไป
ปฏิบัติ/ศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ความก้าวหน้า มีการสนับสนุน
มีระบบขนส่ง
ของการผลักดัน งบประมาณทั้ง เมืองขอนแก่นใช้
โครงการ
จากรัฐบาลหรือผู้ ในสายเหนือ-ใต้
ร่วมลงทุนหรือ
วิธีการอื่นๆ
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จ ของระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
5
ของเมืองและการแก้ปั ญหาจราจรใน
เขตเมือง

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

ระดับ 3

3

3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- มีโครงสร้างการดาเนินงานที่ชัดเจน/ส่งเสริม/สนับสนุน/ผลักดัน/สร้างเครือข่าย/สร้างความรู้ความเข้าใจ
(ดูรายละเอียดโครงการแนบท้าย)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- มีความเข้มแข็งของเครือข่าย ภาคประชาชนภาคเอกชน/ภาควิชาการ/ภาควิชาการ
- นโยบายชัดเจนในการดาเนินงาน/โครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นระดับประเทศและภูมิภาค/ศักยภาพของเมือง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เป็นโครงการใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยและระบบราชการ จึงอาจต้องใช้เวลาในการชี้แจงทาความ
เข้าใจค่อนข้างมาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรยกระดับการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อสร้างความตระหนักและยอมรับโครงการใน
ภาพกว้างอันจะเป็นประโยชน์สาหรับโครงการในอนาคต
- ควรส่งเสริมสนับสนุนโครงการ Khon Kean Smart City ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเทศบาลเพื่อ
มอบหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการและกาหนดยุทธศาสตร์พร้อมตัวชี้วัดดาเนินการในระยะต่อไป
หลักฐานอ้างอิง : ดูเอกสารแนบท้าย
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 ระดับของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยินชัย อานันทนสกุล
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ผู้อานวยการสานักการช่าง
นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 5303 0
เบอร์ติดต่อ : 0 8942 4442 4 /
0 8170 8001 7 / 0 8187 2976 3
คาอธิบาย :
มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน (ถนน-ทางเท้า,
ไฟฟ้าสาธารณะ, การควบคุมอาคาร, wifi, การวางผังเมือง, การระบายน้า, ระบบไฟฟ้าสาธารณะพลังงานธรรมชาติ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. งบประมาณในการด าเนิ น งานโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ประจ าปี 2561 จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ
109,641,000 บาท
2. ระบบ wifi ถนนศรีจันทร์มีครอบคลุมประมาณ 54.9% ถนนหน้าเมืองมีครอบคลุมประมาณ 18.4%,
ถนนกลางเมือง มีครอบคลุมประมาณ 55.6%, ถนนหลังเมืองมีครอบคลุมประมาณ 57.1% ของความยาวถนน
3. มีการจัดทากฎกระทรวงผังเมืองใช้ในปี 2558 และมีการเสนอร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมในปี 2560
รอประกาศและเตรียมพร้อมในการกากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการสาธารณะด้านผังเมือง
4. มีโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานธรรมชาติอย่างน้อยปีละ 1 พื้นที่ ช่วงปี 2557-2559
และในปี 2569 มีการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างน้อย 10 % ของพลังงานที่เทศบาลใช้ (เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ
บนถนนมิตรภาพ เป็นหลอด LED จานวน 600 หลอด, ไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณป้องกันตลิ่งริม
บึงแก่นนครและโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า)
เกณฑ์การให้คะแนน : ดาเนินการในระดับที่ 1 จานวน 4 งาน ได้ 5 คะแนน
ระดับ 1
-

ระดับ 2
-

ระดับ 3
-

ระดับ 4
-

ระดับ 5
ระดับ 1 จานวน
4 แห่ง
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
หัวข้อ

1.โครงสร้างพื้นฐาน
-ถนน (กม.)
ถนนหน้าเมือง 3.77 กม.
ถนนกลางเมือง 5.34 กม.
-ระบบระบายน้า (กม.)
-ทางเท้า (กม.)
-อาคาร
2. ฟรี Wi-fi (% ของพื้นที่)
ถนนศรีจันทร์
ถนนหน้าเมือง
ถนนกลางเมือง
ถนนหลังเมือง
พื้นที่รอบบึงแก่นนคร
3.มีการจัดทาเทศบัญญัติผังเมืองและมี
การประกาศใช้ พร้อมทั้งการกากับ
ติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะด้านผังเมือง
4.พลังงานธรรมชาติ
-ไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์
-พลังงานจากขยะ
น้าหนักตัวชี้วัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

≥ 9.11 กม.

≥ 9.11 กม.
≥ 9.11 กม.
≥ 9.11 กม.
100%
100%
100%
100%
100%
มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ขอนแก่นประกาศใช้

9,000 watt/ชม.
4.9 MW/วัน
-
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
น้าหนัก
1. ถนนและทางเท้าไฟฟ้าสาธารณะ, การควบคุม
อาคาร, การระบายน้า, มีการกากับดูแลให้เป็นไป
ซ่อมผิวศรี
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
จันทร์/หน้า
5
3
3
ส่วนท้องถิ่น ในถนนศรีจันทร์, ถนนหน้าเมืองและ
เมือง/กลาง
ถนนกลางเมือง ภายในปี2559 และ ครอบคลุมทุก
เมือง
พื้นที่ภายในปี 2569
2. ระบบ wifi ถนนศรีจันทร์มีครอบคลุมประมาณ
54.9 % ถนนหน้าเมืองมีครอบคลุมประมาณ
18.4%, ถนนกลางเมืองมีครอบคลุมประมาณ
55.6%, ถนนหลังเมืองมีครอบคลุมประมาณ
57.1% ของความยาวถนน

50%

3. มีการจัดทากฎกระทรวงผังเมืองใช้ในปี 2558
และมีการเสนอร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมในปี
2560 รอประกาศและเตรียมพร้อมในการกากับ
ติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
สาธารณะด้านผังเมือง

ยังไม่บังคับใช้
อยู่ที่ส่วนกลาง

4. มีโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบ
พลังงานธรรมชาติอย่างน้อยปีละ 1 พื้นที่ ช่วงปี
2557-2559 และในปี 2569 มีการใช้พลังงาน
ธรรมชาติอย่างน้อย 10 % ของพลังงานที่เทศบาล
ใช้ (เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะบนถนนมิตรภาพ
เป็นหลอด LED จานวน 600 หลอด, ไฟฟ้าส่อง
สว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณป้องกันตลิ่ง
ริมบึงแก่นนคร,และโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า)

พื้นที่บึงแก่น
นคร/โรงงาน
ขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้า/
เปลี่ยนไฟ LED
บนถนน
มิตรภาพ
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- การดาเนินการโครงการตามงบประมาณประจาปี/ขอสนับสนุนจุดบริการ wifi จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/แสวงหา
โครงการที่ใช้พลังงานธรรมชาติและดาเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- นโยบายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมลาบาก เช่น wifi เป็นของหน่วยงานอื่นควบคุมลาบาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรกาหนดบทบาทและหน้าที่หน่วยงานแต่ละด้านที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทางาน
- การสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกันเพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ได้ดีขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
- ดูเอกสารแนบท้าย
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 จานวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยินชัย อานันทนสกุล
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 5303 0
เบอร์ติดต่อ : 0 8170 8001 7
คาอธิบาย :
จานวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนาให้มีสภาพดีขึ้นและใช้ประโยชน์เหมาะสมตามสภาพพื้นที่
โดยคิดเป็นจานวนแห่ง โดยมีเป้าหมายคือ 1.สวนรัชดานุสรณ์ 2.บึงแก่นนคร 3.อาคารสานักงานธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้า-ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. สวนรัชดานุสรณ์ ใน ปี 2561 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง/ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้
สวนรัชดานุสรณ์
2. บึงแก่นนคร มีการพัฒนาปรับปรุงบึงแก่นนครเป็นช่วงๆและยังมีแผนแม่บทในการดาเนินการในภาพรวม
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการปรับปรุงโดยกรมธนารักษ์และมีการ
อนุญาตให้เทศบาลใช้พื้นที่รอบนอก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
-

ระดับ 2
-

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
จานวนพื้นที่
จานวนพื้นที่
จานวนพื้นที่
เฉพาะและ
เฉพาะและ
เฉพาะและ
เหมาะสมที่ได้รับ เหมาะสมที่ได้รับ เหมาะสมที่ได้รับ
การพัฒนา 1
การพัฒนา 2
การพัฒนา 3
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
สวนรัชดานุสรณ์
ปี 2559 ได้ผ ลการศึกษาการใช้พื้น ที่
สวนรั ช ดานุ ส รณ์ แ ละสถานี ข นส่ ง
3
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่
ปี 2560 มี ก ารประชุ ม รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น /ประชุ ม สภาเมื อ ง/เสนอ
พิจารณางบประมาณปี 2561
ปี 2561 ได้ รั บ งบประมาณในการ
ก่อสร้าง/ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปี 2562 เปิ ด ใช้ บ ริ ก ารสวนรั ช ดา
นุสรณ์
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
ปี 2559 ได้รับผลการศึกษาการใช้บึง
แก่นนคร/จัดการประชุมสภาเมืองรับ
ฟังความคิดเห็น
ปี 2560 มี ง บประมาณในการแก้ ไ ข
ปัญหาตามผลการศึกษา/ดาเนิ น การ
แก้ไขปัญหา
ปี 2561 มี ร ะบบตรวจสอบแก้ ไ ข
ปัญหา/การบารุงดูแลอย่างยั่งยืน
ปี 2562 มีคณะทางานและติดตามใน
การแก้ไขปัญหาน้าเสียอย่างมีส่วนรวม
จากทุกภาคส่วน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขา
ขอนแก่น
ปี 2559 เสนอเรื่องไปยังกรมธนารักษ์
เพื่อขอรับการพิจารณาในการใช้พื้นที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเดิม/ได้พื้นที่มา
จัดการและพัฒนา

ผลการ
ดาเนินงาน

1 แห่ง
(สวนรัชดา
นุสรณ์)

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก

3

1.8
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ปี 2560 มี ก ารประชุ ม รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น /ประชุ ม สภาเมื อ ง/เสนอ
พิจารณางบประมาณปี 2561
ปี 2561 ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง
และเปิดใช้
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- ประชุมรับฟังความคิดเห็น/สร้างเครือข่าย/ขอสนับสนุนงบประมาณ/สร้างความรู้ความเข้าใจและความมีส่วนร่วม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- มีความเข้มแข็งของเครือข่าย ภาคประชาชนภาคเอกชน/ภาควิชาการ/ภาควิชาการ
- งบประมาณสนับสนุนระดับจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- บางพื้ น ที่ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ก ฎระเบี ย บในการใช้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย กระบวนการที่ ใ ช้ เ วลา
ค่อนข้างนาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับเมืองเพิ่มเติมและแสวงหาพื้นที่เฉพาะเพิ่มเติม
เช่น 1. พื้นที่ สถานีขนส่ง แห่งที่ 1
2. บึงทุ่งสร้าง เนื่องจากการพัฒนาแต่ละพื้นที่ต้องใช้กระบวนการค่อนข้างยาวนาน
- ควรมีการแสวงหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาเมือง เช่น การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น
หลักฐานอ้างอิง :
- ดูเอกสารแนบท้าย
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555 = 201,356.43 tonCO2e)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 0 8126 0578 7
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
คาอธิบาย :
อั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกลดลง หมายถึ ง การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
เช่น การลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย การลดการใช้ไฟฟ้าในสานักงาน การลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง การลด
การเดิน ทางโดยการใช้จักรยานและการเดิน เป็นต้น มีปริมาณลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์
องค์กรปี 2555
สูตรการคานวณ :
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดลดลง (ประเภทที่ 1+ประเภทที่ 2+ประเภทที่ 3) X 100
คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555 =201,356.43 tonCO2e
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน










ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2555) ลดลงร้อยละ 5
(10,067.97 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2555) ลดลงร้อยละ 6
(12,081.38 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2555) ลดลงร้อยละ 7
(14,094.95tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2555) ลดลงร้อยละ 8
(16,108.51 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2555) ลดลงร้อยละ 9
(18,122.07tonCO2e)

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน

เท่ากับ 2 คะแนน

เท่ากับ 3 คะแนน

เท่ากับ 4 คะแนน

เท่ากับ 5 คะแนน
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ที่

กิจกรรม

ปริมาณ/หน่วยที่ลดลง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดลง(tonCO2e)/วัน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดลง(tonCO2e)/ปี

1

การจัดการขยะ

110.121kg/วัน

84.34

30,785.164

2

การใช้ไฟฟ้า

164.21 กิโลวัตต์ /วัน

0.09

33.63

84.43

30,818.79

รวม

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดลดลง x 100 = 30,818.79 (tonCO2e)/ x100 = 15.30%
คาร์บอนฟุตปริ๊นท์องค์กรปี 2555
201,356.43 (tonCO2e)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
1
2
3
4
5
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง

0.4

ผลการ
ดาเนินงาน
15.30 %

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการโอนย้าย
- การเก็บข้อมูล ยังไม่อยู่งานประจา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- วางรูปแบบวิธีการเก็บข้อมูลจากสานักกอง
หลักฐานอ้างอิง :
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- จัดประชุมติดตามงาน เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการดาเนินการ

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

0.4
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1
(ทางตรง) คือ 29,928.08 tonCO2e ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์
องค์กรปี 2555)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัช มาศรี
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
เบอร์ติดต่อ : 0 9902 9865 4
คาอธิบาย :
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการเผาไหม
เชื้อเพลิง เช่น การเดินทางเพื่อไปราชการ โดยรถของเทศบาล การใช้สารทาความเย็น (R134a) ของ
เครื่องปรับอากาศ จากระบบบาบัดน้าเสีย และจากการขยะ เป็นต้น โดยคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555
มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 เท่ากับ 199,520.50 tonCO2e
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555 มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 เท่ากับ
199,520.50 tonCO2e มีปริมาณลดลง ภายใน 4 ปี ร้อยละ 15 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 29,928.08 tonCO2e
สูตรการคานวณ :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 ลดลง x 100
คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทที่ 1 ในปี 2555 =199,520.50 tonCO2e
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
ประเภท 1 ในปี 2555) ลดลงร้อยละ 5 (9,976.02 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
ประเภทที่ 1 ในปี 2555) ลดลงร้อยละ 6 (11,971.23 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
ประเภทที่ 1 ในปี 2555) ลดลงร้อยละ 7 (13,966.43 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
ประเภทที่ 1 ในปี 2555) ลดลงร้อยละ 8 (15,961.64 tonCO2e)

เท่ากับ 1 คะแนน

เท่ากับ 2 คะแนน

เท่ากับ 3 คะแนน

เท่ากับ 4 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน


ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
ประเภทที่ 1 ในปี 2555) ลดลงร้อยละ 9 (17,956.84 tonCO2e)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับคะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ที่

กิจกรรม

ปริมาณ/
หน่วย

ค่าแฟ็ค
เตอร์

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่
ลดลง
(tonCO2e)/วัน

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่
ลดลง
(tonCO2e)/ปี

โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลด
การสร้างขยะ ณ ต้นทาง
โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการ
2
ขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง
โครงการนครขอนแก่นองค์กร
3 ปลอดขยะ (Zero Waste
Office)

1.693

2.53*

4.283

1,563.41

2.25

2.53*

5.693

2,077.76

0.17

0.95**

0.16

58.95

4

โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล

0.008

0.7***

0.0056

2.044

5

โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัด
แยกขยะ
- ชุมชนเก็บขนขยะ

10

0.7***

7

2,555.00

- พนักงานเก็บขนขยะ

30

0.7***

21

7,665.00

- ร้านรับซื้อของเก่า (เครือข่าย
ผู้คัดแยกขยะ)

66

0.7***

46.2

16,785.164

83.34

30,785.164

1

รวมทั้งหมด

110.121

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ลดลง x 100
คาร์บอนฟุตปริ๊นท์องค์กรประเภทที่ 1 ปี 2555

=

30,785.164 (tonCO2e)/ x100 = 15.43%
199,520.50 (tonCO2e)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

2

3

4

5

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจก
ลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
0.4
ในประเภท 1 (ทางตรง)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- มีงบประมาณและโครงการดาเนินการอยู่แล้ว
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการโอนย้าย
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลการ
ดาเนินงาน
15.43 %

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

0.4
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.2 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภทที่ 2 (ทางอ้อม)
คือ 45.36 tonCO2e (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายสานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 0 8427 7266 7
เบอร์ติดต่อ : 0 8722 1567 8
คาอธิบาย :
การลดก๊ าซเรื อนกระจกลงจากการใช้ไฟฟ้ าในส านั กงานในประเภทที่ 2 หมายถึง ปริ มาณก๊ าซเรื อน
กระจกจากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานมีปริมาณลดลง จากการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด
แอลอีดี การรณรงค์สร้างจิตสานึกประหยัดไฟฟ้าในสานักงาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
ปี 2555 (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้าของคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555 เท่ากับ 1,512 tonCO2e)
สูตรการคานวณ :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานปีปัจจุบัน x 100
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในประเภทที่ 2 ในปี 2555 (จากคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555)
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภท
ที่ 2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555) ลดลงต่ากว่า
ร้อยละ 1 (7.56 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภท
ที่ 2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555) ลดลงร้อยละ 1
(15.12 tonCO2e)

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน

 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภท
ที่ 2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555) ลดลงร้อยละ
1.5 (22.68 tonCO2e)

เท่ากับ 3 คะแนน

 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภท
ที่ 2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555) ลดลงร้อยละ 2
(30.24 tonCO2e)

เท่ากับ 4 คะแนน

เท่ากับ 2 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภท
ที่ 2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555) ลดลงร้อยละ 3

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับคะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

(45.36 tonCO2e)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าก่อนเริ่มโครงการ 2,695,187.17 กิโลวัตน์
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าหลังเริ่มโครงการ 2,635,249.00 กิโลวัตน์
การใช้ไฟฟ้าลดลง

59,938.17 กิโลวัตน์

คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 33.63 (tonCO2e)/ปี (ค่าแฟคเตอร์ 0.561)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานปีปัจจุบัน x 100
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 ปี 2555
= 33.63(tonCO2e)/ x100
= 2.23%
1,512 (tonCO2e)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจก
0.4
ลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานใน
ประเภทที่ 2 (ทางอ้อม)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- การเก็บข้อมูล ยังไม่อยู่งานประจา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- วางรูปแบบวิธีการเก็บข้อมูลจากสานักกอง
หลักฐานอ้างอิง :

ผลการ
ดาเนินงาน
2.23 %

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
4.23
0.34
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.3 ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทิพย์วัลย์ กงเพชร
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
นักวิชาการสวนสาธารณะชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8942 4442 4
เบอร์ติดต่อ : 0 8041 6124 0
คาอธิบาย :
ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึง จานวนต้นไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวง 50 เซนติเมตร
ขึ้นไป ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าของ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
มีข้อมูล ส ารวจต้นไม้ตามพื้น ที่ต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการอ้างอิงกากับดูและและพัฒ นาประกอบด้ว ย
สวนสาธารณะ (ปี 60 = 4,404 ตัน ปี 61 = 5,133 ต้น)/ถนน (ปี 60 = 1,234 ต้น ปี 61 = 1,232 ต้น)/โรงเรียน
ปี 60 = 1,003 ต้น ปี 61 = 983 ต้น/วัด (ปี 60 = ไม่มีข้อมูล ปี 61 = 8,270 ต้น)/สถานที่ราชการ (ปี 60 = ไม่มี
ข้อมูล ปี 61 = 347 ต้น) รวมเป็นจานวนต้นไม้ในการกากับดูแลของเทศบาล 7,348 ต้น (รวมในเขตทั้งหมด
15,965 ต้น)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ร้อยละของการ ร้อยละของการ
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ อนุรักษ์ต้นไม้
ในเขตเทศบาล
ใหญ่ในเขต
นครขอนแก่นให้
เทศบาลนคร
คงอยู่ ไม่น้อยกว่า ขอนแก่นให้คง
ร้อยละ 75 จาก
อยู่ ไม่น้อยกว่า
ต้นไม้ในสวน
ร้อยละ 80 จาก
สาธารณะ ของ
ต้นไม้ในสวน
เทศบาล เป็นเจ้าของ สาธารณะ ของ
เทศบาล เป็น
เจ้าของ

ระดับ 3
ร้อยละของการ
อนุรักษ์ต้นไม้
ใหญ่ในเขต
เทศบาลนคร
ขอนแก่นให้คง
อยู่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 จาก
ต้นไม้ในสวน
สาธารณะ ของ
เทศบาล เป็น
เจ้าของ

ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละของการ ร้อยละของการ
อนุรักษ์ต้นไม้ อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
ใหญ่ในเขต
ในเขตเทศบาล
เทศบาลนคร
นครขอนแก่นให้
ขอนแก่นให้คง คงอยู่ ไม่น้อยกว่า
อยู่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 จาก
ร้อยละ 90 จาก
ต้นไม้ในสวน
ต้นไม้ในสวน
สาธารณะ ของ
สาธารณะ ของ เทศบาล เป็นเจ้าของ
เทศบาล เป็น
เจ้าของ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ใน
0.4
เขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี60
=
6,641 ต้น

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5
0.4

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- กากับบารุงดูแลรักษา/ปลูกเสริม/สร้างเครือข่ายในการดาเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- นโยบายที่ชัดเจนและเครือข่ายในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ปัญหาภัยพิบัติกลัวต้นไม้ล้มใส่อาคารบ้านเรือน/การบดบังร้านค้า
- สายไฟฟ้าสื่อสารต่างๆที่อยู่ตามแนวการปลูกต้นไม้
- มีหลายหน่วยงานที่ดาเนินการตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรเพิ่มพื้นที่ใหม่ หรือกาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ปลูกฝังการรักและดูแลรักษาต้นไม้
- ควรมีการเพิ่มความรู้ เช่น รุกขกร แก่หน่วยงานตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
หลักฐานอ้างอิง :
- ดูเอกสารแนบท้าย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.4 จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุทธาทิพย์ เนตรอริยทรัพย์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
เบอร์ติดต่อ : 0 8174 9990 9
คาอธิบาย :
ครอบครัวพอเพียง หมายถึง ครอบครัวที่มีการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย
3 ห่วง 2 เงื่อน โดย 3 ห่วง มีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ
3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล
สองเงื่อนไข คือ การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้
1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ
2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ครอบครัวคาร์บอนต่า หมายถึง ครอบครัวที่มีการดาเนินกิจกรรมที่ลดปริมาณคาร์บอน ดังต่อไปนี้
อย่างน้อย 5 กิจกรรม ได้แก่
1) คัดแยกขยะรีไซเคิลไปจาหน่าย
2) คัดเศษอาหารไปทาปุ๋ยหรือปุ๋ยน้าจุลินทรีย์
3) ปลูกผักกินเอง
4) ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
5) คัดแยกขยะอันตราย
6) ลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นแอลอีดี (LED)
7) นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น รดน้าต้นไม้ รดผัก ล้างพื้น ทาความสะอาดบ้าน เป็นต้น
8) ใช้ถุงผ้าและตะกร้าไปตลาด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

9) ปฏิเสธการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารทั้งนามาทานที่บ้านและนอกบ้าน
10) ไปเลือกซื้ออาหารที่ตลาดเขียวขอนแก่น มาบริโภค
11) กิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในครัวเรือนได้
สูตรการคานวณ : จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า (ครอบครัว)
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
 จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า จานวน เท่ากับ 1 คะแนน
10 ครัว เรือน
 จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า จานวน เท่ากับ 2 คะแนน
20 ครัว เรือน
 จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า จานวน เท่ากับ 3 คะแนน
30 ครัว เรือน
 จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า จานวน เท่ากับ 4 คะแนน
40 ครัว เรือน
 จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า จานวน เท่ากับ 5 คะแนน
50 ครัว เรือน
ข้อมูลผลกาดาเนินงาน :
ที่
1 หลังศูนย์ราชการ

ชุมชน

ครัวเรือน
48

รวม

48

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
0.4
ครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่า
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

ผลการ
ดาเนินงาน
48 ครัวเรือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.8

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.38
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.5 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัช มาศรี
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
เบอร์ติดต่อ : 0 9902 9865 4
คาอธิบาย :
วัสดุสานักงาน หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงาน มีลักษณะไม่คงทนถาวร ใช้แล้วหมดไป เช่น
กระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร น้ายาลบคาผิด ปากกาเคมี ปากกาเขียนไวบอร์ด เป็นต้น
การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดซื้อสินค้าที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าสินค้าปรกติทั่วไปที่ทาหน้าที่
อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวั ฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีสัญลักษณ์ ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว
และการได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ติดอยู่บนกล่องบรรจุสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์
สูตรการคานวณ :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

จานวนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม x 100
จานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดซื้อวัสดุสานักงานของสานัก/กอง และโรงเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 11
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 12
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 13
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 14
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 15

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
งบประมาณที่ตั้งไว้

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

รวมงบประมาณ

3,992,600

172,972

209,190

62,440

327,211

811,813

จานวนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม x 100
จานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดซื้อวัสดุสานักงานของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
=

811,813 x 100

= 20.33 %

3,992,600
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

2

3

4

5

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
0.4
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสานัก/กอง
และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

ผลการ
ดาเนินงาน
20.33 %

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

0.4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.6 จานวนตลาดปลอดโฟม 100%
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุทธาทิพย์ เนตรอริยทรัพย์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
เบอร์ติดต่อ : 0 8451 4199 5
คาอธิบาย :
ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภท สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
หรืออาหารอันมีสภาพของสด ปรุงประกอบแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่น
ด้ว ยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ให้ ผู้ ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสิ นค้าประเภท
ดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตลาดประเภทที่ 1
และตลาดประเภทที่ 2
ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
และที่จอดยานพาหนะ
ตลาดประเภทที่ 2 หมายถึง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร แต่ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม
ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
ตลาดปลอดโฟม หมายถึง ตลาดที่ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนกล่องโฟมบรรจุอาหาร
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในตลาด
สูตรการคานวณ : จานวนตลาดปลอดโฟม (แห่ง)
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน






จานวนตลาดปลอดโฟม 100% 1 แห่ง
จานวนตลาดปลอดโฟม 100% 2 แห่ง

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ในปี 2561 มีตลาดเข้าร่วมโครงการตลาดปลอดโฟม 100 % จานวน 2 แห่ง คือ
1. ตลาดติดน้า
2. ตลาดตองแปด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จานวนตลาดปลอดโฟม 100%
0.4

2

ผลการ
ดาเนินงาน
2 แห่ง

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5
0.4

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- ใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.7 ร้อยละของจานวนนักรบสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
นักรบสิ่งแวดล้อม หมายถึง แกนนานักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร “นักรบสิ่งแวดล้อม” มาเป็นแกนนาในการทากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จานวนแกนนา
ทั้งหมด 508 คน (ร้อยละ 5 ของจานวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “นักรบสิ่งแวดล้อม” ระหว่างสานัก
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน
2. สานักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลประสานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักรบสิ่งแวดล้อม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามกาหนดการ
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ร้อยละของจานวน ร้อยละของจานวน
นักรบสิ่งแวดล้อม นักรบสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนสังกัด ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
เทศบาลนคร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50

ระดับ 3
ร้อยละของจานวน
นักรบสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่น
ร้อยละ 55

ระดับ 4
ร้อยละของจานวน
นักรบสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่น
ร้อยละ 60

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของจานวนนักรบ
0.4 ข้อ 1 - 4 ดาเนินการ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัด
เรียบร้อยแล้ว
เทศบาลนครขอนแก่น
ได้รอ้ ยละ 88.61

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ระดับ 5
ร้อยละของจานวน
นักรบสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่น
ร้อยละ 65

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- สานักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการอบรม
หลักสูตร “นักรบสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นแกนนาในการทากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 657 คน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
จึงทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรมีการเพิ่มจานวนนักรบสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “นักรบสิ่งแวดล้อม” ให้มากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- ภาพถ่ายกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.8 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาลมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ตามระดับชั้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
นักเรียนในสังกัดเทศบาลมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ตามระดับชั้น หมายถึง
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกระดับชั้น มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. การประชุมระหว่างสานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน เพื่อร่วมกัน
กาหนดแนวทางและกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการ อนุรักษ์ให้แก่นักเรียน
ตามระดับชั้น
2. คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นวางแผนการ ดาเนินงานในการ
ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์แก่นักเรียน
3. โรงเรียนดาเนินการจัดกระบวนการให้ความรู้แบบบูรณาการผ่านการให้ความรู้ในชั้นเรียนและจัด กิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ
4. โรงเรียนรวบรวมข้อมูลและผลการจัดกิจกรรม
5. สานักการศึกษาและโรงเรียนร่วมกันสรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ร้อยละของนักเรียน ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลมี ในสังกัดเทศบาลมี
ความรู้และเข้าใจ ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
และการอนุรักษ์
ตามระดับชั้น
ตามระดับชั้น
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55

ระดับ 3
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลมี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
ตามระดับชั้น
ร้อยละ 60

ระดับ 4
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลมี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
ตามระดับชั้น
ร้อยละ 65

ระดับ 5
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลมี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
ตามระดับชั้น
ร้อยละ 70
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของนักเรียนในสังกัด
0.4
เทศบาลมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ ตามระดับชั้น

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 - 5 ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
ร้อยละ 84.40

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.4

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. สานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดประชุมเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
2. คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูวางแผนการดาเนินงานในโรงเรียน
3. โรงเรียนดาเนินการจัดกระบวนการให้ความรู้แบบบูรณาการ
4. รวบรวมข้อมูลและผลการจัดกิจกรรม
5. สานักการศึกษาและโรงเรียนร่วมกันสรุปผลการดาเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียน และ
กิจกรรมนอกห้องเรียน ทาให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
เพิ่มมากขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- คณะครูและบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ทาให้การจัด
กระบวนการเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
- กาหนดแนวทางและมาตรการในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ชัดเจน และเน้นการให้ความรู้ใน
ด้านการจัดการขยะแก่นักเรียนเพื่อจะนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน และนาความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่
ผู้อื่นต่อไป
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- ภาพถ่ายกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.9 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมี กลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม/ เครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
โรงเรี ย น หมายถึง โรงเรี ย นในสั งกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 แห่ ง อย่างน้อยจานวน 6 แห่ ง
กลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม/เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. นักเรียนที่เป็นนักรบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม/ ชมรม/ ชุมนุม/
เครือข่าย สิ่งแวดล้อม
2. สมาชิกกลุ่ม/ ชมรม/ ชุมนุม/ เครือข่ายสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ร้อยละของโรงเรียน ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
นครขอนแก่นมี
กลุ่ม/ชมรม/
กลุ่ม/ชมรม/
ชุมนุม/เครือข่าย
ชุมนุม/เครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด
0.3
เทศบาลนครขอนแก่นมี
กลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม/
เครือข่าย สิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
กลุ่ม/ชมรม/
ชุมนุม/เครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 60

ระดับ 4
ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
กลุ่ม/ชมรม/
ชุมนุม/เครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 65

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 - 2 ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
ร้อยละ 100

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ระดับ 5
ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
กลุ่ม/ชมรม/
ชุมนุม/เครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 70

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.3
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. นักเรียนที่เป็นนักรบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม/
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
2. สมาชิกกลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม/เครือข่ายสิ่งแวดล้อม ของแต่ละโรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ในการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม/เครือข่ายสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนประสบความสาเร็จได้ เนื่องจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู และกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับเรื่องการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากเครือข่ายทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- งบประมาณและสถานที่สาหรับดาเนินการยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรมีการแสดงผลลัพธ์ของกลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม/เครือข่ายสิ่งแวดล้อม ของแต่ละโรงเรียน ว่าได้มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร ประสบความสาเร็จ หรือประสบปัญหาอุปสรรคใดบ้าง รวมทั้ง
เน้นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนให้มากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- ภาพถ่ายกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.10 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้สร้างความตระหนัก
และเกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 5 กิจกรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 แห่ง มีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้
สร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 5 กิจกรรม ต่อปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และแกนนานักเรียนที่เป็นนักรบสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
2. โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนสรุปและประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ร้อยละของโรงเรียน ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จัด นครขอนแก่น จัด
กิจกรรมที่ให้ความรู้ กิจกรรมที่ให้ความรู้
สร้างความ
สร้างความ
ตระหนักและเกิด ตระหนักและเกิด
ความ ร่วมมือ
ความ ร่วมมือ
แลกเปลี่ยนด้าน
แลกเปลี่ยนด้าน
สิ่งแวดล้อม อย่าง สิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อย 5 กิจกรรม
น้อย 5 กิจกรรม
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55

ระดับ 3
ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จัด
กิจกรรมที่ให้ความรู้
สร้างความ
ตระหนักและเกิด
ความ ร่วมมือ
แลกเปลี่ยนด้าน
สิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อย 5 กิจกรรม
ร้อยละ 60

ระดับ 4
ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จัด
กิจกรรมที่ให้ความรู้
สร้างความตระหนัก
และเกิดความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยน
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 5
กิจกรรม
ร้อยละ 65

ระดับ 5
ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จัด
กิจกรรมที่ให้ความรู้
สร้างความตระหนัก
และเกิดความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยน
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 5
กิจกรรม
ร้อยละ 70
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด
0.4
เทศบาลนครขอนแก่น
จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้
สร้างความตระหนักและเกิด
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้าน
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย
5 กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 - 3 ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
ร้อยละ 90.90

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.4

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และแกนนานักเรียนที่เป็นนักรบสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
2. โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนสรุปและประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้ความสาคัญกับเรื่องการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน
และส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ความต่อเนื่องและความสม่าเสมอในการร่วมกิจกรรมของคณะครูและนักเรียนบางส่วน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น โดยอาจจะศึกษาตัวอย่างจากโรงเรียน
อื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- ภาพถ่ายกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.11 จานวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
โรงเรี ย น หมายถึ ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครขอนแก่ น ทั้ ง 11 แห่ ง อย่ า งน้ อ ย 1 โรงเรี ย น
ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. สานักการศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมโครงการประกวด
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจาปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ดาเนินการจัดทา รายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
กระบวนการที่นาไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
3. โรงเรียนส่งใบสมัคร พร้อมเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม กระบวนการที่นาไปสู่โรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ไปยังสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับภาค
4. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ส่งผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปที่ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และดาเนินการพิจารณาตัดสิน
ระดับประเทศ พร้อมลงพื้นที่พิจารณาผลการดาเนินงานของโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ
6. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัดสินผลการประกวดระดับประเทศและมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการ
ประกวด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
-

ระดับ 2
-

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จานวนโรงเรียนในสังกัด
0.3
เทศบาลนครขอนแก่น ที่
ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ

ระดับ 3
-

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 - 5 ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนใน
สังกัดผ่านเข้ารอบ 1
โรงเรียน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
-

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ระดับ 5
จานวนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น ที่ได้รับ
รางวัลด้าน
สิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ
1 แห่ง

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. สานักการศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมโครงการประกวด
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจาปี 2560
2. โรงเรียน จัดทา รายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม กระบวนการที่นาไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
3. โรงเรียนส่งใบสมัคร พร้อมเล่มรายงาน ไปยังสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค
4. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ส่งผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปที่ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
5. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และดาเนินการพิจารณาตัดสินระดับประเทศ พร้อมลงพื้นที่
พิจารณาผลการดาเนินงาน
6. ตัดสินผลการประกวดระดับประเทศและมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- สานักการศึกษาได้ดาเนินการจัดการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ระดับเทศบาลนครขอนแก่นโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินและลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดระดับ
ภาค และระดับประเทศ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เนื่องจากโรงเรียนยังขาดความพร้อมในด้านการเตรียมเอกสารรายงาน ทาให้ไม่ผ่านการประเมิน ในระดับภาค
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- สานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ควรร่วมประชุมวางแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าประกวด และปรับปรุงการจัดทาเอกสารรายงาน
หลักฐานอ้างอิง :
- รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- ภาพถ่ายกิจกรรม
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.12 จานวนชุมชนที่มีการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันร้อยละ 25 ของครัวเรือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัช มาศรี
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7

เบอร์ติดต่อ : 0 9902 9865 4

คาอธิบาย :
ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน
สูตรการคานวณ : จานวนครัวเรือนในชุมชนที่มีการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน (ครัวเรือน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 ชุมชน











ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

2 ชุมชน

3 ชุมชน

4 ชุมชน

5 ชุมชน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

จำนวนชุมชนที่มีกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันร้อยละ 25 ของครัวเรือน
1 ชุมชน
จำนวนชุมชนที่มีกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันร้อยละ 25 ของครัวเรือน
2 ชุมชน
จำนวนชุมชนที่มีกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันร้อยละ 25 ของครัวเรือน
3 ชุมชน
จำนวนชุมชนที่มีกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันร้อยละ 25 ของครัวเรือน
4 ชุมชน
จำนวนชุมชนที่มีกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันร้อยละ 25 ของครัวเรือน
5 ชุมชน

เท่ากับ 1 คะแนน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ไม่มี

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนชุมชนที่มีการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันร้อยละ 25 ของ
ครัวเรือน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
0.4

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ไม่มี

0

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- เป็นกิจกรรมใหม่ ยังต้องมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม
- ยังขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ควรประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนปั่นจักรยาน
หลักฐานอ้างอิง :

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพึ่งพิงได้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุรางค์ พาน้อย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
เบอร์ติดต่อ : 0 8195 4253 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8460 3959 9
คาอธิบาย :
ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย หมายถึ ง กลุ่ ม ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
ดูแลช่วยเหลือ ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ กลุ่มเด็ก/เยาวชน/สตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่ม
ผู้ป่วยติดเชื้อฯ กลุ่มผู้ประสบสาธารณะภัย กลุ่มคนเร่ร่อน หรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ควรได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือ
เกณฑ์คุณภาพชีวิต หมายถึง การที่บุคคลสามารถดารงชีวิตและดาเนินกิจกรรมทั้งหลายของชีวิต ด้วย
พละกาลัง ความรู้และความสามารถทั้งปวงที่ตนมีอยู่ด้วยความราบรื่นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สัง คม และเศรษฐกิจ
รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งตนเองได้อย่างมีทิศทาง ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่ตามสมควร สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขและทาให้ผู้อื่น เป็นสุขด้วย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต X 100
ค่าเป้าหมายทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 60

ระดับ 2
ร้อยละ 65

ระดับ 3
ร้อยละ 70

ระดับ 4
ร้อยละ 75

ระดับ 5
ร้อยละ 80

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถลดการพึ่งพิงได้ ร้อยละ 60
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถลดการพึ่งพิงได้ ร้อยละ 65
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถลดการพึ่งพิงได้ ร้อยละ 70
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถลดการพึ่งพิงได้ ร้อยละ 75

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน

 ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถลดการพึ่งพิงได้ ร้อยละ 80

เท่ากับ 5 คะแนน






เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมาย
1
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถลดการพึ่งพิงได้
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

เอกสารอ้างอิง :

ผลการ
ดาเนินงาน
88.35%

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5
1
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางภคอร ทองสุข
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุธิดา อิสระ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ
นางสาวธัญญรัตน์ โสตบุตร/นายเอม แสงพระจันทร์
คาอธิบาย :
อัตราป่วย : จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อจานวนประชากรแสนคน
ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังร้อยละ 20
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : เพือลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกในพื้นทีเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สูตรการคานวณ :
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ข้อมูลปี 2556 18 10 5
10
7
7
25
22 75 191 244 103
ข้อมูลปี 2557 27 8
4
2
3
1
0
0
1
8
12 7
ข้อมูลปี 2558 4
2
2
0
1
2
5
10 15 37 82 83
ข้อมูลปี 2559 58 56 14 8
5
2
1
7
5
14 16 13
ข้อมูลปี 2560 8
2
1
2
1
1
0
4
11 11 7
5
ค่ามัธยฐาน 18 8
4
2
3
2
1
7
11 14 16 13
จานวนประชากร ปี 2560
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
= 118,729 คน
ร้อยละ 20
จานวนผู้ป่วย(ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง)
อัตราป่วยลดลง = ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
x 20
= 99 คน
100
อัตราป่วย = 83.38 คน/แสนประชากร
= 83.38 x 20
100
=
16.68
อัตราป่วยทีมีได้ไม่เกิน 83.38 – 16.88 = 66.5
ระดับความสาเร็จ :
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
* อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 20
เท่ากับ 1 คะแนน
* อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 10
เท่ากับ 2 คะแนน
* อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเท่ากับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
เท่ากับ 3 คะแนน
* อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 10
เท่ากับ 4 คะแนน
* อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 20
เท่ากับ 5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
KPI
ปี61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ค่า
18 8
4
2
3
2
1
7
11 14 16 13
99
มัธยฐาน
ค่า
14.4 6.4 3.2 1.6 2.4 1.6 0.8 5.6 8.8 11.2 12.8 10.4 79.2
เป้าหมาย
ปี 2561

0

0

0

0

0

0

1

2

16

11

7

7

44

1

2

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน

>20%

>10%

มัธยฐาน

<10%

<20%

(ปชก.ปี 61 = 118,729 คน)

100.05

91.71

83.38

75.04

66.5

(มากกว่า20% ) (มากกว่า10%) (ค่ามัธยฐาน) (ลดลง 10%)
การคานวณคะแนนการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

น้าหนัก
ร้อยละ
3

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนทีได้

37.06 ราย/แสน

5

(ลดลง20%)
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
หัวข้อ
กิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพให้
 การ update สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ความรู้โรคไข้เลือดออกและยุง
ประชาชนมีความเข็มแข็งใน
พาหะนาโรค แก่ อสม. ประชาชน ช่องทางต่างๆ เช่น ประชุมประจาเดือน
การป้องกันควบคุมโรค
อสม. คณะกรรมการชุมชน
 สนับสนุนผู้นาชุมชน โรงเรียน ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรืองโรค และ
สถานการณ์โรค
 การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยชุมชนเอง
(จัดทาแผนชุมชนกองทุนสุขภาพโครงการ 3 เก็บ 5 ส.
ยุงลายพาหะนาโรคหรือการลด
 การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน:ทุกหลังคาเรือนกาจัดลดแหล่งเพาะพันธุ์
ปริมาณเชื้อก่อโรค
ยุงลายทุกสัปดาห์
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
หัวข้อ

ปัจจัยสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อการป้องกัน
ควบคุมโรค

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

กิจกรรม
 การจัดกิจกรรมรณรงค์จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นทีเสียงของ
ชุมชนทุกเดือน(โครงการ3เก็บ5ส.ชุมชน)
 การสารวจและควบคุมลูกน้ายุงลายโดย อสม.และเจ้าหน้าที ใน
ชุมชน โรงเรียน วัด ทุก 2 เดือน
 การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวัดหรือโรงเรียนทีมีค่า CI สูง
 การพ่นสารเคมีกาจัดยุงทั้งการป้องกันโรคล่วงหน้าและควบคุม
โรค อย่างมีประสิทธิภาพ
 การประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคและความรู้เรืองโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนือง
 การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงฤดูกาลระบาด ในวันไข้เลือดออก
อาเซียน
 การสนับสนุนทรายเคมีกาจัดลูกน้ายุงลายแก่ชุมชนและ
หน่วยงานราชการ
 การสอบสวนควบคุมโรคตามมาตรฐาน( ทีมงานเครือข่าย
โรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ เทศบาล เครืองมือทีมีคุณภาพ ภายใน
24 ชม.หลังรับแจ้ง(มีการจัดตั้งไลน์กลุ่ม อาเภอเมือง ส่งข้อมูล
การเจ็บป่วย การส่งต่อ case การควบคุมโรค)
 มีการจัดทาแผนทีการเกิดโรคเพือกาหนดจุดเสียง การกระจายตัว
ของโรคเพือดูแนวโน้มการแพร่ระบาด
 การจัดทาแผนผังการป้องกันควบคุมโรคเพือเป็นGuidelineให้
โรงเรียน ชุมชน

ปัจจัยที่ทาให้การทางานบรรลุ :
- การดาเนินงานอย่างต่อเนืองของ อสม. เพือสารวจควบคุมลูกน้ายุงลายอย่างต่อเนืองทุกสัปดาห์
- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทาโครงการ
- การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมการระบาด
- การลงพื้นทีเฝ้าระวัง ควบคุมลูกน้ายุงลายในพื้นทีเสียงอย่างต่อเนืองทุกเดือน
- การจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- บ้านเรือนทีเข้าถึงยาก ร้านรับซื้อของเก่า ร้านรับเปลียนยางรถยนต์ ยังมีความเสียงสูงเนืองจากยังไม่ได้รับการจัดการ
หลักฐานอ้างอิง :
- การประชุมประจาเดือน
- บันทึกผลการสารวจลูกน้ายุงลาย
- รายงานสถานการณ์โรค พื้นทีเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์ สปอร์ตประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกระบวนการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM, HT)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวราภรณ์ บุญศรี
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0 9825 6518 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0 8197 4483 0
คาอธิบาย
กระบวนการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM, HT) หมายถึง กระบวนการ
ดาเนินงาน ที่สาคัญที่ช่วยผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป การส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่ม 1, 2, 3 (กลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยมีการ
ปรั บ เปลี่ย นพฤติกรรม) ให้ มีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการลดรอบเอว เพื่ อลดภาวะแทรกซ้อนจากการเป็ น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และลดจานวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง
สูตรการคานวณ :
1.1 จานวนประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน x 100
จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ทั้งหมด
1.2 จานวนประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง x 100
จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ทั้งหมด
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 1,2,3) ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม x 100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 1,2,3) ทั้งหมด
3. จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 1,2,3) ที่มีรอบเอวลดลง x 100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 1,2,3) ทั้งหมด
4. จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ x 100
จานวนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด
5. จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ทั้งหมด x 100
จานวนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

71

ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

เป้าหมาย

ร้อยละ

45,324

ผลงานการ
ดาเนินงาน
30,263

10.1.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ตามมาตรฐาน
10.1.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง ตามมาตรฐาน

38,864

26,802

68.96

10.2.1 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยเบาหวาน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และควบคุมน้าตาลได้

6,110

977

15.99

10.2.2 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และควบคุมความดันได้

12,142

2,461

20.27

10.3 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงมีรอบเอวลดลง

6,152

2,403

60.94

10.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่

1,348

70

5.19

10.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่

2,162

97

4.49

66.77

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัดที่
10.1.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน (90%)

ระดับ 1

ระดับคะแนน
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

น้อยกว่า
40.00 %

40.00 –
49.99 %

50.00 –
59.99 %

60.00 –
69.99 %
(66.77%)

70 %
ขึ้นไป

10.1.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิต (90%)

น้อยกว่า
40.00 %

40.00 –
49.99 %

50.00 –
59.99 %

70 %
ขึ้นไป

10.2.1 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย
เบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ควบคุมน้าตาลได้ (40%)

น้อยกว่า
15.00 %

15.00 –
19.99 %
(15.99)

20.00 –
24.99 %

60.00 –
69.99 %
(68.96)
25.00 –
29.99 %

ระดับ 5

30 %
ขึ้นไป
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่
10.2.2 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ควบคุมความดันได้ (50%)
10.3 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง/ผู้ป่วย
เบาหวานมีรอบเอวตามมาตรฐาน (ไม่เกิน
ส่วนสูง (ซม.) / 2) (90%)

ระดับ 1

ระดับคะแนน
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

น้อยกว่า
10.00 %

10.00 –
19.99 %

20.00 –
29.99 %
(20.27)

30.00 –
39.99 %

40 %
ขึ้นไป

น้อยกว่า
30.00 %

30.00 –
39.99 %

40.00 –
49.99 %

50.00 –
59.99 %

60 %
ขึ้นไป

ระดับ 5

(60.94%)

10.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยง (ไม่เกิน 2.50%)

มากกว่า
7.50 %

6.51 –
7.50 %

5.51 –
6.50 %

4.50 –
5.50 %
(5.19)

น้อยกว่า
4.51 %

10.5 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยง (ไม่เกิน 5.00%)

มากกว่า
8.00 %

7.01 –
8.00 %

6.01 –
7.00 %

5.01 –
6.00 %

น้อยกว่า
5.00 %
(4.49)

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
10.1.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
10.1.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
10.2.1 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุม
น้าตาลได้
10.2.2 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ควบคุมความดันโลหิตได้
10.3 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงมีรอบเอว
ตามมาตรฐาน
(ไม่เกิน ส่วนสูง (ซม) / 2)

น้าหนัก
ร้อยละ
0.4

ผลการ
ดาเนินงาน
66.77

ค่าคะแนน
ที่ได้
4

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.32

0.4

68.96

4

0.32

0.35

15.99

2

0.14

0.35

20.27

3

0.21

0.8

60.94

5

0.80
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
ร้อยละ
0.8

ผลการ
ดาเนินงาน
5.19

ค่าคะแนน
ที่ได้
4

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.64

10.5 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่

0.8

4.49

5

0.8

รวม
คิดเป็นร้อยละ 82.82 %

3.9

10.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

3.23

ข้อมูลเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 3 ปี ( 2559 - 2561)
ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่
1 ร้อยละของประชากร อายุ 35 ปีขึ้น
ไปได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
2 ร้อยละของประชากร อายุ 35 ปีขึ้น
ไปได้รับการตรวจคัดกรองความดัน
โลหิตสูง
3 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย
เบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและควบคุมน้าตาลได้
4 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ/ควบคุมความดันได้
5 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง
และผู้ป่วยเบาหวานมีรอบเอวตาม
มาตรฐาน

ค่าเปรียบเทียบปี 2561 (ร้อยละ)

ค่า
เป้าหมาย
กระทรวง
สธส

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อาเภอ
เมือง

จังหวัด
ขอนแก่น

กระทรวง
สธส

24.02

45.55

66.77

86.79

91.17

87.00

90.00

21.54

44.69

68.96

87.28

91.64

87.58

90.00

15.50

19.67

15.99

17.42

16.23

25.29

40.00

35.45

33.19

20.27

24.26

38.82

39.94

50.00

59.11

61.87

60.94

55.56

43.71

39.99

90.00
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

6 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็น
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
7 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่

ค่าเปรียบเทียบปี 2561 (ร้อยละ)
อาเภอ
เมือง

จังหวัด
ขอนแก่น

กระทรวง
สธส

ค่า
เป้าหมาย
กระทรวง
สธส

6.44

16.69

5.19

1.83

1.51

1.64

2.40

12.86

6.44

4.49

3.91

3.12

3.35

8.00

อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานต่อ
ประชากรทั้งหมด (Prevalence)
2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ต่อประชากรทั้งหมด
(Incident)
3.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน

กระทรวง
สธส

ค่า
เป้าหมาย
กระทรวง
สธส

-

-

-

-

-

-

-

1.83

1.51

1.64

2.40

ค่าเปรียบเทียบปี 2561 (ร้อยละ)
อาเภอ
เมือง

จังหวัด
ขอนแก่น

5.26
(6,119)
0.55
(636)

-

5.19
(70 คน)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

4.88
(4,980)
0.95
(974)

4.82
(5,493)
1.12
(1,282)

6.44

16.69

อัตราป่วยด้วยโรคความดันหิตสูง
ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1.ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิต 9.42
9.80
10.66
สูงต่อประชากรทั้งหมด
(10,580) (11,081) (12,162)
(Prevalence)
2. ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
2.37
2.32
1.52
โลหิตสูงรายใหม่ต่อประชากร
(2,825) (2,783) (1,736)
ทั้งหมด (Incident)

กระทรวง
สธส

ค่า
เป้าหมาย
กระทรวง
สธส

-

-

-

-

-

-

ค่าเปรียบเทียบปี 2561 (ร้อยละ)
อาเภอ
เมือง

จังหวัด
ขอนแก่น

-

-
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด
3.ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงรายใหม่ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

12.86

6.44

4.49
(97 คน)

กระทรวง
สธส

ค่า
เป้าหมาย
กระทรวง
สธส

3.35

8.00

ค่าเปรียบเทียบปี 2561 (ร้อยละ)
อาเภอ
เมือง

จังหวัด
ขอนแก่น

3.91

3.12

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. มีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองในชุมชน ในสานักงาน และให้คาแนะนารายบุคคล
2. การติดตามเยี่ยมบ้าน/ตรวจคัดกรองเบาหวาน วัดความดันโลหิตที่บ้าน โดย เจ้าหน้าที่/อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(CG) ในการดูแลที่บ้าน
3. มีการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องตรวจน้าตาลให้ อสม. โดยศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุข
เป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินงานและจัดทาทะเบียนรายชื่อประชากรกลุ่ม 35 ปี ขึ้นไปให้ชุมชน
4. มีการสุ่มตรวจการบันทึกข้อมูลลงในระบบ JHCIS ของ CUP รพ.ขอนแก่น
ปัจจัยสนับสนุนการทางาน
1. เป็นตัวชี้วัดการดาเนินงานของกลุ่มพื้นที่และมีการติดตามการทางานโดย DHB (Distric Health Broad)
2. หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และ รพ.ขอนแก่น มีการพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงาน
3. Cup รพ.ขอนแก่น จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นมีการติดตามผลการดาเนินงาน/สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
1. ฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการดาเนินงานของเครือข่าย รพ.ศรีนครินทร์ ยังไม่สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบ
เดียวกับกระทรวงสาธารณสุข มีการดาเนินงานแต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
2. กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ยากขึ้น แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล/การเพิ่มความครอบคลุม
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ รพ.ศรีนครินทร์ ให้สามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบ JHCIS โดยเจ้าหน้าที่ไม่
ต้องทางานซ้าซ้อน
2. ทา Application ให้ อสม. ประชาชน และเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบได้เป็น real time และ
เชื่อมต่อกับระบบ JHCIS สามารถรับและส่งออกข้อมูลได้ (Smart Health)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป (ต่อ)
3. การตรวจสอบข้อมูลประชากรในพื้นที่โดย อสม. เพื่อให้ทราบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
4. จัดกระบวนการให้มีการส่งงานประจาเดือน ของ อสม. ให้หน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 8 แห่ง
บุคลากร/การปรับปรุงกระบวนการ
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานร่วมกันทั้ง 10 หน่วยบริการปฐมภูมิและศึกษาดูงานระหว่างกัน
2. หน่วยบริการปฐมภูมิจัดทาโครงการในการรณรงค์คัดกรองและคัดกลุ่มเสี่ยงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับ
แกนนาชุมชนและ อสม. เช่น หลักสูตร หมอเขียวแพทย์ทางเลือก/8 อ. นาฬิกาชืวิต/สมาธิชนะใจตนเอง, สมาธิ
บาบัด SKT ฯลฯ โดยเริ่มจากกลุ่ม อสม./แกนนาชุมชน
3. การส่งเสริมให้เกิดร้านอาหารลดเค็ม ลดมัน ลดนัว และอาหารสาหรับผู้ป่วยในชุมชน
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
11.1 คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ คศ.3
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9810 7
คาอธิบาย :
คะแนนสอบระดับชาติ หมายถึง คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary
National Education Testing) ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ. แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยนับจานวนโรงเรียนที่มีผลคะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2559 แยกเป็น 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560
โรงเรียน
1. สวนสนุก
2. วัดกลาง
3. คุ้มหนองคู
4. บ้านโนนทัน
5. บ้านหนองใหญ่
6. บ้านโนนหนองวัด
7. บ้านโนนชัย
8. บ้านสามเหลี่ยม
9. บ้านหนองแวง
10. บ้านตูม
11. บ้านศรีฐาน

ค่าเฉลี่ยรวม

ภาษาไทย
59
60
56.91 52.07
49.97 40.59
46.13 41.05
50.53 40.42
45.69 39.70
51.92 47.85
48.88 40.62
52.54 42.86
45.93 37.58
48.61 40.23
48.69 38.21
49.62 41.93

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
59
60
59
60
45.62 50.50* 45.51 46.41*
35.59 32.00 33.97 30.49
29.11 29.19* 33.10 31.38
28.28 29.15* 37.16 31.90
27.70 28.04* 24.87 26.64*
28.28 27.36 34.06 38.61*
29.14 29.04 35.43 28.58
30.47 33.67* 33.30 34.04*
26.43 29.41* 25.00 29.12*
27.11 28.82* 27.35 27.16
27.71 26.97 29.65 28.11
30.49 31.29 32.67 32.04

วิทยาศาสตร์
59
60
43.93 43.83
37.51 34.72
39.89 38.79
39.02 32.31
38.45 31.79
36.66 35.36
36.77 33.73
39.56 34.70
35.89 30.65
34.05 34.57
34.85 31.30
37.87 34.52
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียน
หมายเหตุ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
√
√
×
×
1. สวนสนุก
×
×
×
×
2. วัดกลาง
√
×
×
×
3. คุ้มหนองคู
√
×
×
×
4. บ้านโนนทัน
√
√
×
×
5. บ้านหนองใหญ่
√
×
×
×
6. บ้านโนนหนองวัด
×
×
×
×
7. บ้านโนนชัย
√
√
×
×
8. บ้านสามเหลี่ยม
√
√
×
×
9. บ้านหนองแวง
√
×
×
×
10. บ้านตูม
×
×
×
×
11. บ้านศรีฐาน
√
ค่าเฉลี่ยรวม
×
×
×
หมายเหตุ : √ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559
× หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ลดลงจากปีการศึกษา 2559
คิดเป็นร้อยละ (ป.6) =
จานวนกลุ่มสาระที่ฯ ที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จานวนกลุ่มสาระที่สอบโอเน็ตxจานวนโรงเรียนที่สอบ
=
12
4 x 11
=
27.27
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
59
60
59
60
59
60
59
60
1. วัดกลาง
44.93 46.10* 29.60 28.46 25.84 22.93 34.16 30.86
2. บ้านโนนทัน
43.32 41.68 24.50 25.35* 23.37 21.53 30.00 29.41
3. บ้านหนองใหญ่
39.15 41.65* 27.95 26.27 22.98 20.77 31.30 29.58
4. บ้านโนนชัย
43.71 41.68 30.00 25.00 22.93 20.86 31.48 29.86
5. บ้านสามเหลี่ยม
40.78 41.11* 27.70 27.75* 23.30 20.31 32.33 27.36
6. บ้านตูม
41.78 44.63* 28.94 28.20 22.13 21.60 30.06 29.27
7. บ้านศรีฐาน
43.91 45.61* 30.35 26.65 19.97 19.91 33.39 30.17
ค่าเฉลี่ยรวม
42.78 43.21 28.58 26.81 23.23 21.13 31.87 29.50
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560
กลุ่มสาระ
โรงเรียน
หมายเหตุ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
√
1. วัดกลาง
×
×
×
√
2. บ้านโนนทัน
×
×
×
√
3. บ้านหนองใหญ่
×
×
×
4. บ้านโนนชัย
×
×
×
×
√
√
5. บ้านสามเหลี่ยม
×
×
√
6. บ้านตูม
×
×
×
√
7. บ้านศรีฐาน
×
×
×
√
ค่าเฉลี่ยรวม
×
×
×
หมายเหตุ : √ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559
× หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ลดลงจากปีการศึกษา 2559

81

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
คิดเป็นร้อยละ (ป.6)

=
=
=

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

จานวนกลุ่มสาระที่ฯ ที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จานวนกลุ่มสาระที่สอบโอเน็ตxจานวนโรงเรียนที่สอบ
7
4x7
25.00

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียน
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
59
60
59
60
59
60
59
60
59
60
1. วัดกลาง
48.09 46.63 33.10 32.18 23.42 23.36 20.74 19.12 28.13 26.22
2. สามเหลี่ยม 41.88 37.85 29.48 27.35 20.05 21.13* 18.30 16.85 27.60 23.63
ค่าเฉลี่ยรวม 44.99 42.24 31.29 29.77 21.74 22.25 19.52 17.99 27.87 24.93
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560
กลุ่มสาระ
โรงเรียน
หมายเหตุ
ภาษาไทย
สังคม
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1. วัดกลาง
×
×
×
×
×
√
2. บ้านสามเหลี่ยม
×
×
×
×
√
ค่าเฉลี่ยรวม
×
×
×
×
หมายเหตุ : √ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559
× หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ลดลงจากปีการศึกษา 2559
คิดเป็นร้อยละ (ป.6)

=
=

จานวนกลุ่มสาระที่ฯ ที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จานวนกลุ่มสาระที่สอบโอเน็ตxจานวนโรงเรียนที่สอบ
1
= 10.00
5x2
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรวม =

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น (ป.6+ม.3+ม.6)

3
=

27.27+25.00+10.00

3
=

20.76

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น

0.8

20.76

1.08

0.17

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
5.1 ระดับสานัก
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อมทั้ง
มอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลระดับสานักการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับสานักการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
5.2 ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการ
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักการศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้กาหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
3. ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาต่างๆ
เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :
- เอกสารรายงานสรุปผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ คศ.3
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9810 7
คาอธิบาย :
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น หมายถึง ร้อยละของจานวนนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน
และการเขียนวิชาภาษาไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป โดยสานักการศึกษาร่วมกับโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
และคณะกรรมการประเมิน ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนใน
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่งประเมินเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เกณฑ์การประเมินการอ่าน
เกณฑ์การประเมินการเขียน
ร้อยละ
คุณภาพ
ร้อยละ
คุณภาพ
ร้อยละ 0 - 49
ปรับปรุง
ร้อยละ 0 – 49
ปรับปรุง
ร้อยละ 50 - 65
พอใช้
ร้อยละ 50 – 60
พอใช้
ร้อยละ 66 - 79
ดี
ร้อยละ 61- 74
ดี
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ดีมาก
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 3
เข้าสอบ
การอ่าน
โรงเรียน
ทั้งหมด ผลการประเมินระดับ ร้อยละ
(คน)
พอใช้ขึ้นไป (คน)
1. ท.สวนสนุก
1,186
1,107
93.34
2. ท.วัดกลาง
168
157
93.45
3. ท.คุ้มหนองคู
82
75
91.46
4. ท.บ้านโนนทัน
122
92
75.41
5. ท.บ้านหนองใหญ่
163
139
85.28
6. ท.บ้านโนนหนองวัด
37
34
91.89
7. ท.บ้านโนนชัย
197
164
83.25
8. ท.บ้านสามเหลี่ยม
204
163
79.90
9. ท.บ้านหนองแวง
45
41
91.11
10. ท.บ้านตูม
123
115
93.50
11. ท.บ้านศรีฐาน
177
142
80.23
รวมทั้งหมด
2,504
2,229
89.02
เฉลี่ยรวมร้อยละของนักเรียนที่มีผลการอ่านออกเขียนได้ ระดับพอใช้ขึ้นไป

การเขียน
ผลการประเมินระดับ ร้อยละ
พอใช้ขึ้นไป (คน)
984
79.93
145
86.31
63
76.83
63
51.64
119
73.01
33
89.19
132
67.01
154
75.49
29
64.44
107
86.99
102
57.63
1,895
75.68
82.35
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 74

ระดับ 2
ร้อยละ 75

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก (ร้อย
ประกอบตัวชี้วัด
ละ)
ร้อยละของนักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ตามมาตรฐาน
0.8
ช่วงชั้น

ระดับ 3
ร้อยละ 76

ระดับ 4
ร้อยละ 77

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 5
ร้อยละ 78

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

82.35

5

0.8

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
5.1 ระดับสานัก
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานการอ่านออกเขียนได้พร้อมทั้งมอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูล
ระดับสานักการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับสานัก
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
5.2 ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักการศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้กาหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
3. ผู้บริหารโรงเรียน และครู ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาด้านต่างๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารรายงานสรุปผลการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.3 ร้อยละของนักเรียนทีค่ ิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ คศ.3
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9810 7
คาอธิบาย :
นักเรียนที่คิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น หมายถึง นักเรียนผ่านการประเมินการคิดเลขเป็นในระดับ
พอใช้ขึ้นไป โดยสานักการศึกษาร่วมกับโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการประเมิน
ประเมินการคิดเลขเป็น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง
ประเมินเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์การประเมินการคิดเลขเป็น
ร้อยละ
คุณภาพ
ร้อยละ 0 – 49
ปรับปรุง
ร้อยละ 50 – 60
พอใช้
ร้อยละ 61– 74
ดี
ร้อยละ75ขึ้นไป
ดีมาก
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
โรงเรียน
1. ท.สวนสนุก
2. ท.วัดกลาง
3. ท.คุ้มหนองคู
4. ท.บ้านโนนทัน
5. ท.บ้านหนองใหญ่
6. ท.บ้านโนนหนองวัด
7. ท.บ้านโนนชัย
8. ท.บ้านสามเหลี่ยม
9. ท.บ้านหนองแวง
10. ท.บ้านตูม
11. ท.บ้านศรีฐาน
รวมทั้งหมด

เข้าสอบทั้งหมด
การคิดเลขเป็น
(คน)
ผลการประเมินพอใช้ขึ้นไป (คน)
1,186
1,106
168
139
82
62
122
75
163
118
37
29
197
122
204
144
45
33
123
112
177
104
2,504
2,044

ร้อยละ
93.25
82.74
75.61
61.48
72.39
78.38
61.93
70.59
73.33
91.06
58.76
81.63
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 60

ระดับ 2
ร้อยละ 61

ระดับ 3
ร้อยละ 62

ระดับ 4
ร้อยละ 63

ระดับ 5
ร้อยละ 64

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.75

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนคิดเลข
เป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น

น้าหนัก
(ร้อยละ)
0.75

ผลการ
ดาเนินงาน
81.63

5

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
5.1 ระดับสานัก
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานการคิดเลขเป็น พร้อมทั้งมอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูล
ระดับสานักการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สานัก
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
5.2 ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมการคิดเลขเป็น
2. ด าเนิ น การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตามแผน/โครงการสรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ส านั ก
การศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้กาหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
3. ผู้บริหารโรงเรียน และครู ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการ
จัดการศึกษาด้านต่างๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารรายงานสรุปผลการคิดเลขเป็น ปีการศึกษา 2559
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุธาสินี แม้นญาติ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ คศ.3
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 6319 2988 9
คาอธิบาย :
ร้อยละของจานวนนักเรียนผ่านการประเมินการอ่านเขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป โดยสานัก
การศึกษากาหนดให้ครูชาวต่างประเทศเป็นคณะกรรมการสอบประเมินการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนทุก
ระดับชั้น ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง สอบระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 100
2. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 100
3. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพการสอนเพิ่มขึ้น 78.46
4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการทดสอบด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ประถมฯ 68.3

มัธยมฯ 80.4

เฉลี่ย 74.35
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
60

ระดับ 2
61

ระดับ 3
62

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน:
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
0.75
ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ
2.ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี
คุณภาพการสอนเพิ่มขึ้น

ระดับ 4
63

ผลการ
ดาเนินงาน
61.27%

ระดับ 5
64

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
2.27
0.34
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครู
2. สังเกตการณ์สอนของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. ดาเนินการสอบนักเรียนทุกคนด้วยข้อสอบของเทศบาลนครขอนแก่น
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน:
1. ศักยภาพของครูต่างประเทศ
2. ความร่วมมือของครูโรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. จานวนครูต่างประเทศต่อจานวนนักเรียน
2. ระยะเวลาการสอบ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
โรงเรียนและต้นสังกัดควรจัดโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องภาษาอังกฤษ
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมแต่งประโยคจากภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในโรงเรียน
หลักฐานอ้างอิง :
1. ภาพถ่ายกิจกรรม
2. ผลการสอบ
3. ข้อสอบและขั้นตอนการดาเนินงาน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 12 จานวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษานอกระบบ
ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธรรณกมล แก้วบ่อ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
รองผู้อานวยการสานักการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8167 0259 8
คาอธิบาย :
เด็ ก เยาวชนชายขอบในสั ง คมเมื อง คื อ เด็ ก เยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา เด็ ก ยากจน เด็ ก เร่ ร่ อ น
เด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ
การศึกษานอกระบบ คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ อยู่ในระบบการศึกษาปกติ มีความยืดหยุ่นสูงใน
การวัดผลประเมินผล
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย คื อ กิ จ กรรมที่ ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองโดยไม่ มี ก ารวั ด ผล
ประเมินผล อยู่นอกระบบการศึกษาปกติ
การพัฒนาคุณ ภาพชีวิต คือ เด็กเยาวชนได้รับการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย มีอาชีพสุ จริต
ได้รับการดูแลด้านปัจจัยสี่ และได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
เกณฑ์ วั ด เด็ ก และเยาวชน หมายถึ ง ร้ อ ยละของเด็ ก เยาวชนชายขอบในสั ง คมเมื อ งเขตเทศบาลฯ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ระดับความสาเร็จ :
ระดับที่ 1 เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 2 ก่อเกิดความร่วมมือการทางานด้านเด็กและเยาวชนระบบเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคม
ระดับที่ 3 เด็กและเยาวชนชายขอบได้รับการศึกษานอกระบบ กศน. จานวน 106 คน
ระดับที่ 4 เด็กและเยาวชนชายขอบเปลี่ยนทัศนคติในทางที่ดี และมีอาชีพที่สุจริต
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. กิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้การประกอบอาชีพด้านทักษะวิชาช่าง
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 12/ตุลาคม/2559 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 15/ตุลาคม/2560
2. กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะทางเพศ
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 17/ธันวาคม/2560 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 20/ธันวาคม/2560
3. กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 23/มกราคม/2561 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 26/มกราคม/2561
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นาเทศบาลนครขอนแก่น
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 23/มิถุนายน/2561 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 25/มิถุนายน/2561
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 13/กรกฎาคม/2561 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 15/กรกฎาคม/2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
55 คน

ระดับ 2
60 คน

ระดับ 3
65 คน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จานวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับ
3
พัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับ
การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย
อย่างต่อเนื่อง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
70 คน

ระดับ 5
75 คน

ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก
- เด็กเยาวชนชายขอบ
5
3
ในสังคมเมืองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ
- เกิดความร่วมมือ
ระบบเครือข่ายภาครัฐ
เอกชน
- เด็กเยาวชนชายขอบ
ได้รับการศึกษานอก
ระบบ กศน. จานวน
106 คน
- เด็กและเยาวชนชาย
ขอบเปลี่ยนทัศนคติ
ในทางที่ดี

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- ลงพื้นที่สารวจข้อมูลด้านเด็กเยาวชนชายขอบฯ ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- จัดทาบันทึกความร่วมมือ MOU ภาคีเครือข่ายคณะทางานภาครัฐเอกชนและประชาสังคม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการทางานร่วมกัน
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนจึงทาให้เกิดโครงการได้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ปัญหาการเข้าถึงเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงการสร้างความไว้ใจอยากมาก เขาอยู่ในมุมมืดไม่เปิดตัวคุยกับใครนอกจาก
คนที่ไว้ใจ ต้องแสดงความจริงใจที่จะช่วยจริงไม่ใช่เพื่อได้งาน ต้องเข้าหาแบบไม่เป็นทางการ นอกกรอบ นอก
ระบบ ใช้วิธีการและท่าทีแบบคนธรรมดาคุยกัน ไม่มีอานาจ เน้นความเท่าเทียม ใช้ระยะเวลาพิสูจน์ความจริงใจ
- ในช่วงแรกต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวิถีปกติของพวกเขาก่อน อย่าพยายามเปลี่ยนวิถีเขาทันที คนทางานต้องมี
ทัศนคติเชิงบวกและพยายามเข้าใจพวกเขา อยู่ข้างพวกเขา จนพวกเขารู้สึกเป็นพวก หลังจากนั้นค่อยทางาน
ความคิดกับพวกเขาเพื่อค่อยๆเปลี่ยนวิถีไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก
- คนทางานต้องอุทิศตนเพื่อเด็กเยาวชนจริงๆ คือ ให้เวลากับพวกเขาตลอด 24 ชั่วโมงเด็กสามารถโทรหาได้ตลอด
ช่วยเหลือทันทีเมื่อเขามีปัญหา ทาหน้าที่เสมือนเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง และ เป็นเพื่อนกับเขาจริงๆ รูปธรรมคือการ
ดูแลให้ที่อยู่ ที่กิน ที่นอน ให้อาชีพ รวมทั้งการศึกษา ฯลฯ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. อยากให้หากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะกลุ่มทาต่อเนื่องให้เกิดคุณภาพ
2. เชื่อมประธานชุมชนที่สนใจมาช่วยขับเคลื่อนโครงการ
3. เชิญหน่วยงานคุมประพฤติและสถานพินิจมาให้ข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยง
4. ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายให้เด็กกลุ่มเสียงและเด็กเร่ร่อน
5. พาเด็กกลุ่มเสี่ยงไปอบรมเรียนรู้ในสถานพินิจ ความเป็นอยู่ข้างในที่ขาดอิสรภาพ
6. เน้นส่งเสริมงานศิลปะเด็กจะได้มีสมาธิ
หลักฐานอ้างอิง :
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบสานักการศึกษา
- ข้อมูลสรุปรายงานแผนพัฒนาเทศบาล
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 จานวนของกลุ่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโกวิทย์ กุลวิเศษ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8427 7266 7
เบอร์ติดต่อ : 0 6429 1987 1
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

คาอธิบาย :
กลุ่มภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง หมายถึง คณะบุคคลที่รวมกลุ่มกันดาเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการจัดการตนเอง และมีการเคลื่อนไหวร่วมกัน อาจเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายรองรับสถานะ
หรือไม่มีกฎหมายรองรับสถานะก็ได้ มีการเรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กร (ภาคธุรกิจ ภาคราชการ)
สมาพันธ์ สหภาพ ชุมชน สมัชชาโดยมี กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาส
ได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด แนวทาง ร่วม
การแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการพัฒนาในฐานหุ้ นส่วนการพัฒนา โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ของการมีส่วน
ร่วม คือ
1. ระดับการให้ข้อมูล (Inform) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับที่สาคัญ
เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการอื่นๆต่อไป
2. ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) เป็นการรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
บอกข้อปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆกับส่วนราชการ
3. ระดั บการเข้า มาเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่วมหรือเกี่ยวข้องใน
กระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมี ส่ ว นร่ ว มในระดับ นี้ อาจด าเนิน การในรู ปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม
4. ระดับการร่วมมือ (Collaborate) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วน
หรือภาคีในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
5. ระดับการเสริมอานาจประชาชน (Empower) เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นระดับของ
การมอบอานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กาหนด
ซึ่งกลุ่มองค์กร ชมรม ภาคประชาชนที่เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
นั้นมี ดังนี้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

สูตรการคานวณ : จานวนองค์กรภาคประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

 จ านวนของกลุ่ มภาคประชาชนที่ มี ศั กยภาพในการเข้ ามามี สวนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองจานวน 45 องค์กร
 จ านวนของกลุ่ มภาคประชาชนที่ มี ศั กยภาพในการเข้ ามามี สวนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองจานวน 50 องค์กร
 จ านวนของกลุ่ มภาคประชาชนที่ มี ศั กยภาพในการเข้ ามามี สวนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองจานวน 55 องค์กร
 จ านวนของกลุ่ มภาคประชาชนที่ มี ศั กยภาพในการเข้ ามามี สวนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองจานวน 60 องค์กร
 จ านวนของกลุ่ มภาคประชาชนที่ มี ศั กยภาพในการเข้ ามามี สวนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองจานวน 65 องค์กร

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนองค์กรภาคประชาชนที่ผ่านเกณฑ์
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

หน่วยวัด
จานวน
70

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2558
2559
2560
-

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- มีการประชุมในการพัฒนาเมืองการเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาเมือง
จานวน 81 ชุมชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของกลุ่มองค์กร
- กลุ่มองค์กรให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
อุปสรรต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป:
- ให้แบ่งกลุ่มให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน
- ขับเคลื่อนการทางานให้เป็นระยะ
หลักฐานอ้างอิง :

2561
81
ชุมชน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัตนา สุขบัว
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
น.ส.พัทยา สอนประเทศ , น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง
เบอร์ติดต่อ : 0 6493 6589 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9964 0, 0 4322 5618
คาอธิบาย :
จานวนชุมชนที่ดาเนินภารกิจของเทศบาลต่อจานวนภารกิจที่เทศบาลถ่ายโอนให้ชุมชนดาเนินการมี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกระบวนการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในมิติการกระจาย
อานาจสู่ประชาชน ซึ่งสามารถจัดลาดับลักษณะงานและกระบวนการของความซับซ้อนของการเข้าถึงและความ
พร้อมของชุมชนโดยเรียงจากน้อยไปหามาก จานวน 12 อันดับ ดังนี้
1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะการดูแลสิ่งแวดล้อม (กวาดถนน)
2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
3. การดูแลถนนสายหลัก
4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน
5. การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในชุมชน
6. การเก็บขนขยะในชุมชน
7. การขุดลอกท่อระบายน้าในชุมชน
8. การดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน
9. การวางท่อระบายน้าในชุมชน
10.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนในชุมชน
11. การออกกาลังกายในซอย
12. การส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
สูตรในการคานวณ :
นับจานวนชุมชนที่ดาเนินภารกิจของเทศบาลต่อจานวนภารกิจที่ถ่ายโอนให้ชุมชนดาเนินการ ในอัตราที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ชุมชน ต่อ 10 ภารกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
จานวน 50 ชุมชน จานวน 50 ชุมชน จานวน 50 ชุมชน จานวน 50 ชุมชน จานวน 50 ชุมชน
ต่อ 4 ภารกิจ

ต่อ 5 ภารกิจ

ต่อ 6 ภารกิจ

ต่อ 7 ภารกิจ

ต่อ 8 ภารกิจ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่
3
ดาเนินการโดยภาคประชาชน จานวน
50 ขุมชน ต่อภารกิจ

ผลการ
ดาเนินงาน
21 ชุมชน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
1
0.6

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 เหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีภารกิจที่ไม่ถ่ายโอนให้กับชุมชน
เพราะมีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทยมาถึงเทศบาลนครขอนแก่นว่าให้ระงับการถ่ายโอน
ให้ชุมชนดาเนินการ
ซึ่งประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้
1.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน
1.3 อบรมแนวทางพัฒนาชุมชน
ซึ่งส่งผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลที่เคยได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากทางเทศบาล ในปีงบประมาณ 2560
มากกว่า 9 ภารกิจ มีจานวนลดลง และในปีงบประมาณชุมชน ที่ได้รับถ่ายโอน ภารกิจมากกว่า 10 ภารกิจมี
จานวนลดลง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสานัก/กอง ในการถ่ายโอนให้ชุมชนดาเนินภารกิจของเทศบาล
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเมธินี สุดเสนาะ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8651 1077 5
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
หน่วยงานในกากับ หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ได้บริหารงานตามระบบราชการ มีระบบการบริหารของตนเองใหม่
แต่ก็ยังอยู่ในกากับของเทศบาลนครขอนแก่น
การถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสม ประกอบด้วย
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับความสาเร็จ :
ระดับที่ 1 หาแนวทางให้สามารถจัดตั้งหน่วยงานในกากับหรือสามารถจ้างงานเพื่อรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจได้ตามความเหมาะสมโดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกาหนดภารกิจที่ควรจัดตั้งหน่วยงานในกากับ
ระดับที่ 2 จัดตั้งหน่วยงานในกากับมาดาเนินงานในภารกิจถ่ายโอนได้อย่างน้อย 1 หน่วยงาน และมีการ
ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในกากับที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ระดับที่ 3 มีหน่วยงานในกากับมาดาเนินงานในภารกิจถ่ายโอนอย่างน้อย 25% ของหน่วยงานในกากับ
ที่ควรจัดตั้งทั้งหมด
ระดับที่ 4 มีหน่วยงานในกากับมาดาเนินงานในภารกิจถ่ายโอนอย่างน้อย 50% ของหน่วยงานในกากับ
ที่ควรจัดตั้งทั้งหมด
ระดับที่ 5 ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดตั้งหน่วยงานในกากับที่จัดตั้งขึ้นทั้งหมด
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
- 18 ก.ย. 2557 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ กรุงเทพมหานคร
- 21 พ.ย. 2557 จัดฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งบริษัทจากัดและการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น
- จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

- 23 เม.ย.58 จัดทาบันทึกความร่วมมือ 5 อปท.
- 8 มีนาคม 2559 ได้รับอนุมัติจาก คสช. ให้ สนข. ศึกษาโครงการ
- ปัจจุบันยังไม่มีการทาสัญญาเพื่อทาภารกิจถ่ายโอน ทั้ง 6 ด้าน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน




 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ ระดับ 1
 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ ระดับ 2
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จากัด
3
Khon Kaen Transit System Co., Ltd. หรือ
KKTS จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 24
มีนาคม 2560 เพื่อเป็นกลไกหลักรองรับการ
ดาเนินงาน ในส่วนของการพัฒนาเมืองในทุก ๆ
ด้าน ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการ
ขยายตัว
ของเมือง อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผน
นาไปสู่การเป็นเมือง Smart City ที่ได้รับความ
ร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวขอนแก่น

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก
ระดับที่ 2
5
3
จัดตั้ง
หน่วยงานใน
กากับมา
ดาเนินงานใน
ภารกิจถ่ายโอน
ได้อย่างน้อย 1
หน่วยงาน และ
มีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
หน่วยงานใน
กากับที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
- จัดทาบันทึกความร่วมมือ 5 อปท. 23 เม.ย.58
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามรูปแบบ PPP
- ผู้บริหารระดับประเทศให้การสนับสนุน จึงทาให้เกิดโครงการได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ระเบียบกฎหมายยังไม่ชัดเจน จึงทาให้ระยะเวลาในการจัดตั้งมีขั้นตอนที่จะต้องมีการปรึกษาทางกฎหมาย
และร่างกฎหมาย
- ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างออกมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และยังไม่มีความชัดเจนในการทาสัญญาจ้างระหว่างเทศบาลกับบริษัทจากัด จึงมีขั้นตอนที่
จะต้องมีการปรึกษาและศึกษาดูงานทางกฎหมายกับบริษัทกรุงเทพธนาคม เพื่อ Benchmarking
- Benchmarking คือกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) กับองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุก
เรื่องมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- จัดศึกษาดูงานหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการในมีหน่วยงานในกากับ
- จัดฝึกอบรมโดยค้นหาวิทยากรระดับประเทศที่มีประสบการณ์
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล
- ศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ ภารกิจการถ่ายโอน ศึกษาดูงาน จ้างศึกษาวิจัย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- จัดประชุมติดตามงาน เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการดาเนินการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานนวัตกรรมการบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลใน
ระดับประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวิมลรัตน์ นามตะ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8623 0594 6
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จ หมายถึง ผลผลิตของงาน (output) เป็นระดับขั้นที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น
นวัตกรรม ท้องถิ่น หมายถึง การนาเอากลวิธีใหม่ๆ มาพัฒนางานของแต่ละสานัก/กอง/สถานศึกษา/
กิจการขนส่ง/สถานธนานุบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผ่านเกณฑ์ ประเมิน หมายถึง ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในการให้รางวัล
รางวัลในระดับประเทศ หมายถึง รางวัลที่หน่วยงานราชการ/องค์กรจัดขึ้นเพื่อให้แก่ผู้ชนะในการประกวดโดย
เป็นรางวัลที่เป็นที่ยอมรับในระดั บประเทศ เช่น รางวัลพระปกเกล้า รางวัลเทศบาลน่าอยู่ฯ รางวัลคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน ฯลฯ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. จัดอบรมให้ความรู้กับ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ในเรื่อง “นวัตกรรมท้องถิ่น”
2. มีนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์รางวัลระดับประเทศ 2 กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 ทุกสานัก/กอง หน่วยงาน
ในสังกัดมีนวัตกรรมในการ
บริการ หรือบริหาร อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 4 ทุกสานัก/กอง หน่วยงานในสังกัด ได้
กิจกรรมหรือภารกิจในความรับผิดชอบที่
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือสร้างใหม่
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 3 ทุกสานัก/กอง หน่วยงานในสังกัด ประชุมพิจารณา
กิจกรรมหรือภารกิจในความรับผิดชอบที่อาจต่อยอด
เป็นนวัตกรรม
หรืออาจสร้างใหม่ เพื่อบริการหรือบริหาร
ระดับ 2
- ถ่ายทอดความรู้ “ลักษณะนวัตกรรมท้องถิ่น”
- แต่งตั้งคณะทางานจากทุกสานัก/กอง หน่วยงานในสังกัด
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในการบริการ หรือการบริหาร
ระดับ 1
จัดอบรมให้ความรู้กับ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ในเรื่อง “ นวัตกรรมท้องถิ่น ”
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับความสาเร็จการดาเนินงานนวัตกรรมการบริการที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินรางวัลในระดับประเทศ
ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

คะแนน

1

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน
นวัตกรรมบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
3
รางวัลในระดับประเทศ

3

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 3

5

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์รางวัลระดับประเทศ
จากสานัก/กอง/โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- สานัก/กอง/โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความพยายามในการนากิจกรรมไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง : ข้อมูลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยโดยรูปแบบสถานีขนถ่ายขยะชุมชน
- โครงการบริหารจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังไฟฟ้าของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพิสุทธิ์ สารบรรณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จ หมายถึง ระดับความสาเร็จในควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับ
ภารกิจ และไม่เกินระเบียบที่กาหนด
ระดับความสาเร็จ :
เพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทศบาลนครขอนแก่นให้
สอดคล้องกับภารกิจและมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ

ระดับตัวชี้วัด

ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

ปี 2561
ไม่เกิน
ร้อยละ
35

ปี 2562
ไม่เกิน
ร้อยละ
34

ปี 2563 ปี 2564
ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ
33
32

สูตรคานวณ :
ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากร = รายจ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินอุดหนุนครู) x 100
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับขั้นของความสาเร็จ
ตามเกณฑ์เป้าหมาย

1
2
3
4
5
มากกว่า/ ต่ากว่า ต่ากว่า ต่ากว่า
ต่ากว่า
เท่ากับ เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
เป้าหมาย ร้อยละ1 ร้อยละ2 ร้อยละ3 ร้อยละ4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
3
บริหารงานบุคคล

ผลการ
ดาเนินงาน
ต่ากว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย
ร้อยละ 4

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- จัดตั้งคณะกรรมการกาหนดทิศทางนโยบายการบริหารบุคคล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- จัดเก็บข้อมูลรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นปัจจุบัน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
3
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละผลสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพิสุทธิ์ สารบรรณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617
คาอธิบาย :
ร้อยละผลสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
ผลความสาเร็จ หมายถึง ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึง พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้าง
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด :
1. เพื่อสร้างองค์กรเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทักษะวิชาชีพ
เป้าหมายตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1 พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปีและต้องได้รับคาแนะนาเรื่องสุขภาพจากแพทย์
ตัวชี้วัดที่ 2 พนักงานได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ในด้านทักษะวิชาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 3 พนักงานได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ในด้านจิตใจ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 4 พนักงานได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ในด้านร่างกาย อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ปีงบประมาณ
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ร้อยละผลเฉลี่ยถ่วงน้าหนักผลสาเร็จในการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
50
52.5
55
57.5 60 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับขั้นของความสาเร็จ
ตามเกณฑ์เป้าหมาย

1
ต่ากว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย

2
-

3
เท่ากับ
เกณฑ์
เป้าหมาย

4
-

5
มากกว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สูตรในการคานวณ :
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก = wixSMi
กลุ่มเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = i
น้าหนัก = w
คะแนนที่ได้ = sm
คะแนนถ่วงน้าหนัก = wx SM
ร้อยละผลสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
=

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักกลุ่มเป้าหมาย x 100
จานวนกลุ่มเป้าหมายของปีงบประมาณนั้น

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรและ kpi
4
ดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการวัด
ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
อันที่จะทาให้พนักงานทุกระดับพร้อม
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีการ
กาหนดพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และทักษะความรู้ มีการกาหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายด้านต่างๆ นาไปสู่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
ร้อยละผลสาเร็จ
1
0.8
ในการบรรลุ
เป้าหมายการ
พัฒนาบุคลากร
คิดป็นร้อยละ
42.06

ผลการดาเนินงาน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- จัดตั้งคณะกรรมการกาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- ทุกหน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล
- หลักสูตรการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา, และพนักงานจ้างใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- สารวจข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้จากทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด 19 ร้อยละของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์
ผู้อานวยการสานักการคลัง
โทรศัพท์ : 0 8984 0522 5

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัชชา ศรีโนนชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทรศัพท์ : 0 8971 1733 9

คาอธิบาย : รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บได้ คือ รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองทั้งหมด
คาอธิบายผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ความหมายของ
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง หมายถึง รายได้จากหมวดภาษีอากรเฉพาะ
ตัวชี้วัด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ ใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน
รายได้ทั้งหมด หมายถึง รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง รวมกับรายได้จาก
ภาษีรัฐจัดสรร รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุราและการพนัน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
ของปีงบประมาณ 2561
2. วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด
เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
3. สูตรการคานวณ
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง X 100
รายได้ทั้งหมด
243,908,392.72x100 = 17.51 %
1,393,240,510.12
เกณฑ์การให้คะแนน : ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

18

19

20

21

22
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ต่อรายได้ทั้งหมด

น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
3

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

1

0.6

17.51 %

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ได้มีการติดตามและประเมินผลรายได้เป็นประจาและสม่าเสมอ โดยมีมาตรการ ดังนี้
- ออกติดตามรายได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งในและนอกสานักงาน
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ปัจจัยภายใน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
2. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
3. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
(สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
4. มี KPI ระดับสานักสนับสนุน คือ
- KPI ระดับสานักที่ 1 ร้อยละของผู้ที่มาชาระภาษีต่อผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด
- KPI ระดับสานักที่ 2 ร้อยละของจานวนโรงเรือนและป้ายใหม่เพิ่มขึ้น
- KPI ระดับสานักที่ 3 พัฒนาแหล่งรายได้และกิจการเพิ่มขึ้น
5. มี KPI ระดับสานัก/กอง ต่าง ๆที่มีภารกิจในการจัดเก็บรายได้สนับสนุน เช่น สานักการสาธารณสุข, สานักปลัด,
สานักการช่าง
6. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
7. การให้บริการเน้นการสร้างความพึงพอใจ
8. การติดตามและเร่งรัดให้เกิดการชาระภาษี
9. พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการรับชาระ
ปัจจัยภายนอก
1. การสื่อสารถึงผู้มีหน้าที่ชาระภาษีและค่าเช่า
2. ผู้เช่าให้ความร่วมมือในการชาระค่าเช่าตามสัญญาที่ทาไว้
3. ผู้ชาระภาษีให้ความร่วมมือในการชาระภาษี

109

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
สานักการคลัง
1. มีรายได้บางรายการยังไม่ได้รับ เช่น
1.1 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสาร เนื่องจากผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าทุกจุด
1.2 ค่าเช่าป้าย LED สวนประตูเมือง เนื่องจากธนารักษ์ยังไม่อนุญาตให้เช่า
2. มีรายได้บางรายการรับเข้ามาต่ากว่าเป้าหมายมาก เช่น
2.1 ค่าเช่าแบบแปลน เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
(ผู้รับจ้างสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง)
2.2 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากมีครุภัณฑ์ที่จะจาหน่าย เพียงเล็กน้อย
2.3 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi) เนื่องจากอยู่ระหว่างขอชาระเพื่อต่อสัญญา
2.4 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ เนื่องจากจัดเก็บได้ตามที่ผู้เช่ารับสภาพหนี้
2.5 ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร เนื่องจากอยู่ระหว่างการแจ้งเตือนเร่งรัดให้มาชาระ
2.6 ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการแจ้งเตือนเร่งรัดให้มาชาระ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีรายได้บางรายการจัดเก็บได้ต่ากว่าประมาณการ เช่น
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ประมาณการไว้ 250,000 บาท จัดเก็บได้ 117,945 บาท เนื่องจากให้ผู้ประกอบการไปขอ
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลมาประกอบการขอใบอนุญาต จึงไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมการแพทย์
สานักปลัดเทศบาล
สานักการช่าง
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมของอาคาร เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
สานักสวัสดิการสังคม
- จากการลงพื้นที่ตรวจสอบมีการเลิกกิจการหอพักจานวนมาก ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการเร่งรัดการจัดเก็บ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรับจริงประจาปีงบประมาณ 2561
2. เงินอุดหนุนปี 2561
3. หนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงานให้ดาเนินการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายกาญจน์ วันนุประธรรม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8134 5160 1
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล
- การจั ดการ คื อ การท าให้ ก ลุ่ ม บุ คคลในองค์ ก รเข้ า มาท างานร่ ว มกั น เพื่ อบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ร่ ว มกั น
การจั ด การประกอบด้ ว ยการวางแผน การจัด การองค์ก ร การสรรบุ คลากร การนาหรื อการสั่ ง การ
และการควบคุ ม องค์ ก รหรื อ ความพยายามที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกั น การจั ด การทรั พ ยากร
ประกอบด้ ว ยการใช้ ง านและการจั ด วางทรั พยากรบุค คล ทรั พยากรการเงิ น ทรัพ ยากรเทคโนโลยี
และทรัพยากรธรรมชาติ
- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกันที่จะ
นามาใช้ในระบบต่าง ๆ รวมกัน ทั้งนี้ ยังเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้
ระดับความสาเร็จ
ระดับที่ 1 -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลระดับงาน/ฝ่าย/กองหรือสานัก
ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระดับที่ 2 -มีการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ระดับที่ 3 -มีการปรับปรุงระบบและพัฒนาฐานข้อมูลระบบใหม่ทุกปี อย่างน้อย 2 ระบบ
-มีการนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและพัฒนางานขององค์กร
-มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกปี
ระดับที่ 4 -มีการเผยแพร่ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานในระบบเว็บไซต์ของเทศบาลในทุกหน่วยงาน
ให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าทุกสามเดือน
-มีความสามารถในการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ร้องขอในทันที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับที่ 5 -ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลของเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
ระดับ 1

ระดับ 4
ระดับ 2

ระดับ 5
ระดับ 3
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน


 ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับ 1
 ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับ 2
 ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับ 3
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
มีการดาเนินการจัดทาโปรแกรมขึ้นมาใช้
งาน ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ
การจัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ครูเทศบาลนครขอนแก่น ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างตามภารกิจ โปรแกรม
ฐานข้อมูลทุนการศึกษา(ฝ่ายส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและกระจายอานาจ)

น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ที่ได้
3
-มีการ
5
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
-มีการ
ปรับปรุงข้อมูล
ที่อยู่ในระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน
-มีการพัฒนา
ระบบขึ้นมา
ใหม่ ไม่น้อย
กว่า 2 ระบบ
และมีการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล

ระดับคะแนน
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
3
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- มีการมอบหมายในการดาเนินการจัดทาระบบ
- มีการปรับปรุงข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
- มีการจัดทาระบบขึ้นมาใหม่อย่างน้อยปีละ 2 ระบบ
- สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว สืบค้นได้จากระบบ
- มีความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีการใช้งาน และเข้าสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เข้าสู่นโยบาย Smart
City ด้าน Governance
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- การปรับตัวในการใช้งานระบบในช่วงแรก
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
- มีการพัฒนาระบบในการบริการ การบริหาร เทศบาลนครขอนแก่น
- จัดฝึกอบรมความรู้ด้านโปรแกรมต่าง ๆ และเทคนิคการใช้งาน
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล
- เอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของกระดาษ นาเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นแบบดิจิตอล เช่น การสัมภาษณ์ การสารวจ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- เอกสารข้อมูล จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของคะแนนรวม LPA
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8911 5699 1
คาอธิบาย :
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กาหนดการประเมินประสิ ทธิภ าพขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
(Local Performance Assessment : LPA) เป็นประจาทุกปีโดยคณะทางานประเมิน อปท. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ใช้แบบประเมินประสิทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี ประเมินเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
ของทุกปี
การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านการบริการสาธารณะ
5. ด้านธรรมาภิบาล
ร้อยละของคะแนนรวม LPA หมายถึง ผลการตรวจประเมินเทศบาลนครขอนแก่นโดยคณะกรรมการ
LPA ระดับจังหวัด ใช้ผลรวมคะแนนการประเมินทั้ง 5 ด้าน คานวณเป็นร้อยละ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :
LPA) จากคณะทางานประเมิน ส านั กงานส่ งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 5 ด้าน ในวันที่
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล โดยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายกิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
2. นายรวิชญ์ จาปานุ้ย ท้องถิ่นอาเภอพล สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
3. นายชูเดช เปสุริยะ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
4. นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแฮด
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
โดยสรุปคะแนนประเมิน ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้
ข้อ
จานวนข้อ คะแนนเต็ม
1. ด้านการบริหารจัดการ
28
140
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
43
215
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
50
250
4. ด้านบริการสาธารณะ
74
370
5. ด้านธรรมาภิบาล
13
65
รวมทั้งสิ้น
208
1,040
ด้านการประเมินประสิทธิภาพ

คะแนนที่ได้
132
195
201
357
59
944

คิดเป็น
ร้อยละ
94.29
90.70
80.40
96.49
90.77
90.77

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 81

ร้อยละ 82

ร้อยละ 83

ร้อยละ 84

ร้อยละ 85

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของคะแนนรวม LPA

น้าหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
ที่ได้
น้าหนัก
3

90.77

5

3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มีการแต่งตั้งคณะทางาน ทั้งคณะอานวยการเพื่อกากับดูแล ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินในภาพรวม และคณะทางานผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์ประเมินทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ได้มีการสรุป
คะแนนประเมินตนเองก่อนการประเมินจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ความสาคัญกับการประเมิน คณะทางานแต่ละด้านจึงมี
การประชุมเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้ารับประเมินโดยตอบข้อ
ซักถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการได้
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมินเพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 โดยเฉพาะ ด้ าน 4 การบริการสาธารณะ เพิ่มขึ้น 19 ข้อ
ทาให้เพิ่มความซับซ้อนและใช้เวลาในการเตรียมเอกสารมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
ให้มีการตั้งคณะทางาน มอบหมายความรับผิดชอบ มีการประเมินตนเองก่อนการประเมินจริง และมีการ
ติดตามผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในปีต่อๆไป
หลักฐานอ้างอิง :
หนั งสื อจั งหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/ว 21917 ลงวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เรื่อง ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจาปี 2561
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8723 3656 5
คาอธิบาย :
- เครื่องมือเครื่องใช้ คือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความสาคัญ คือ ความจาเป็นหรือต้องมีใช้ในการการปฏิบัติ
- การบริหารจัดการ คือ การดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ เช่น การกาหนดนโยบาย, ภารกิจอานาจหน้าที่, การบริการที่เกี่ยวข้องกับสังคม, งบประมาณ เป็นต้น
ดังนั้น เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ หมายถึง ครุภัณฑ์ที่สานัก/กอง ที่จาเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและนโยบายการบริหารของเทศบาล
สูตรการคานวณ :
จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย X 100
จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนดาเนินงานประจาปี
ระดับความสาเร็จ :
ระดับ 1 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 60
ระดับ 2 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 70
ระดับ 3 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 80
ระดับ 4 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 90
ระดับ 5 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
- จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนดาเนินงานประจาปี
- จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 60

ระดับ 2
ร้อยละ 70

ระดับ 3
ร้อยละ 80

ระดับ 4
ร้อยละ 90

ระดับ 5
ร้อยละ 100
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

แทนค่า : 172 x 100 = 87.31
197
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ

น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
3
87.31

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.73

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ทุกสานัก/กอง มีข้อมูลครุภัณฑ์ที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล
- แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครขอนแก่น
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
- จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนดาเนินงานประจาปี

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
2.24
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ภาคผนวก

119
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

120
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

121
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

122
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

123
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

124

ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

125
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

126
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

127
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

128
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัดที่ :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :

เบอร์ติดต่อ :

คาอธิบาย :

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

ระดับ 3

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ 4

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ระดับ 5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

