ก

คำนำ
ตามที่ เทศบาลนครขอนแก่ น ได้ ด าเนิ น โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 สิง หาคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสีโห ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ในระหว่างวันที่
2-3 กั นยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อ งประชุ มสีโห และในวั นที่ 10 กัน ยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้ องประชุม นคร
เป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ (KPI) เทศบาลนครขอนแก่น จานวนทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการภายในและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดถึงการนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางประกอบการดาเนินงาน
หรือการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้
วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ต่อไป
บัดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ ดาเนิ นงานโครงการสัม มนาเชิง ปฏิ บัติก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทารายงาน
ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้วั ด ฯ (KPI) ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอี ย ดประกอบด้ วยข้อ มู ล
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 รายงานสรุปผลการดาเนิ น งานตามตัวชี้วัด ของเทศบาลนครขอนแก่ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 2 รายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนและหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
ตามผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของเทศบาลนครขอนแก่ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย
ที่กาหนดได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น
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ส่วนที่ 1 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับของความส้าเร็จของระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองและการแก้ปัญหาจราจร
ในเขตเมือง

ระดับของระบบโครงสร้างพืนฐานที่ดเี พือ่ รองรับการ
ขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน

4

5
4 แห่ง

ระดับ 3

1 ผลิตภัณฑ์

ระดับ 5
(6กิจกรรม/
โครงการ)

2.2 ระดับความส้าเร็จของการเผยแพร่
อัตลักษณ์ดา้ นศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย

จ้านวนผลิตภัณฑ์ดา้ นนวัตกรรมและบริการ
ที่สร้างสรรค์

ระดับ 2

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60

2562

2.1 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาพืนที่ดา้ นวัฒนธรรม

ความส้าเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

3

2

1.การประเมินผลสัมฤทธิข์ องภารกิจ (น้าหนัก : ร้อยละ 70 )
1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY

ล้าดับ

ตัวชีวัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย

5

5

1

2

1

3

น้าหนัก

คะแนน

3

2

-

2

มีการตัง
มีผล
คณะกรรม ศึกษา
การ
ทบทวน

2

1

ต่้ากว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย

1

มีความ
ก้าวหน้า
ของ
โครงการ

1

4

3

เท่ากับ
เกณฑ์
เป้าหมาย

3

3

6

5

มากกว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย

5

4 แห่ง

การ
มีระบบ
สนับสนุน
ขนส่งสาย
งบ
เหนือ-ใต้
ประมาณ

2

5

4

-

4

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

5 แห่ง

ระดับ 3

3 ผลิตภัณฑ์

7 กิจกรรม/
โครงการ

0

47.50%

5

3

5

5

0

1

25

15

5

10

0

3

0.36

0.21

0.07

0.14

0.00

0.04

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ส้านัก
สวัสดิการ
สังคม

ส้านัก
การศึกษา

ส้านัก
การศึกษา

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

2

7.6 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซือวัสดุส้านักงานที่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ส้านัก/กอง
และโรงเรียนสังกัดเทศบาล

7.5 จ้านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่ครอบครัวคาร์บอนต่้า

7.4 ร้อยละของการเพิม่ พืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

7.3 ร้อยละของการอนุรักษ์ตน้ ไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นให้คงอยู่

ร้อยละ 20

จ้านวน
50 ครัวเรือน

ร้อยละ 10

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95

ลดลงร้อยละ 3

7.2 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง จากการใช้
ไฟฟ้าในส้านักงานในประเภทที่ 2 (ทางอ้อม)
(เมื่อ
เทียบกับคาร์บอนฟุตปรินท์องค์กรปี 2561)

ร้อยละ 17

ร้อยละ 17

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (เมื่อเทียบกับ
คาร์บอนฟุต ปรินท์องค์กรปี 2561)

7

3 แห่ง

2562

7.1 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง จากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1 (ทางตรง)
(เมื่อเทียบ
กับคาร์บอนฟุตปรินท์องค์กรปี 2561)

จ้านวนพืนที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา

ตัวชีวัด (KPI)

6

ล้าดับ

ค่าเป้าหมาย

0.4

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

0.5

3

น้าหนัก

คะแนน

16%

10

6%

75%

<1

13%

13%

1

17%

20

7%

80%

1

14%

14%

2

18%

30

8%

85%

1.5

15%

15%

1

3

19%

40

9%

90%

2

16%

16%

2

4

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

20%

50

10%

95%

3

17%

17%

3

5

42.75%

100 ครัวเรือน

13.10%

99.79%

-1.42%

43.43%

41.69%

1 แห่ง

5

5

5

5

1

5

5

3

2

2.5

2

2.5

0.4

2.5

2.5

9

0.03

0.04

0.03

0.04

0.01

0.04

0.04

0.13

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการช่าง

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

3

9

8

ล้าดับ

ไม่เกินร้อยละ
10 (37 วัน)

7.10 ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพไม่เกินร้อยละ 10 (37 วัน) ในรอบปี

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงต่้ากว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง

8.2 จ้านวนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า
2,000 คน

5 ปี

8.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสามารถลดการพึง่ พิงได้ ไม่น้อยกว่า
80 %

ร้อยละ 20

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 75

7.9 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมและน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ระดับ 2

2 ตลาด

2562

7.8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านระดับ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School)

7.7 จ้านวนตลาดปลอดโฟม 100%

ตัวชีวัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย

3

0.3

0.7

0.5

0.4

0.5

0.4

น้าหนัก

คะแนน

16%

60%

60%

10%

71%

ระดับ 1

-

1

17%

65%

65%

9%

72%

ระดับ 2

1

2

18%

70%

70%

8%

73%

ระดับ 3

-

3

19%

75%

75%

7%

74%

ระดับ 4

-

4

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

20%

80%

80%

< 6%

75%

ระดับ 5

2

5

10.57%

41.60%

88.35%

1.64%

81.40%

ระดับ 5

2 ตลาด

1

1

5

5

5

5

5

3

0.3

3.5

2.5

2

2.5

2

0.04

0.01

0.05

0.04

0.03

0.04

0.03

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านัก
สวัสดิการ
สังคม

ส้านัก
สวัสดิการ
สังคม

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านัก
การศึกษา

ส้านัก
การศึกษา

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

4

ตัวชีวัด (KPI)

10.7 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงลดลง
ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 30

10.5 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงมีรอบเอวตาม
มาตรฐาน

10.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65

2562

10.4 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและควบคุมความดันโลหิตได้

10.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุม
น้าตาลได้

10.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึนไป ได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

10.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึนไป ได้รับการตรวจ
คัดกรองเบาหวาน

10 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกระบวนการด้าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคเรือรัง (DM, HT)

ล้าดับ

ค่าเป้าหมาย

0.8

0.8

0.8

0.35

0.35

0.4

0.4

น้าหนัก

คะแนน

> 4%

> 4%

< 15%

< 10%

< 10%

< 50%

< 50%

1

3.514.00%

3.514.00%

15 19.99%

10 14.99%

10 14.99%

50 54.99%

50 54.99%

2

3.01 3.50%

3.01 3.50%

20 24.99%

15 19.99%

15 19.99%

55 59.99%

55 59.99%

3

2.51 3.00%

2.51 3.00%

25 29.99%

20 24.99%

20 24.99%

60 64.99%

60 64.99%

4

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

< 2.5%

< 2.5%

30%
ขึนไป

25%
ขึนไป

25%
ขึนไป

65%
ขึนไป

65%
ขึนไป

5

2.40%

2.76%

34.56%

26.30%

11.66%

71.84%

72.38%

5

4

5

5

2

5

5

4

3.2

4

1.75

0.7

2

2

0.06

0.05

0.06

0.03

0.01

0.03

0.03

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ส้านักการสา
ธารสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

5

ตัวชีวัด (KPI)

12 จ้านวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิต
และได้รับการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง

11.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ตามมาตรฐานช่วงชัน

11.3 ร้อยละของนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชัน

11.2 ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐาน
ช่วงชัน

11.1 คะแนนสอบระดับชาติเพิม่ ขึน

11 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ล้าดับ

จ้านวน 75 คน

ระดับดีขึนไป
ร้อยละ 75

ระดับดีขึนไป
ร้อยละ 60

ระดับดีขึนไป
ร้อยละ 70

เท่ากับหรือสูง
กว่าค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี

2562

ค่าเป้าหมาย

3

0.75

0.75

0.8

0.8

น้าหนัก

คะแนน

55

71%

56%

66%

เท่ากับ
หรือสูง
กว่า
ค่าเฉลี่ย
ย้อน
หลัง
3 ปี
จ้านวน
1-3 โรง
เรียน

1

60

72%

57%

67%

เท่ากับ
หรือสูง
กว่า
ค่าเฉลี่ย
ย้อน
หลัง
3 ปี
จ้านวน
4-5 โรง
เรียน

2

65

73%

58%

68%

เท่ากับ
หรือสูง
กว่า
ค่าเฉลี่ย
ย้อน
หลัง
3 ปี
จ้านวน
6-7 โรง
เรียน

3

5

70

74%

59%

69%

75

75%

60%

70%

79 คน

83.77%

66.30%

72.38%

5

5

5

5

4

15

3.75

3.75

4

3.2

0.21

0.05

0.05

0.06

0.05

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

เท่ากับ
เท่ากับ เท่ากับหรือสูง
หรือสูง
หรือสูง กว่าค่าเฉลี่ย
กว่า
กว่า
ย้อนหลัง
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
3 ปี
ย้อน
ย้อน
จ้านวน 9
หลัง
หลัง
โรงเรียน
3 ปี
3 ปี
จ้านวน จ้านวน
8-9 โรง 10-11 โรง
เรียน
เรียน

4

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

ส้านัก
การศึกษา

ส้านัก
การศึกษา

ส้านัก
การศึกษา

ส้านัก
การศึกษา

ส้านัก
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

6

ตัวชีวัด (KPI)

19.1 ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และ
ผ่านธนาคารต่อรายได้ทังหมดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

19 ร้อยละของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองต่อรายได้ทังหมด

18 ร้อยละผลส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร

17 ร้อยละภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคล

16 ระดับความส้าเร็จการด้าเนินงานนวัตกรรมการบริการที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลในระดับประเทศ

15 ระดับความส้าเร็จของการจัดตังหน่วยงานในก้ากับ

14 จ้านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ด้าเนินการโดยภาค
ประชาชน

13 จ้านวนของกลุ่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพิม่ ขึน

ล้าดับ

ร้อยละ 8

ร้อยละ 22

ร้อยละ 50

ไม่เกิน
ร้อยละ 32

ระดับ 3

ระดับ 3

20 ชุมชนต่อ 6
ภารกิจ

ไม่น้อยกว่า 3
องค์กร

2562

ค่าเป้าหมาย

0.5

2.5

4

3

3

3

3

3

น้าหนัก

คะแนน

2

3

2

3

ระดับ 1

4

3

4

ระดับ 2

5

4

5

ระดับ 3

6

3 องค์กร

5

4%

18%

ต่้ากว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย

5%

19%

-

6%

20%

เท่ากับ
เกณฑ์
เป้าหมาย

7%

21%

-

8%

22%

มากกว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย

ไม่เกิน
ไม่เกิน ไม่เกินร้อย ไม่เกินร้อย ไม่เกิน
ร้อยละ 36 ร้อยละ 35 ละ 34
ละ 33 ร้อยละ 32

1

2

1

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

19.95%

18.00%

47.89%

28.02%

ระดับ 4

ระดับ 2

20 ชุมชน

มากกว่า
3 องค์กร

5

1

1

5

5

4

5

5

2.5

2.5

4

15

15

12

15

15

0.04

0.04

0.06

0.21

0.21

0.17

0.21

0.21

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

ส้านักการคลัง

ส้านักการคลัง

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
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ตัวชีวัด (KPI)

รวม

22 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความส้าคัญต่อการ
บริหารจัดการ

21 ร้อยละของคะแนนรวม LPA

20 ระดับความส้าเร็จของระบบสารสนเทศเพือ่ มุ่งสู่
Data

ล้าดับ

Big

ร้อยละ 85

ร้อยละ 93

ระดับ 3

2562

ค่าเป้าหมาย

70

3

3

3

น้าหนัก

คะแนน

65%

89%

1

70%

90%

2

75%

91%

1

3

80%

92%

2

4

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

85%

93%

3

5

5

3.57

4.05

คิดเป็นร้อยละ

77.85%

92.05%

ระดับ 3

52.68

263.41

10.71

12.15

15

3.79

0.15

0.17

0.21

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

8

ตัวชีวัด (KPI)

รวม

4.ความคุ้มค่าของภารกิจ (น้าหนัก : ร้อยละ 10 )
ร้อยละผลรวมคะแนนตัวชีวัดทังหมด 22 ตัว

รวม

3.ความพึงพอใจของประชาชน (น้าหนัก : ร้อยละ 10 )
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานใน
ภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนคร
ขอนแก่นจากการประเมินของหน่วยงานภายนอก

รวม

2.การประเมินคุณภาพของบริการ (น้าหนัก : ร้อยละ 10 )
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาล
นครขอนแก่น จากการประเมินของหน่วยงานภายนอก

ล้าดับ

80

85

85

2561

ค่าเป้าหมาย

10

10

10

10

10

10

น้าหนัก

คะแนน

60

65

65

1

65

70

70

2

70

75

75

3

75

80

80

4

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

80

85

85

5

คิดเป็นร้อยละ
รวม

75.26

คิดเป็นร้อยละ

79.07%

คิดเป็นร้อยละ

92.10%

4.1

3.81

5

41
8.20
78.51

41

38.14
7.63

38.14

10.00

50

50

4.18

4.10

4.10

3.81

3.81

5.00

5.00

ค่า
คะแนน
รวม
ผลงานที่ท้าได้ คะแนนที่
ถ่วง นน.
คะแนน
ได้
ที่ได้

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
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10

ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลตัวชี้วัด น้้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนและหน่วยงานรับผิดชอบตามผล
การปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายณัฐพล หิรัญเรือง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617
คาอธิบาย : คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY
จ านวนผู้ เข้ า ร่ ว ม หมายถึ ง จ านวนผู้ เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม และกิ จ กรรมต่ า งๆ ในกิ จ กรรม MICE และ Event
ที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้น หรือให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น
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/องค์กรระหว่างประเทศ
ระยะเวลา 3-5 วัน มีผู้เข้าร่วมจานวนมาก ใช้ห้องประชุมหลายห้อง และอาจมีการทัศนศึกษา มากว่า 100 คน
E ย่อมาจาก Exhibition เป็นการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรม งานเทศกาล
กิจกรรม Event หมายถึง กิจกรรม/งานเทศกาล ของเทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้น หรือการสนับสนุน หน่วยงาน
อื่นที่จัดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น
เยี่ยมเยือน หมายถึง นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ผู้เดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ/งานประชุม
นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวในเขตจังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่มีการพักในเขตจังหวัดขอนแก่น มากกว่า 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : เพื่อให้แต่ละสานัก/กอง ได้พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการหรืออานวยความ
สะดวกให้กับหน่วยงาน/ผู้เยี่ยมเยือน (ที่เข้ามาพัก/ร่วมการประชุม)
ระดับความสาเร็จ : ระดับความสาเร็จของคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านกิจกรรมส่งเสริม (A1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านจานวนและคุณภาพของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและMice (A2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น (A3)
ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์
(KPI หลัก)
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น
MICE CITY

ปี 2562
มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ60

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564
มากกว่า มากกว่า
หรือ
หรือ
เท่ากับ
เท่ากับ
ร้อยละ65 ร้อยละ70

ปี 2565
มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ75
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
ของเป้าหมาย

ระดับ 1
ต่ากว่าเกณฑ์
เป้าหมาย

ระดับ 2
-

ระดับ 3
เท่ากับเกณฑ์
เป้าหมาย

ระดับ 4
-

ระดับ 5
มากกว่าเกณฑ์
เป้าหมาย

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY
1. ด้านกิจกรรมส่งเสริม (A1) (ค่าน้าหนัก10)
2. ด้านจานวนและคุณภาพของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (A2) (ค่าน้าหนัก30)
3. ด้านจานวนผู้เยี่ยมเยือน/นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น (A3) (ค่าน้าหนัก60)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านกิจกรรมส่งเสริม (A1) เท่ากับ 10 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านจานวนและคุณภาพของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (A2) เท่ากับ 60 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านจานวนผู้เยี่ยมเยือน/นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น (A3)
เท่ากับ 120 คะแนน
สูตรคานวณ : คะแนนที่ได้รับทุกด้าน(A1+A2+A3) x 100 = ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY
คะแนนเต็มรวมของทุกด้าน
การคานวณ : (10 + 60 + 120) x 100 = 47.5 %
400
ผลลัพธ์ : ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 47.5 อยู่ในระดับต่า
กว่าเกณฑ์เป้าหมาย เทียบค่าระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการเป็น MICE CITY เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการ
เป็น MICE CITY

น้าหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
ที่ได้
น้าหนัก
ระดับ 1 ต่ากว่า
3
1
0.6
เกณฑ์
เป้าหมาย ได้
47.50 %
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ MICE จากหน่วยงานอื่น
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถจัดเก็บได้ทั้งข้อมูลทั้งที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม หรือผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
2. ควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่งเสริมความรู้ด้าน MICE City
3. ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน MICE CITY ถึงความเหมาะสมของเกณฑ์การวัดผล
หลักฐานอ้างอิง :
1. แหล่งข้อมูลมาจากทุกสานัก/กอง, กรมการท่องเที่ยวและกีฬา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูลจัดประชุมติดตามงานเพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการดาเนินการ
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ความสาเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาพื้นที่ด้านวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจุฑามาศ สีนาม
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8440 0643 8
คาอธิบาย :
พื้นที่ด้านวัฒนธรรม หมายถึง พื้นที่หรือสถานที่ที่มีการแสดงออกด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น
การพั ฒนาพื้นที่ หมายถึง การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยยึดอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เช่น สินไซ ภาษา ดอกคูน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

การพัฒนาพื้นที่ด้าน
วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

การพัฒนาพื้นที่ด้าน
วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

การพัฒนาพื้นที่
วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

การพัฒนาพื้นที่
วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง

การพัฒนาพื้นที่
วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

ระดับคะแนน :
*
*
*
*
*

เกณฑ์การให้คะแนน
การพัฒนาพืน้ ที่ด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
การพัฒนาพืน้ ที่ด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
การพัฒนาพืน้ ที่ด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
การพัฒนาพืน้ ที่ด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
การพัฒนาพืน้ ที่ด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า

1
2
3
4
5

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

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาพื้นที่
ด้านวัฒนธรรม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

1

-

0

0

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการที่ได้ดาเนินการ :
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการที่ได้ดาเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การก่อสร้างพื้นที่บึงแก่นนครไม่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562

อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น งาน : ส านั ก การศึ ก ษาเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ KPI แต่ ส านั ก การช่ า งเป็ น ผู้ ด าเนิ น การตั้ ง
งบประมาณและก่อสร้าง ซึ่งสานักการศึกษาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง รูปแบบของการก่อสร้าง
ทาให้ KPI ไม่บรรลุ
ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การด าเนิ น งานในปี ต่ อ ไป : เพื่ อ ให้ KPI บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส านั ก การศึ ก ษาจึ ง ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้กิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน KPI
หลักฐานอ้างอิง :
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจุฑามาศ สีนาม
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8440 0643 8
คาอธิบาย :
การเผยแพร่อัตลักษณ์ ด้านศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัย หมายถึง การเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม
ของผู้คนในสมั ยนั้น เกิด จากการสื่อสารของบุค คล ความต้ องการของวัฒ นธรรมในจัง หวัดช่วงเวลานั้ น และ
แสดงออกถึงรากเหง้าหรือวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากที่อื่น โดยเผยแพร่ผ่านการ
ดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ รับผิดชอบหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือ
จนประสบผลสาเร็จ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. กิจกรรมการแข่งขัน ROV (โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู)
2. กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน (โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน
และถนนข้าวเหนียว)
3. กิจกรรมเล่นคลื่นมนุษย์ ถนนข้าวเหนียว (โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน
และถนนข้าวเหนียว)
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบีบอย
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ Cover Dance
6. โครงการอบรมศิลปะการแสดงร่วมสมัย
7. กิจกรรม Street Art โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครมองเมือง

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จานวน
2
กิจกรรม/โครงการ

ระดับ 2
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จานวน
3
กิจกรรม/โครงการ

ระดับ 3
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จานวน
4
กิจกรรม/โครงการ

ระดับ 4
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จานวน
5
กิจกรรม/โครงการ

ระดับ 5
จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จานวน
6
กิจกรรม/โครงการ
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ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับคะแนน :
*
*
*
*
*

เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่เผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จานวน 2 กิจกรรม/โครงการ
จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่เผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จานวน 3 กิจกรรม/โครงการ
จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่เผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จานวน 4 กิจกรรม/โครงการ
จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่เผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จานวน 5 กิจกรรม/โครงการ
จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่เผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จานวน 6 กิจกรรม/โครงการ

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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรม/โครงการ
ที่เผยแพร่อัตลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2

ผลการดาเนินงาน
7 กิจกรรม/โครงการ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการที่ได้ดาเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง : โครงการและภาพถ่ายกิจกรรม

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
2
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 จานวนผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและบริการที่สร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางอัศรา เอกวิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกฤษณา ทัพซ้าย
รก.ผู้อานวยการส่วนพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8103 9560 3
เบอร์ติดต่อ : 0 9625 2309 9
คาอธิบาย : จานวนผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและบริการที่สร้างสรรค์
ระดับความสาเร็จ :
1. จานวนผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์
2. จานวนโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน:
1. มีเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ www.onzonmarket.com
2. มีแอพขายสินค้า “ตลาดออนซอน”
3. มีแอพส่งเสริมการท่องเที่ยว “ขอนแก่นเด้อ”
4. มีการจัดโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่สร้างสรรค์ “อิ่มบุญ สุขใจ เที่ยวโนนทัน”
5. มีการจัดโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่สร้างสรรค์ “เที่ยวทันใจไปโนนทัน”
เกณฑ์การให้คะแนน :






เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและบริการที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 1 อย่าง
จานวนผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและบริการที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 อย่าง
จานวนผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและบริการที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 3 อย่าง

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1. จ านวนผลิ ตภั ณฑ์ ด้ านนวัตกรรมไม่ น้ อย -พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมได้ 3 ผลิตภัณฑ์
กว่า 3 ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดดังนี้
1. เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์
www.onzonmarket.com
2. แอพขายสินค้า “ตลาดออนซอน”
3. แอพส่งเสริมการท่องเที่ยว “ขอนแก่นเด้อ”
2. จ านวนโปรแกรมแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งวิ ถี -พัฒนาโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่
ชุมชนที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม สร้างสรรค์ ได้ 2 โปรแกรม รายละเอียดดังนี้
1. “อิ่มบุญ สุขใจ เที่ยวโนนทัน”
2. “เที่ยวทันใจไปโนนทัน”
3. แอพส่งเสริมการท่องเที่ยว “ขอนแก่นเด้อ”

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

ค่าคะแนน
ที่ได้
5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” จานวน 60 คน ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1
2. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่าย Spark U จานวน 35 คน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนศรีฐาน และวัด
จอมศรี (ทางานร่วมกับ Spark U)
3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี จานวน 500 คน วันที่ 8 ธันวาคม 2561
ณ วัดโพธิ์บ้านโนนทัน และวัดจอมศรี
4. ทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว “อิ่มบุญ สุขใจ เที่ยวโนนทัน” จานวน 30 คน วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ วัดโพธิ์บ้าน
โนนทัน
5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสื่อสารสร้างสรรค์ท้องถิ่น” จานวน 80 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน
2562 ณ วัดโพธิ์บ้านโนนทัน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2. ผู้บริหารเทศบาลให้การสนับสนุนจึงทาให้เกิดโครงการได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้จริง เช่น การขอรับสนับสนุนงบประมาณเป็นตัวเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการสร้ า งนวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ส ร้ างสรรค์
และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
2. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครสมาชิกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า โดยการแจกใบปลิว ผ่านสื่อออนไลน์ และอื่นๆ
3. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้แอปพลิเคชัน (application) และการจัดการท่องเที่ยว
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล : ศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ การศึกษาดูงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดประชุมติดตามงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และดาเนินการในพื้นที่จริง
(การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน) เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการดาเนินการ
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ระดับของความสาเร็จของระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการ
แก้ปัญหาจราจรในเขตเมือง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทศพล วงศ์อาษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
เบอร์ติดต่อ : 0 8187 2976 3
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 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนของเมืองขอนแก่นและโครงการศึกษาระบบ
รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ปี 2559
- 8 มีนาคม 2559 คสช.อนุมัติในหลักการ และใช้ สนข.ศึกษาเพิ่มเติมในระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT
หรือ Tram พร้อ มติ ดตาม/ผลัก ดั น ผลการศึก ษาผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้อ ม(EIA) ให้ แล้ วเสร็จ ภายใน
ตุลาคม 2559 และดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดของเทศบาล 5 เทศบาล เป็นลาดับต่อไป
- วั น ที่ 4 เมษายน 2559 เปิ ด ประชุ ม โครงการขอน แก่ น Smart City (เฟ ส1) ครั้ ง ที่ 1 น าโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกาธร ถาวรสถิต
- 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 วหน้ า
ฝ่ายเศรษฐกิจ ณ ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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- วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะทางานฯ เข้าหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้ง บริษัทจากัด
ของ 5 เทศบาล กับนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และฝ่ายกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
- ประชุมคณะทางานระดับจังหวัดหลายครั้ง ในเรื่องจัดตั้ง บริษัท ,ติดตามผลการศึกษา,แนวทางหาที่ดิ น
ทดแทนศูนย์ทดลองพันธุ์ข้าว,การใช้เขตทางกรมทางหลวง เป็นต้น
- วันที่ 29 กันยายน 2559 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อ สารวจความต้องการในการ สายเหนือ -ใต้ ได้รับ
เลือกอันดับ 1 จัดประชุมโดย สนข.
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 นงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่ง มวลชนรางเบาสายเหนือ -ใต้ ต้น แบบในเมือ งภู มิภ าค จ.
ขอนแก่นประจาปี 2560-2561
- 22 พฤษภาคม 2560 โครงการ “ขอนแก่น Smart City(ระยะที่ 1):ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง” ได้รับ
คัด เลือ กจากกระทรวงพลังงานภายใต้ โครงการสนั บ สนุ น ออกแบบเมื องอั จฉริยะ Smart City-Clean
Energy ซึ่งขอนแก่นเป็น 1 ใน 6 เมืองที่ได้รับคัดเลือก โดยมีแผน Smart City บรรจุในแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดแล้ว
- 8 ธันวาคม 2560 บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิ สเต็ม จากัด (วิสาหกิจของรัฐ) เข้าพบ นายทวีศักดิ์ เลิศ
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 ธัน วาคม 2560 ประชุ ม สรุป ผลและรับ ฟั ง ความคิด เห็ น โครงการ LRT ขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี
ขอนแก่น
- 11 มกราคม 2561ประชุมติดตามผลการดาเนินงานโครงการ LRT ขอนแก่น ณ ห้ องประชุมอุดรตัน ติ
สุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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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 ษาฯโครงการ LRT ขอนแก่ น จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม / สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
7 มีนาคม 2561 เข้าพบท่านประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอรายงานความคืบหน้า และ
ขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น
23 มี น าคม 2561 ได้ รั บ การ รั บ รอง ผลการศึ ก ษาฯโครงการLRT (รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
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 เพิ่ มภู
ศรี ผอ.การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการคลังเป็นตัวแทน เพื่อนาเสนอ
รายงานความคืบหน้า และขอคาชี้แนะแนวทางการดาเนินงานโครงการ LRT
9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกบัญ ชาการ1 ทาเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ให้คณะดาเนินงานโครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น รองเลขาฯรัฐบาลรับจะช่วยแก้ปัญหาในการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงที่รับผิดชอบ
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิด บอมรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมนราชาออ
คิด จังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชาวประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมประชุมเสวนารับฟัง
ความคิดเห็น ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ง ประเทศไทย ดาเนิน การรถไฟใน
จังหวัดขอนแก่นในกรณีที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะดาเนินกิจการรถไฟฟ้า
รางเบาจังหวัดขอนแก่น หรือ 5เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการ
27 พฤษภาคม 2561 พล.อ.อ.ประจิน จั่น ตอง รองนายกรัฐมนตรีแ ละ รมว.ยุติธรรม พร้อ มคณะ 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
วิท ยาเขตขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพัน ธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการ
ห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smrt Education Khonkaen ระยะทาง 4 กม. รอบบึงแก่นนคร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
-

-

-

-

23

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
- 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสมศั กดิ์ จั ง ตระกู ล ผู้ว่าราชการจัง หวัด ขอนแก่ น เป็ น
ประธานประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสาย
เหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมแก่ภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลา
กลางจังหวัดขอนแก่น กาหนดวาระจังหวัดรถไฟฟ้าLRT ขอนแก่น เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี

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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของระบบขนส่งที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมื องและการแก้ ปัญ หาจราจรใน
เขตเมือง

5

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

ระดับ 3

3

3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : มีโครงสร้างการดาเนินงานที่ชัดเจน/ส่งเสริม/สนับสนุน/
ผลักดัน/สร้างเครือข่าย/สร้างความรู้ความเข้าใจ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีความเข้มแข็งของเครือข่าย ภาคประชาชนภาคเอกชน/ภาควิชาการ/ภาควิชาการ
2. นโยบายชัดเจนในการดาเนินงาน/โครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นระดับประเทศและภูมิภาค/ศักยภาพ
ของเมือง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : เป็นโครงการใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยและระบบราชการ จึงอาจต้อง
ใช้เวลาในการชี้แจงทาความเข้าใจค่อนข้างมาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรยกระดับการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อสร้างความตระหนักและยอมรับโครงการใน
ภาพกว้างอันจะเป็นประโยชน์สาหรับโครงการในอนาคต
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนโครงการ Khon Kean Smart City ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเทศบาลเพื่อ
มอบหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการและกาหนดยุทธศาสตร์พร้อมตัวชี้วัดดาเนินการในระยะต่อไป
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการดาเนินงาน
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 ระดับของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทศพล วงศ์อาษา
ผู้อานวยการสานักการช่าง
เบอร์ติดต่อ : 0 8187 2976 3

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์
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
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 ถนนศรีจั น ทร์ มี ค รอบคลุ ม ประมาณ 54.9% ถนนหน้ า เมื อ งมี ค รอบคลุ ม ประมาณ 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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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
น้าหนัก
1. ถนนและทางเท้าไฟฟ้าสาธารณะ, การควบคุม
อาคาร, การระบายน้า, มีการกากับดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในถนนศรีจันทร์, ถนนหน้าเมืองและ
5
5 แห่ง
5
5
ถนนกลางเมือง ภายในปี2559 และ ครอบคลุมทุก
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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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : การดาเนินการโครงการตามงบประมาณประจาปี/ขอสนับสนุนจุด
บริการ wifi จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/แสวงหาโครงการที่ใช้พลังงานธรรมชาติและดาเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : นโยบายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมลาบาก เช่น wifi เป็นของหน่วยงานอืน่ ควบคุมลาบาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรกาหนดบทบาทและหน้าที่หน่วยงานแต่ละด้านที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทางาน
2. การสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกันเพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ได้ดีขึ้น
หลักฐานอ้างอิง : อกสารประกอบการดาเนินงาน
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

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 ได้รับการปรับปรุง โดยกรมธนารักษ์และมีการ
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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
สวนรัชดานุสรณ์
3
ปี 2559 ได้ ผลการศึก ษาการใช้พื้ น ที่
สวนรั ช ดานุ ส รณ์ และสถานี ข นส่ ง
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่
ปี 2560 มี ก ารประชุ ม รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น /ประชุ ม สภาเมื อ ง/เสน อ
พิจารณางบประมาณปี 2561
ปี 2561 ได้ รั บ งบประมาณในการ
ก่อสร้าง/ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปี 2562 เปิ ด ใช้ บ ริ ก ารสวน รั ช ดา
นุสรณ์

ผลการ
ดาเนินงาน
1 แห่ง
(สวนรัชดา
นุสรณ์)

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
3

1.8
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
สวนรัชดานุสรณ์
ปี 2559 ได้ ผลการศึก ษาการใช้พื้ น ที่
สวนรั ช ดานุ ส รณ์ และสถานี ข นส่ ง
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่
ปี 2560 มี ก ารประชุ ม รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น /ประชุ ม สภาเมื อ ง/เสน อ
พิจารณางบประมาณปี 2561
ปี 2561 ได้ รั บ งบประมาณในการ
ก่อสร้าง/ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปี 2562 เปิ ด ใช้ บ ริ ก ารสวน รั ช ดา
นุสรณ์
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
ปี 2559 ได้รับผลการศึกษาการใช้บึง
แก่นนคร/จัดการประชุมสภาเมืองรับ
ฟังความคิดเห็น
ปี 2560 มี ง บประมาณในการแก้ ไ ข
ปัญ หาตามผลการศึ กษา/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
จัดการและพัฒนาตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ปี 2560 มี ก ารประชุ ม รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น /ประชุ ม สภาเมื อ ง/เสน อ
พิจารณางบประมาณปี 2561

ผลการ
ดาเนินงาน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ปี 2561 ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง
และเปิดใช้
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : ประชุมรับฟังความคิดเห็น/สร้างเครือข่าย/ขอสนับสนุน
งบประมาณ/สร้างความรู้ความเข้าใจและความมีส่วนร่วม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีความเข้มแข็งของเครือข่าย ภาคประชาชนภาคเอกชน/ภาควิชาการ/ภาควิชาการ
2. งบประมาณสนับสนุนระดับจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : บางพื้นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ซึ่งมีกฎระเบียบในการใช้ร่วมกันซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับเมืองเพิ่มเติมและแสวงหาพื้นที่เฉพาะเพิ่มเติม เช่น 1. พื้นที่ สถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 2. บึงทุ่งสร้าง เนื่องจากการพัฒนาแต่ละพื้นที่ต้องใช้กระบวนการค่อนข้างยาวนาน
2. ควรมีการแสวงหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาเมือง เช่น การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการดาเนินงาน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

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 ซเรือ นกระจกจากท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
เช่น การลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย การลดการใช้ไฟฟ้าในสานักงาน การลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง การลด
การเดินทางโดยการใช้จัก รยานและการเดิ น เป็ นต้น มีป ริมาณลดลง เมื่อเปรีย บเที ยบกั บคาร์บอนฟุ ตปริ้น ท์
องค์กรปี 2561
สูตรการคานวณ :
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดลดลง (ประเภทที่ 1+ประเภทที่ 2+ประเภทที่ 3) X 100
คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 (48,953.91 tonCO2e)

เกณฑ์การให้คะแนน :










เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2561) ลดลงร้อยละ 13
(6,364.01 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2561) ลดลงร้อยละ 14
(6,853.55 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2561) ลดลงร้อยละ 15
(7,343.09 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2561) ลดลงร้อยละ 16
(7,832.63 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ปี 2561) ลดลงร้อยละ 17
(8,322.16 tonCO2e)

ระดับคะแนน
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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ที่

กิจกรรม

ปริมาณ/หน่วยที่ลดลง

1

การจัดการ
ของเสีย
(โครงการลด
ปริมาณขยะ)

68.59 ตัน/วัน

การใช้ไฟฟ้า

-82.49 กิโลวัตต์ /วัน
(ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น)

2

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดลง
(tonCO2e)/วัน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดลง(tonCO2e)/ปี

55.96

20,425.25

-0.05

-18.25

รวม

20,407

20,407 x100
คาร์บอนฟุตปริ๊นท์องค์กรปี 25561 (48,953.91 tonCO2e)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง
จากการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทั้ งหมด
0.5
(เมื่ อเที ยบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์ องค์กร
ปี 2561)

ผลการ
ดาเนินงาน
41.69 %

= 41.69%

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

0.5

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ( KHON KAEN LOW CARBON CITY )
2. โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” การสารวจต้นไม้และแผนที่ต้นไม้
3. การอบรมแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด
หลอด LED
4. โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการสร้างขยะ ณ ต้นทาง
5. โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง
- คอกปุ๋ยหมักพอเพียง
- ถังหมักปุ๋ยน้า
6. โครงการฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

7. โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล
8. โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ
- ชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง
- พนักงานเก็บขนขยะ
- เครือข่ายร้านรับซื้อของเก่า
9. โครงการครอบครัวลดโลกร้อน ชุมชนการเคหะ
10. โครงการครอบครัวลดโลกร้อน ชุมชนโนนหนองวัด 1
11. โครงการอบรมปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
12. โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
13. กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมในตลาดสดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
14. มาตรการและการเฝ้าระวังฝุ่นละออง เช่น การตรวจวัดควันดาจากรถยนต์ การตรวจวัดควันดาจากปล่อง
เตาเผาศพ การล้างถนน การออกมาตรการให้เขตก่อสร้างให้ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยการคลุม
วัสดุกันฝุ่น และทาความสะอาดสถานที่มิให้เกิดฝุ่นละอองฟุง้ กระจาย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร
2. สานัก/กอง/โรงเรียนมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
มีการโอน ย้าย บุคลากรในการทางานทาให้การเก็บข้อมูลและการรายงายข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อคานวณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร และมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
2. ควรคัดเลือกเทคโนโลยีและมาตรการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในภาคต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเป็น ชนิด LED การเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ประหยัดไฟ เป็นต้น
3. ทุกภาคส่วนขององค์กรต้องมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนา
เมืองคาร์บอนต่าอย่างยั่งยืน
หลักฐานอ้างอิง :
1. จัดประชุมติดตามงาน
2. บันทึกรายงายผลการปฏิบัติ
3. การอบรม ส่งเสริมความรู้
4. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1
(ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
เบอร์ติดต่อ : 0 8044 7976 1
คาอธิบาย :
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
เช่ น การเดิ น ทางเพื่ อ ไปราชการ โดยรถของเทศบาล การใช้ ส ารท าความเย็ น (R134a) ของเครื่ อ งปรั บ อากาศ
จากระบบบาบัดน้าเสีย และจากการกาจัดขยะ เป็นต้น โดยคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 มีการปล่อยปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 เท่ากับ 47,021.09 tonCO2e
ร้อ ยละของการลดก๊ า ซเรือ นกระจกในประเภทที่ 1 หมายถึ ง การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกประเภทที่ 1
เมื่อเปรียบเที ยบกับ คาร์บอนฟุ ตปริ้นท์ องค์ก รปี 2561 มีการปล่อยปริม าณก๊าซเรือ นกระจกประเภทที่ 1 เท่ากั บ
47,021.09 tonCO2e มีปริมาณลดลง ภายใน 4 ปี ร้อยละ 17 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 7,993.59 tonCO2e
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 ลดลง x 100
คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทที่ 1 ในปี 2561 = 47,021.09 tonCO2e
เกณฑ์การให้คะแนน :







เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภท 1
ในปี 2561) ลดลงร้อยละ 13 (6,112.74 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทที่ 1
ในปี 2561) ลดลงร้อยละ 14 (6,582.95 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทที่ 1
ในปี 2561) ลดลงร้อยละ 15 (7,053.16 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทที่ 1
ในปี 2561) ลดลงร้อยละ 16 (7,523.37 tonCO2e)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทที่ 1
ในปี 2561) ลดลงร้อยละ 17 (7,993.59 tonCO2e)

ระดับคะแนน
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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
กลุ่มโครงการลดปริมาณขยะ
โครงการ

ปริมาณ /วัน
(ตัน)

EF

โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการสร้างขยะ ณ ต้นทาง

1.9763

2.53

5.000039

1,825.01

โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถี
พอเพียง
โครงการคอกปุ๋ยหมักพอเพียง

1.90818

2.53

4.8276954

1,762.11

0.28

2.53

0.71

259.15

0.08

2.53

0.21

75.90

0.68236

0.95

0.648242

236.61

0.0027232

0.7

0.00190624

0.70

3.24

0.7

2.268

827.82

21.7525

0.7

15.22675

5,557.76

38.67

0.7

27.069

9,880.19

55.96

20,425.25

โครงการถังหมักปุ๋ยน้า
โครงการฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
tonCO2e /วัน tonCO2e /ปี

โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ
- ชุมชนเก็บขนขยะ
- พนักงานเก็บขนขยะ
- ร้านรับซื้อของเก่า
รวมทั้งหมด

68.5920632

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ลดลง x 100
คาร์บอนฟุตปริ๊นท์องค์กรประเภทที่ 1 ปี 2561(47,021.09 tonCO e)
2

20,425.25 x 100
47,021.09 tonCO e

= 43.43 %

2

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจก
ลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
0.5
ในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับ
คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)

ผลการ
ดาเนินงาน
43.43 %

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

0.5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร :
1. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ( KHON KAEN LOW CARBON CITY )
2. โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการสร้างขยะ ณ ต้นทาง
3. โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง
- คอกปุ๋ยหมักพอเพียง
- ถังหมักปุ๋ยน้า
4. โครงการฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
5. โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล
6. โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ
- ชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง
- พนักงานเก็บขนขยะ
- เครือข่ายร้านรับซือของเก่า
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีการก้าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร
2. ประชนชนมีความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือในการด้าเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : บุคลากรในการด้าเนินงานไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
1. บันทึกรายงายผลการปฏิบัติ
2. การอบรม ส่งเสริมความรู้
3. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.2 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลงจากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภทที่ 2
(ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายสานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 0 8427 7266 7
เบอร์ติดต่อ : 0 8722 1567 8
คาอธิบาย :
การลดก๊ าซเรื อ นกระจกลงจากการใช้ ไฟฟ้ าในส านั ก งานในประเภทที่ 2 หมายถึ ง ปริ ม าณก๊ าซเรื อ น
กระจกจากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานมีปริมาณลดลง จากการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด
แอลอีดี การรณรงค์สร้างจิตสานึกประหยัดไฟฟ้าในสานักงาน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร
ปี 2561 (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้าของคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 เท่ากับ 1,284.93 tonCO2e)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานปีปัจจุบัน x 100
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในประเภทที่ 2 ในปี 2561
(จากคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561เท่ากับ 1,284.93 tonCO2e)
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภทที่ เท่ากับ 1 คะแนน
2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) ลดลงต่ากว่าร้อย
ละ 1 (7.56 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภทที่ เท่ากับ 2 คะแนน
2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) ลดลงร้อยละ 1
(15.12 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภทที่ เท่ากับ 3 คะแนน
2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) ลดลงร้อยละ 1.5
(22.68 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภทที่ เท่ากับ 4 คะแนน
2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) ลดลงร้อยละ 2
(30.24 tonCO2e)
 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภทที่ เท่ากับ 5 คะแนน
2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555) ลดลงร้อยละ 3
(45.36 tonCO2e)

38

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าก่อนเริ่มโครงการ 2,290,443.40
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าหลังเริ่มโครงการ 2,437,469.00
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
82.49
คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
-18.25
(ค่าแฟคเตอร์ 0.561)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

กิโลวัตต์
กิโลวัตต์
กิโลวัตต์
(tonCO2e)/ปี

แทนค่าจากสูตรการคานวณ = -18.25 (tonCO2e) x 100
1,284.93 (tonCO2e)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง
0.4
จากการใช้ไฟฟ้าในสานักงานในประเภท
ที่ 2 (ทางอ้อม)

= -1.42%

ผลการ
ดาเนินงาน
-1.42 %

ค่าคะแนน
ที่ได้
1

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.08

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การเก็บข้อมูล ยังไม่อยู่งานประจา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : วางรูปแบบวิธีการเก็บข้อมูลจากสานักกอง
หลักฐานอ้างอิง :
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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 :
ต้น ไม้ใหญ่ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึ ง จ านวนต้น ไม้ที่ มี ขนาดเส้น รอบวง 50 เซนติ เมตร
ขึ้นไป ในสวนสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าของ
สูตรการคานวณ :
จำนวนต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับกำรอนุรักษ์ให้คงอยู่ x 100
จำนวนต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดในสวนสำธำรณะของเทศบำลนครขอนแก่นเป็นเจ้ำของ( 13 แห่ง 4,404 ต้น)
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน



ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ ไม่น้อย เท่ากับ 1 คะแนน
กว่าร้อยละ 75 จากต้นไม้ในสวน สาธารณะ ของเทศบาล เป็นเจ้าของ



ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ ไม่น้อย เท่ากับ 2 คะแนน
กว่าร้อยละ 80 จากต้นไม้ในสวน สาธารณะ ของเทศบาล เป็นเจ้าของ



ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ ไม่น้อย เท่ากับ 3 คะแนน
กว่าร้อยละ 85 จากต้นไม้ในสวน สาธารณะ ของเทศบาล เป็นเจ้าของ



ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ ไม่น้อย เท่ากับ 4 คะแนน
กว่าร้อยละ 90 จากต้นไม้ในสวน สาธารณะ ของเทศบาล เป็นเจ้าของ



ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ ไม่น้อย เท่ากับ 5 คะแนน
กว่าร้อยละ 95 จากต้นไม้ในสวน สาธารณะ ของเทศบาล เป็นเจ้าของ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ที่

สถานที่

จานวนต้นไม้ (ต้น)
ปี 60

ปี 61

ปี 62

1

สวนรัชดานุสรณ์

278

232

229

2

สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

290

332

330

3

สวนประตูเมืองเฟส 1

47

58

55

4

สวนประตูเมืองเฟส 2

136

123

122

5

สวนศาลหลักเมือง

44

53

53

6

สวนบึงหนองแวงตราชู

22

54

49

7

สวนบึงแก่นนคร

2,733

2705

2700

8

สวนศาลปู่ย่าตาเย็น

121

145

143

9

เกาะกลางถนนศรีจันทร์

458

450

440

10

สวนบึงหนองใหญ่

72

72

69

11

สวนเรือนจากลาง

80

90

101

12

สวนบึงหนองบอน

60

49

45

13

สวนบึงหนองยาว

63

60

59

4,404

4,423

4,395

รวม
แทนค่าจากสูตรการคานวณ
4,395x100
4,404

=

99.79 %
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ใน
0.5
เขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่

ผลการ
ดาเนินงาน
99.79 %

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5
0.5

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : กากับบารุงดูแลรักษา/ปลูกเสริม/สร้างเครือข่ายในการ
ดาเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : นโยบายที่ชัดเจนและเครือข่ายในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ปัญหาภัยพิบัติกลัวต้นไม้ล้มใส่อาคารบ้านเรือน/การบดบังร้านค้า
2. สายไฟฟ้าสื่อสารต่างๆที่อยู่ตามแนวการปลูกต้นไม้
3. มีหลายหน่วยงานที่ดาเนินการตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรเพิ่มพื้นที่ใหม่ หรือกาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ปลูกฝังการรักและดูแลรักษาต้นไม้
3. ควรมีการเพิ่มความรู้ เช่น รุกขกรแก่หน่วยงานตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการดาเนินงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.4 ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทิพย์วัลย์ กงเพชร
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
นักวิชาการสวนสาธารณะชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8942 4442 4
เบอร์ติดต่อ : 0 8041 6124 0
คาอธิบาย :
พื้น ที่ สีเขีย วในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึ ง พื้น ที่ สีเขี ยวในสวนสาธารณะของเทศบาลนคร
ขอนแก่นเป็นเจ้าของ
สูตรการคานวณ :
จานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นมา x 100
จานวนพื้นที่สีเขียวเดิมที่มี (1,374 ไร่)
เกณฑ์การให้คะแนน :






เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6
ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

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

แทนค่าจากสูตรการคานวณ :
180 ไร่ x100
1,374 ไร่

=

13.10 %

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต 0.4
เทศบาลนครขอนแก่น

ผลการ
ดาเนินงาน
13.10 %

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.5 จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสุทธำทิพย์ เนตรอริยทรัพย์
ผู้อ่ำนวยกำรส่วนส่งเสริมสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ช่ำนำญงำน
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
เบอร์ติดต่อ : 0 6589 7983 5
คาอธิบาย :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ครอบครัวพอเพียง หมำยถึง ครอบครัวที่มีกำรด่ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย
3 ห่วง 2 เงื่อน โดย 3 ห่วง มีคุณลักษณะ 3 ประกำร ดังนี้
1) ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มำกเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ
2) ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนัน้ จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล
โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค่ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท่ำนั้น ๆ อย่ำง
รอบคอบ
3) กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค่ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้
และไกล
สองเงื่อนไข คือ กำรตัดสินใจและกำรด่ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอำศัยทั้งควำมรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐำน 2 เงื่อนไข ดังนี้
1) เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำม
รอบคอบที่จะน่ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกำรวำงแผน และควำมระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ
2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
และมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด่ำเนินชีวิต
ครอบครัวคาร์บอนต่า หมำยถึง ครอบครัวที่มีกำรด่ำเนินกิจกรรมที่ลดปริมำณคำร์บอน ดังต่อไปนี้
อย่ำงน้อย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) คัดแยกขยะรีไซเคิลไปจ่ำหน่ำย
2) คัดเศษอำหำรไปท่ำปุ๋ยหรือปุ๋ยน้่ำจุลินทรีย์
3) ปลูกผักกินเอง
4) ใช้จักรยำนในชีวิตประจ่ำวัน
5) คัดแยกขยะอันตรำย
6) ลดกำรใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน โดยกำรเปลี่ยนหลอดไฟจำกหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นแอลอีดี (LED)
7) น่ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น รดน้่ำต้นไม้ รดผัก ล้ำงพื้น ท่ำควำมสะอำดบ้ำน เป็นต้น
8) ใช้ถุงผ้ำและตะกร้ำไปตลำด
9) ปฏิเสธกำรใช้กล่องโฟมบรรจุอำหำรทั้งน่ำมำทำนที่บ้ำนและนอกบ้ำน
10) ไปเลือกซื้ออำหำรที่ตลำดเขียวขอนแก่น มำบริโภค
11) กิจกรรมอื่นๆ ที่สำมำรถลดก๊ำซเรือนกระจกในครัวเรือนได้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

สูตรการคานวณ:
จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ (ครอบครัว)

เกณฑ์การให้คะแนน :






เกณฑ์กำรให้คะแนน
จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ จ่ำนวน
10 ครัว เรือน
จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ จ่ำนวน
20 ครัว เรือน
จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ จ่ำนวน
30 ครัว เรือน
จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ จ่ำนวน
40 ครัว เรือน
จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ จ่ำนวน
50 ครัว เรือน

ระดับคะแนน
เท่ำกับ 1 คะแนน
เท่ำกับ 2 คะแนน
เท่ำกับ 3 คะแนน
เท่ำกับ 4 คะแนน
เท่ำกับ 5 คะแนน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
เป้ำหมำย

ผลกำรด่ำเนินงำน

50 ครัวเรือน

100 ครัวเรือน (200 %)
- ชุมชนโนนหนองวัด 1 จ่ำนวน 50 ครัวเรือน
- ชุมชนกำรเคหะ จ่ำนวน 50 ครัวเรือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
จ่ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคำร์บอนต่่ำ

น้่ำหนัก
ผลกำร
(ร้อยละ) ด่ำเนินงำน
0.5 100 ครัวเรือน

ค่ำคะแนน
ที่ได้
5

ค่ำคะแนนถ่วง
น้่ำหนัก
0.5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. โครงกำรคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ( KHON KAEN LOW CARBON CITY )
2. โครงกำรชุมชนกำรเคหะลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภำวะดี
3. โครงกำรชุมชนโนนหนองวัด 1 ลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภำวะดี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีกำรก่ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนจำกผู้บริหำร
2. ประชนชนมีควำมตระหนักในปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและให้ควำมร่วมมือในกำรด่ำเนินงำน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : บุคลำกรในกำรด่ำเนินงำนไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :
1. บันทึกรำยงำยผลกำรปฏิบัติ
2. กำรอบรม ส่งเสริมควำมรู้
3. ภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.6 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
เบอร์ติดต่อ : 0 8044 7976 1
คาอธิบาย :
วัสดุสานักงาน หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงาน มีลักษณะไม่คงทนถาวร ใช้แล้วหมดไป เช่น
กระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร น้ายาลบคาผิด ปากกาเคมี ปากกาเขียนไวบอร์ด เป็นต้น
การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดซื้อสินค้าที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าสินค้าปรกติทั่วไปที่ทาหน้าที่
อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีสัญลักษณ์ ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว และการ
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ติดอยู่บนกล่องบรรจุสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
จานวนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม x 100
จานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดซื้อวัสดุสานักงานของสานัก/กอง และโรงเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 16
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 17
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 18
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 19
 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสานัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 20

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ร้อยละ 20

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุสานักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
0.4
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสานัก/กอง
และโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ผลการดาเนินงาน
1,240,795 x 100
2,902,498

ผลการ
ดาเนินงาน
42.75 %

=

42.75 %

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

0.4

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง : หนังสือรายงานการจัดซื้อวัสดุสานักงานสีเขียว
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.7 จานวนตลาดปลอดโฟม 100%
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7
คาอธิบาย :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุทธาทิพย์ เนตรอริยทรัพย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 6589 7983 5

ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภท สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
หรืออาหารอันมีสภาพของสด ปรุงประกอบแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่น
ด้วยหรือ ไม่ ก็ต าม และหมายความรวมถึ งบริเวณซึ่ ง จัดไว้ให้ผู้ ค้าใช้เป็ น ที่ ชุม นุม เพื่ อ จาหน่ายสิน ค้าประเภท
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 แต่ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับ ผู้ขายของ 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

ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ในปี 2562 มีตลาดเข้าร่วมโครงการตลาดปลอดโฟม 100 % จานวน 2 แห่ง คือ
1. ตลาดบางลาภู
2. ตลาดขอนแก่นรื่นรมย์ไนท์บราซ่า
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนตลาดปลอดโฟม 100%

น้าหนัก
(ร้อยละ)
0.4

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 7.8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านระดับเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
โรงเรี ย นปลอดขยะ (Zero Waste School) หมายถึ ง โครงการที่ ก รมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร (Zero Waste) เพื่ อ ส่งเสริ ม การดาเนิ น งานด้ านการสร้ างความรู้ค วามเข้า ใจ และเสริ มสร้า ง
จิตสานึกให้เยาวชน ประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนาขยะ หรือของเหลือใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนาไปกาจัด และเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูสถานศึกษาที่ทาประโยชน์ต่อสังคมใน
ด้านการจัดการขยะ การลด การแยก และนากลับมาใช้ใหม่ และสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
(Zero Waste)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑ์ การประเมิ น โรงเรีย นปลอดขยะ (Zero Waste School) หมายถึง เกณฑ์ ก ารพิ จารณาตั ดสิ น
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด โดยมีคะแนนรวม 140 คะแนน และ
แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม
ตั้งแต่ 121 คะแนน ขึ้นไป
ระดับดี
ตั้งแต่ 101 – 120 คะแนน
ระดับมาตรฐาน
ตั้งแต่ 81 – 100 คะแนน
ระดับพอใช้
ตั้งแต่ 61 – 80 คะแนน
ระดับควรปรับปรุงพัฒนา
ตั้งแต่ 60 คะแนนลงไป
เกณฑ์การกาหนดคะแนนในแต่ละระดับ หมายถึง การกาหนดคะแนนให้โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา
ตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม
= 5 คะแนน
ระดับดี
= 4 คะแนน
ระดับมาตรฐาน
= 3 คะแนน
ระดับพอใช้
= 2 คะแนน
ระดับควรปรับปรุงพัฒนา
= 1 คะแนน
สูตรการคานวณ :

ผลรวมของคะแนนทั้ง 11 โรงเรียน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น สมัครเข้าโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) ระดั บ จั งหวัด จ านวน 10 โรงเรี ย น ซึ่ ง โรงเรี ย นผ่ านระดั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น โรงเรี ย นปลอดขยะ
(Zero Waste School) ระดับจังหวัด ดังนี้
- ระดับดีเยี่ยม 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานและโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
- ระดั บ ดี 3 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเทศบาลคุ้ ม หนองคู , โรงเรี ย นเทศบาสลบ้ า นหนองแวง
และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
- ระดับมาตรฐาน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนน
หนองวัด, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
- ระดับพอใช้ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
ผลรวมของคะแนน 10 โรงเรียน = (2x5) + (3x4) + (4x3) + (1x2) = 36 คะแนน
หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มี 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นที่ผ่าน
ระดับเกณฑ์
การประเมิน
โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero
Waste School)
ระดับดี 1 แห่ง
ระดับมาตรฐาน
3 แห่ง ระดับ
พอใช้ 3 แห่ง
ระดับควร
ปรับปรุงพัฒนา
4 แห่ง และมี
ผลรวมคะแนนไม่
น้อยกว่า
23 คะแนน

ระดับ 2
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นที่ผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero
Waste School)
ระดับดี 1 แห่ง
ระดับมาตรฐาน
3 แห่ง ระดับ
พอใช้ 5 แห่ง
ระดับควร
ปรับปรุงพัฒนา
2 แห่ง และมี
ผลรวมคะแนนไม่
น้อยกว่า
25 คะแนน

ระดับ 3
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นที่ผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero
Waste School)
ระดับดี 1 แห่ง
ระดับมาตรฐาน
4 แห่ง ระดับ
พอใช้ 5 แห่ง
ระดับควร
ปรับปรุงพัฒนา
1 แห่ง และมี
ผลรวมคะแนนไม่
น้อยกว่า
27 คะแนน

ระดับ 4
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นที่ผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero
Waste School)
ระดับดี 1 แห่ง
ระดับมาตรฐาน
5 แห่งระดับพอใช้
5 แห่ง และมี
ผลรวมคะแนนไม่
น้อยกว่า
29 คะแนน

ระดับ 5
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นที่ผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero
Waste School)
ระดับดีเยี่ยม
1 แห่ง ระดับดี
1 แห่ง ระดับ
มาตรฐาน 5 แห่ง
ระดับพอใช้ 4
แห่ง
และมีผลรวม
คะแนนไม่น้อย
กว่า
32 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์
(KPI หลัก)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านระดับ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)

ปี 2562
ระดับ 1

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564
ระดับ 2 ระดับ 3

ปี 2565
ระดับ 4

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่าน
ระดับเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

0.5

ระดับ 5

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วง
น้าหนัก
5
0.5

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. โครงการอบรมปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. โรงเรี ยนได้ รับ การสนั บ สนุ น จากคณะผู้ บ ริห ารเทศบาล ด้ านนโยบายในการดาเนิ น งานด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม
และได้รับการส่งเสริม ความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนเป็นอย่างดี
2. โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย มีการแต่ง ตั้งคณะทางานเพื่ อ
รับผิดชอบดาเนินงาน
3. ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานอย่างเต็มที่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. การดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรี ย นในสั งกั ด เทศบาลนครขอนแก่ น ทุ ก แห่ ง ควรเตรีย มความพร้ อ มในส่ ว นของเอกสาร/ หลั ก ฐาน
การดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมการประกวดให้ทันตาม
เวลาที่กาหนด
3. ควรมีการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานศึกษา ชุมชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันต่อยอดการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
และสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น สมัครเข้าโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) ระดั บ จั งหวัด จ านวน 10 โรงเรี ย น ซึ่ ง โรงเรี ย นผ่ านระดั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น โรงเรี ย นปลอดขยะ
(Zero Waste School) ระดับจังหวัด ดังนี้
- ระดับดีเยี่ยม 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานและโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
- ระดั บ ดี 3 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเทศบาลคุ้ ม หนองคู , โรงเรี ย นเทศบาสลบ้ า นหนองแวง
และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
- ระดับมาตรฐาน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนน
หนองวัด, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
- ระดับพอใช้ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
ผลรวมของคะแนน 10 โรงเรียน = (2x5) + (3x4) + (4x3) + (1x2) = 36 คะแนน
หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มี 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.9 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8971 4975 7
คาอธิบาย :
นั ก เรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครขอนแก่ น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและน าไปใช้
ในชีวิ ตประจาวัน ได้ หมายถึง นัก เรีย นในโรงเรีย นสัง กั ดเทศบาลนครขอนแก่ น มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในด้า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยผ่ า นการเรีย นรู้ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น และสามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
จานวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านสิ่งแวดล้อมและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านสิ่งแวดล้อม
และนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
ร้อยละ 71

ระดับ 2
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านสิ่งแวดล้อม
และนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
ร้อยละ 72

ระดับ 3
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านสิ่งแวดล้อม
และนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
ร้อยละ 73

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
0.4
นครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านสิ่งแวดล้อมและนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

ระดับ 4
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านสิ่งแวดล้อม
และนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
ร้อยละ 74

ผลการดาเนินงาน
81.40 %

ระดับ 5
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านสิ่งแวดล้อม
และนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
ร้อยละ 75

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. โครงการอบรมปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการสนับสนุ นจากคณะผู้บริหารเทศบาลด้านนโยบายในการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับการส่งเสริม ความร่วมมือจากหน่วยงาน/ องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชนเป็นอย่างดี
2. โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง การเรีย นการสอนในห้ อ งเรี ย น
และกิ จ กรรมนอกห้ องเรี ยน เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ สิ่ง แวดล้ อ มและน าไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
3. โรงเรียนมีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะครูและนักเรียน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสม่าเสมอ
2. กาหนดแนวทางและมาตรการในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ชัดเจนและเน้นการให้ความรู้
ในด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนเพื่อจะนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. โรงเรียนควรให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น และมีการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
หลักฐานอ้างอิง :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.10 ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพไม่เกิน ร้อยละ 10 (37 วัน) ในรอบปี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา ช่อมะลิ
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 6291 9955 5
เบอร์ติดต่อ : 0 9554 2838 1
คาอธิบาย :
การรายงานคุณภาพอากาศโดยรวม เป็นคะแนนค่าดัชนีคุณภาพอากาศเพียงค่าเดียว โดยการนาผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายตัวมาประเมินร่วมกัน ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่า
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ และก๊าซโอโซน เพื่อแปลผลตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ
(AQI) มีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพไม่เกินร้อยละ 10 (37วัน) ในรอบปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน :
0 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
201 ขึ้นไป

คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สูตรการคานวณ :
จานวนวันที่มีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (AQI)
เฉลี่ยรายวันมีค่าค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ไม่เกินร้อยละ 10 (37วัน) ในรอบปี
จานวนวันทั้งหมดที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน




ร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ≤ ร้อยละ
10 ของจานวนวันทั้งหมดที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี
ร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ≤ ร้อยละ 9
ของจานวนวันทั้งหมดที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับคะแนน

 ร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนคร เท่ากับ 3 คะแนน
ขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ≤ ร้อยละ 8
ของจานวนวันทั้งหมดที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี
 ร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนคร เท่ากับ 4 คะแนน
ขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ≤ ร้อยละ 7
ของจานวนวันทั้งหมดที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี
 ร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนคร เท่ากับ 5 คะแนน
ขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ≤ ร้อยละ 6
ของจานวนวันทั้งหมดที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี
ค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์
(KPI หลัก)
ปี 2562
ร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ใน
5%
เขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนวัน
ทั้งหมดที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564
4%
3%

ปี 2565
2%

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละของจานวนวันที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
(AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพ
อากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจานวนวันทั้งหมดที่มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี

0.5

1.64 (6 วัน)

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วง
น้าหนัก
5
0.5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. พื้นที่ที่มีการขุดดิน ถมดิน ให้มีการล้างล้อรถบรรทุกและฉีดพ่นน้าป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสม่าเสมอ
2. เขตก่อสร้างให้ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยการคลุมวัสดุกันฝุ่น และทาความสะอาดสถานที่มิให้
เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
3. การกวาดและฉีดน้าล้างถนนในเขตเทศบาล
4. การควบคุมการเผาในที่โล่ง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุรางค์ พาน้อย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
เบอร์ติดต่อ : 0 8195 4253 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8460 3959 9
คาอธิบาย :
กลุ่ มเป้ าหมาย หมายถึง 1. กลุ่ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ได้ แก่ กลุ่ม ผู้ ด้อ ยโอกาสหรือ ผู้ที่ ป ระสบปัญ หาความ
เดื อ ดร้ อ นที่ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ภายใต้ โ ครงการคนข อนแก่ น ไม่ ท อดทิ้ ง กั น จ านวน 565 คน
2. กลุ่มยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป
คุณภาพชีวิต หมายถึง การที่บุคคลสามารถดารงชีวิตและดาเนินกิจกรรมทั้ งหลายของชีวิต ด้วยพละกาลัง
ความรู้และความสามารถทั้งปวงที่ตนมีอยู่ด้วยความราบรื่นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมไปถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน พึ่งตนเองได้อย่างมีทิศทาง ได้รับการยอมรับนับถือจากสัง คมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ตาม
สมควร สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขและทาให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วย ในที่นี้ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย
อาหาร สุขภาพ รายได้ การศึกษา อุปกรณ์อานวยความสะดวก เพื่อคนพิการ
การพึ่งพิง หมายถึง บุคคลที่ต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นเป็นประชากรที่ไม่ทางานใน
เชิงเศรษฐกิจ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปการะจากผู้ทางานหาเงิน ได้แก่ แม่บ้าน เด็กในอุปการะ
คนชรา รวมทั้งบุคคลผู้รับการสงเคราะห์ หรือรับสวัสดิการสังคมจากรัฐเพื่อการดารงชีพ ติดตามประเมินผลแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สูตรการคานวณ :
จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ค่าเป้าหมายทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :







ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการ
พึ่งพิงได้ ร้อยละ 60
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการ
พึ่งพิงได้ ร้อยละ 65
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการ
พึ่งพิงได้ ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการ
พึ่งพิงได้ ร้อยละ 75
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการ
พึ่งพิงได้ ร้อยละ 80

ระดับคะแนน
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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
8. ร้ อ ยละของประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต
8.1 ร้ อ ยละของประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพิงได้ไม่น้อยกว่า 80 %
(จานวน 565 คน)
8.1.1 ยกระดับคุณภาพชีวิต > 80 %
1) ผู้สูงอายุ 220 คน > (176 คน)
2) คนพิการ 117 คน > (94 คน)
3) เด็กนักเรียน/นักศึกษา 96 คน >(77 คน)
4) คนยากจน 132 คน > (106 คน)
8.1.2 สามารถลดการพึ่งพิงได้ > 10 %
8.2 จ านวนของประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
2,000 คน
8.2.1 Smart pinning >1,000 คน
(ปักหมุดผู้สูงอายุ)
8.2.2 Smart Wrist band > 200 คน
(สายรัดข้อมือสุขภาพ)
8.2.3 Smart card > 2,000 คน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่า ค่าคะแนน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก

1

5
88.35%

1
0.7
(0.2)
(0.2)
(0.1)
(0.1)
(0.1)

13.98
(79 คน)

(0.2)
0.3

0

(0.1)

0

(0.1)

832 คน
(41.60%)

(0.1)

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ดาเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 565 คน ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
และกลุ่มประชาชนทั่ วไปที่มารับบริการที่ สานักสวัสดิการสังคม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ติดตามประเมินผลด้วย
กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สานักสวัสดิการสังคม)
2. โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน (สานักสวัสดิการสังคม)
3. โครงการกองทุนตั้งตัว (สานักสวัสดิการสังคม)
4. โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
สานัก ปลัดฯ)
5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (สานักการสาธารณสุขฯ)
6. โครงการกองทุนสุขภาพ (สานักการสาธารณสุขฯ)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารงานชัดเจน
2. งบประมาณมีเพียงพอ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการช่วยเหลือยังไม่เอื้อต่อการบริการให้รวดเร็วตรงตาม
ความต้องการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ส่ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี มาใช้ บ ริห ารจัด การในกระบวนการดูแ ลช่ว ยเหลือ เพื่ อ ยกระดั บ คุณ ภาพชีวิ ตประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
2. ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่ม
5. สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น อาชี พ /รายได้ เสริ ม เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายรู้ เท่ า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลงและพึ่งตนเองได้
6. ปรับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม
7. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการภาครัฐ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
8. ติดตามดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ออกจากระบบ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง : เอกสารโครงการ
1. โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สานักสวัสดิการสังคม)
2. โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน (สานักสวัสดิการสังคม)
3. โครงการกองทุนตั้งตัว (สานักสวัสดิการสังคม)
4. โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สานัก
ปลัดฯ)
5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (สานักการสาธารณสุขฯ)
6. โครงการกองทุนสุขภาพ (สานักการสาธารณสุขฯ)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางนิภาธร พงศาปาน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุธิดา อิสระ
นายเอม แสงพระจันทร์/นางสาวธัญญรัตน์ โสตบุตร/
นายวัชรพงศ์ สมยา
เบอร์ติดต่อ : 0 4324 5523

เบอร์ติดต่อ : 0 4324 5523
คาอธิบาย :

อัตราป่วย : จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อจานวนประชากรแสนคน
ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
ร้อยละ 20
วัตถุ ป ระสงค์ข องตั วชี้วั ด : เพื อให้อั ตราป่ว ยของโรคไข้ เลือ ดออกลดลงตากว่าค่ ามั ธยฐาน 5 ปีย้ อนหลั ง
ร้อยละ 20 ในพื้นทีเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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 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

58

56

14

8

5

2

1

7

5

14

16

13

8

2

1

2

1

1

0

4

11

11

7

5

0

0

0

0

0

0

1

2

16

10

4

7

8

2

2

2

1

1

1

4

11

11

12

7

ข้อมูลปี 2559
ข้อมูลปี 2560
ข้อมูลปี 2561
ค่ามัธยฐาน

จานวนประชากร ปี 2561
= 117,280 คน
จานวนผู้ป่วย(ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง)
= 62 คน
อัตราป่วย = 52.86 คน/แสน
ประชากร

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 20
อัตราป่วยลดลง = ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง x 20
100
= 52.86 x 20
100
= 10.57
อัตราป่วยทีมีได้ไม่เกิน 52.86 – 10.57 = 42.29 ราย/แสนประชากร

64

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :






เกณฑ์การให้คะแนน
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 16
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 17
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 18
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 19
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 20

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

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
KPI ปี 62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่ามัธยฐาน

8

2

2

2

1

1

1

4

11

7

62

ค่าเป้าหมาย

6.8

1.7

1.7

1.7

0.9 0.9

0.9

3.4

9.4 9.4 10.2 5.9

52.9

ปี 2562

9

4

2

5

1

6

3

14

148

12

35

28

37

1

2

3

4

5

>20%

>10%

มัธยฐาน

<10%

<20%

63.43
(มากกว่า
20% )

58.14
(มากกว่า
10%)

52.86

47.58

42.29

เกณฑ์การให้คะแนน
(ปชก.ปี 62 = 117,280 คน)

4

11

รวม

(ค่ามัธยฐาน) (ลดลง 10%) (ลดลง20%)

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงตากว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

น้าหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลการ
ดาเนินงาน
126.19
ราย/แสนประชากร

ค่าคะแนน
ทีได้
1

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.6
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
หัวข้อ
เสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชน
มีความเข็มแข็งในการป้องกัน
ควบคุมโรค

ยุงลายพาหะนาโรคหรือการลด
ปริมาณเชื้อก่อโรค

ปัจจัยสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อการ
ป้องกันควบคุมโรค

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

กิจกรรม

 การ update สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ความรู้โรคไข้เลือดออก
และยุงพาหะนาโรค แก่ อสม. ประชาชน ช่องทางต่างๆ เช่น
ประชุมประจาเดือน อสม. คณะกรรมการชุมชน
 สนับสนุนผู้นาชุมชน โรงเรียน ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรืองโรค
และสถานการณ์โรค
 การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดย
ชุมชนเอง(จัดทาแผนชุมชนกองทุนสุขภาพโครงการ 3 เก็บ 5 ส.)
 การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน : ทุกหลังคาเรือนกาจัดลดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์
 การจัดกิจกรรมรณรงค์จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นทีเสียงของ
ชุมชนทุกเดือน (โครงการ 3 เก็บ 5 ส.)
 การสารวจและควบคุมลูกน้ายุงลายโดย อสม. และเจ้าหน้าทีใน
ชุมชน โรงเรียน วัด ทุก 2 เดือน
 การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวัดหรือโรงเรียนทีมีค่า CI สูง
 การพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย ทั้งการป้องกันโรคล่วงหน้าและ
ควบคุมโรค อย่างมีประสิทธิภาพ
 การประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคและความรู้เรืองโรคไข้เลือดออก
อย่างต่อเนือง
 การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงฤดูกาลระบาด ในวันไข้เลือดออก
อาเซียน
 การสนับสนุนทรายเคมีกาจัดลูกน้ายุงลายแก่ชุมชนและหน่วยงาน
ราชการ
 การสอบสวนควบคุมโรคตามมาตรฐาน (ทีมงานเครือข่าย
โรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ เทศบาล เครืองมือทีมีคุณภาพ ภายใน
24 ชม. หลังรับแจ้ง (มีการจัดตั้งไลน์กลุ่ม อาเภอเมือง ส่งข้อมูล
การเจ็บป่วย การส่งต่อ case การควบคุมโรค)
 มีการจัดทาแผนทีการเกิดโรคเพือกาหนดจุดเสียง การกระจาย
ตัวของโรคเพือดูแนวโน้มการแพร่ระบาด
 การจัดทาแผนผังการป้องกันควบคุมโรคเพือเป็น Guideline ให้
โรงเรียน ชุมชน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยที่ทาให้การทางานไม่บรรลุ :
1. จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ สถานการณ์โดยรวมของโรคไข้เลือดออกพบว่า เป็นปีทีมีการระบาดทัว
ทุกภาคของประเทศไทย ซึงมีแนวโน้มจานวนผู้ป่วยสูงขึ้นและเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
2. โรคไข้เลือดออกมีรูปแบบการระบาดแบบปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี โดยมีการระบาดใหญ่ในช่วงปี 2553, 2556 และ2558
ซึงพบผู้ป่วยมากถึง 116,947 ราย, 154,444 ราย และ 144,952 ราย ตามลาดับ และมีรูปแบบการเกิดโรคทีเปลียนแปลง
ตามฤดูก าล (Seasonal Pattern) โดยจะเริมมีแนวโน้ม ผู้ป่วยมากขึ้นตั้ งแต่ปลายเดือนเมษายน และพบสูง สุดในเดือ น
กรกฎาคม - สิงหาคม ซึงเป็นช่วงฤดูฝน หากในช่วงปลายปีจานวนผู้ป่วยไม่ลดลงจะทาให้ในปีถัดมามีโอกาสทีจะเกิดการ
ระบาดใหญ่ได้
3. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดมีอัตราป่วยสูงขึ้นกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
4. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับอาเภอในจังหวัดขอนแก่นมีอัตราป่วยสูงขึ้นกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
5. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีอัตราป่วยสูงขึ้นกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : บ้านเรือนทีเข้าถึงยาก ร้านรับซื้อของเก่า ร้านรับเปลียนยางรถยนต์ ยังมีความเสียงสูง
เนืองจากยังไม่ได้รับการจัดการ
หลักฐานอ้างอิง :
1. การประชุมประจาเดือน
2. บันทึกผลการสารวจลูกน้ายุงลาย
3. รายงานสถานการณ์โรค พื้นทีเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. เอกสารประชาสัมพันธ์ สปอร์ตประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของกระบวนการด้าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
(DM , HT)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวราภรณ์ บุญศรี
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 0 9825 6518 1
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4483 0
คาอธิบาย :
กระบวนการดาเนิ น งานเฝ้าระวังป้อ งกั นและควบคุ มโรคเรื้อ รัง (DM , HT) หมายถึง กระบวนการ
ดาเนินงานที่สาคัญที่ช่วยผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและ
ความดัน โลหิต สูง) ให้ บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ โดยการตรวจคัด กรองเบาหวาน ความดั นโลหิ ตสู ง ในประชากรอายุ
35 ปี ขึ้นไป การส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงสูง/ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลด
รอบเอว เพื่อ ลดภาวะแทรกซ้ อน สามารถควบคุม ระดับ น้ าตาล ความดัน โลหิต ได้ และลดจ านวนผู้ป่ วยด้ว ย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
1. จานวนประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน x 100
จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ทั้งหมด
2. จานวนประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง x 100
จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ทั้งหมด
3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มป่วยที่ควบคุมน้าตาลได้ดี x 100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด
4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี x 100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด
5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยเบาหวานมีรอบเอวตามเกณฑ์ x 100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด
6. จานวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ x 100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
7.

จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ x 100
จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
10.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน
10.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง
10.3 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยเบาหวาน มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และควบคุมน้าตาลได้
10.4 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และควบคุมความดันได้
10.5 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยเบาหวานมีรอบเอว
ตามมาตรฐาน (ไม่เกิน ส่วนสูง (ซม) / 2)
10.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง/เสี่ยงสูง
10.7 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง/
เสี่ยงสูง

เป้าหมาย
(คน)
40,557

ผลงานการ
ดาเนินงาน(คน)
29,354

ร้อยละ

35,137

25,244

71.84

6,089

710

11.66

12,172

3,201

26.30

4,251

1,469

34.56

1,665

46

2.76

2,289

55

2.40

72.38

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัดที่
10.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน (65%)

ระดับ 1
น้อยกว่า
50.00 %

ระดับคะแนน
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
50.00 – 55.00 – 60.00 –
54.99 % 59.99 % 64.99 %

10.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิต
(65%)
10.3 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยเบาหวานมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและควบคุมน้าตาลได้ (25%)
10.4 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ควบคุมความดันได้ (25%)
10.5 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง/ผู้ป่วย
เบาหวานมีรอบเอวตามมาตรฐาน (ไม่เกิน
ส่วนสูง (ซม.) / 2) (30%)

น้อยกว่า
50.00 %

50.00 – 55.00 – 60.00 –
54.99 % 59.99 % 64.99 %

น้อยกว่า
10.00 %

10.00 – 15.00 – 20.00 –
19.99 % 19.99 % 24.99 %
(11.66)
10.00 – 15.00 – 20.00 –
14.99 % 19.99 % 24.99 %

น้อยกว่า
10.00 %
น้อยกว่า
15.00 %

ระดับ 5
65 %
ขึ้นไป
(72.38%)
65 %
ขึ้นไป
(71.84%)
25 %
ขึ้นไป

25 %
ขึ้นไป
(26.30%)
15.00 – 20.00 – 25.00 –
30 %
19.99 % 24.99 % 29.99 %
ขึ้นไป
(34.56%)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่
10.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยง (ไม่เกิน 2.50%)

ระดับ 1
มากกว่า
4.00 %

10.7 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง (ไม่เกิน 2.50%)

มากกว่า
4.00 %

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับคะแนน
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
3.51 –
3.01 –
2.51 –
4.00 % 3.50 % 3.00 %
(2.76%)
3.51 –
3.01 –
2.51 –
4.00 % 3.50 % 3.00 %

ระดับ 5
ต่ากว่า
2.50 %
ต่ากว่า
2.50 %
(2.40%)

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน (ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก)
ตัวชี้วัด /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้าหนัก ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ร้อยละ ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
10.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ
0.4
72.38
5
0.4
คัดกรองเบาหวาน
10.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ
0.4
71.84
5
0.4
คัดกรองความดันโลหิตสูง
10.3 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการ
0.35
11.66
2
0.14
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมน้าตาลได้
10.4 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงมีการ 0.35
26.30
5
0.35
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมความดันโลหิตได้
10.5 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงมีรอบเอวตามมาตรฐาน 0.8
34.56
5
0.8
(ไม่เกิน ส่วนสูง (ซม) / 2)
10.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
0.8
2.76
4
0.64
10.7 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
0.8
2.40
5
0.8
รวมผลการดาเนินงานตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
3.9
3.53
คิดเป็นร้อยละ 90.51 %
ข้อมูลเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 4 ปี ( 2559 - 2562)
ตัวชี้วัดที่

ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)
ปี
ปี
ปี
ปี
2559 2560 2561 2562

1 ร้อยละของประชากร อายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน (65%)
24.02
2 ร้อยละของประชากร อายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ
ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง (65%)
21.45
3 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยเบาหวาน มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและควบคุม
15.50
น้าตาลได้ (25%)

ค่าเป้าหมาย
กระทรวง
สธส

45.55

66.77

72.38

90.00

44.69

68.96

71.84

90.00

19.67

15.99

11.66

40.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)
ปี
ปี
ปี
ปี
2559 2560 2561 2562

4 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ควบคุม
ความดันได้ (25%)
35.45
5 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย
เบาหวานมีรอบเอวตามมาตรฐาน (30%)
40.89
6 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ (2.5%)
6.44
7 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่
12.86
(2.5%)

ค่าเป้าหมาย
กระทรวง
สธส

33.19

20.27

26.30

40.00

38.13

39.06

34.50

40.00

16.69

5.19

2.76

ไม่เกิน 2.5%

6.44

4.49

2.40

ไม่เกิน 2.5%

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. มีการจัดทามาตรฐานการดาเนินงาน NCD Plus และอบรมบุคลากร/อสม ที่รับผิดชอบดาเนินการ
2. มีการส่งคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และทีมบุคลากรที่รับผิดชอบงาน NCD
โดยใช้ฐานข้อมูลในระบบ HDC จังหวัดขอนแก่น เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
3. มี ก ารสนั บ สนุ น เครื่ อ งวัด ความดั น โลหิ ต และเครื่ อ งตรวจน้ าตาลให้ อสม โดยศู น ย์ แ พทย์ /ศู น ย์ บ ริก าร
สาธารณสุข เป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินงานและจัดทาทะเบียนรายชื่อประชากรกลุ่ม 35 ปี ขึ้นไปให้ชุมชน
4. มีการทา KM ทั้งภายใน PCU/PCC และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนการทางาน :
1. Cup รพ.ขอนแก่ น จั ดให้ มี เวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้การด าเนิ น งานอย่างต่ อ เนื่ อ ง/และการนิ เทศงาน
เยี่ยมเสริมพลัง
2. การพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การส่งเสริมให้ออกกาลังกาย บริโภค
อาหารที่ถูกต้อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เช่น
 โครงการชุมชน....ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง อายุตามหลัก 4 Smart (ไม่ล้ม ไม่หลงลืม ไม่ซึมเศร้า
กินข้าว อร่อย) จานวน 26 ชุมชน งบประมาณ 1,211,275 บาท
 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ชุมชน..... จานวน 67 ชุมชน งบประมาณ
1,448,080 บาท
3. การสนับสนุนงบประมาณเชิงรุกในเวลาและนอกเวลาราชการ ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตาม
เยี่ยมกลุ่มป่วย
และการส่งคืนข้อมูลสุขภาพให้กลุ่มเสี่ยงในชุมชน

การพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการตรวจคัดกรอง และคืนข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชน

การให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ทั้งหัวหน้าศูนย์ ฯ /พยาบาลวิชาชีพ/
นวก.สาธารณสุข และผู้บันทึกข้อมูล/ไปอบรมและศึกษาต่อ ทาให้ขาดผู้สานต่อการดาเนินงาน
2. ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันและการมีบุคลากรไม่เพียงพอ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ศรีนครินทร์
3. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง ในเรื่อง 3 อ. (อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ดี)
4. ขาดการนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้ในการดาเนินงาน
5. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเชิงรุก และตามนโยบาย
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง
1. ได้รับการเฝ้าระวังและป้องกันด้วยการตรวจคัดกรอง การใช้เทคโนโลยีฉลาดในกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วย เพื่อส่งกลับ
ข้อมูลสุขภาพให้ผู้ดูแล ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง
2. ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ.
3. ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรอบรู้ในการดูแลตนเอง (Health Literacy) และรับทราบ
การพัฒนาระบบบริการ/บุคลากร
1. ส่งเสริมการเฝ้าระวังและป้องกัน โดยใช้เทคโนโลยีฉลาด AI
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ลดความซ้าซ้อนในการทางาน
3. ทาแผนพัฒนาบุคลากรและเพิ่มอัตรากาลัง
4. พัฒนาศักยภาพ ศสมช./อสม/CG ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ
จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
1. ส่งเสริมให้เกิดร้านอาหารปลอดภัย (ลดเค็ม ลดมัน ลดนัว) และอาหารสาหรับผู้ป่วยในชุมชน
2. ส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชนใน โรงเรียน โดยเฉพาะการเดิน วิ่ง แอโรบิค
- เด็กไทยไม่อ้วนลงพุง
3. จัดตัง้ กลุ่มชมรม ให้มีกิจกรรมทางสังคม/กิจกรรมนันทนาการ ลดเครียด ลดซึมเศร้า
หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง : ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานจาก HDC (Health Data Center) สสจ.ขอนแก่ น ประมวลผล
วันที่ 1 กันยายน 2562
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายละเอียดและการถอดบทเรียนการดาเนินงาน
1. การตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป
จากตารางที่ 1 และ 2 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จานวน 859 คน และสงสัยป่วย จานวน 76 คน กลุ่มเสี่ยง
ความดันโลหิตสูง จานวน 2,843 คน และสงสัยป่วย จานวน 324 คน ได้รับการคัดแยกรายชื่อเพื่อ ติดตามเยี่ยม
บ้าน ให้สุขศึกษาในเรื่องอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการอารมณ์ เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงรายใหม่ สาหรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
เช่น การตรวจตา ตรวจไต ตรวจเท้า ตรวจความเสี่ยงในการเป็น Stroke และมีการถอดบทเรียนการดาเนินงาน
โดยในปี 2563 ได้แนวทางในการดาเนินงานร่วมกัน คือ
 มีก ารตรวจคั ด กรองกลุ่ ม เป้ าหมายอายุ 35 ปี ขึ้น ไปให้ ครอบคลุ มไม่ ต่ ากว่าร้อ ยละ 90 ในช่ว งเดื อ น
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
 เขียนโครงการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพ ในการน ากลุ่ มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่ วยมาปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ภายในเดือน มกราคม - สิงหาคม 2563
 สรุปผลการดาเนินงานและติดตามนิเทศ ถอดบทเรียนในเดือนกันยายน 2563
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานและจัดกลุ่มเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตและจัดกลุ่ม
เสี่ยง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
จากการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ และคืน
ข้อมูลสุขภาพเป็นรายบุคคล ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มีการควบคุมน้าตาล
และความดันโลหิตได้ดีขึ้น โดยพบว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 1 เทศบาล/ศูนย์แพทย์หนองแวง และศูนย์แพทย์
ชาตะผดุง มีการควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น โดยมีปัจจั ยส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จคือ การติดตามเยี่ยมกลุ่ม
เสี่ยงที่บ้านเป็นรายบุคคล การจัดทาโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ ต ามหลั ก 4 Smart แต่ ก ารควบคุ ม น้ าตาลในผู้ ป่ ว ยเบาหวานยั ง บรรลุ ค่ า เป้ า หมาย ซึ่ ง ต้ อ งมี ก าร
ถอดบทเรียนและสร้างนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป

3. อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดลง
จากตารางที่ 3 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จานวน 1,665 คน เป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จานวน 46 คน
คิดเป็น ร้อยละ 2.76 และตารางที่ 4 พบว่าผู้ป่ วยเบาหวานในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ถึงร้อยละ 17.71
แสดงถึ ง การควบคุ ม ป้ อ งกั น การป่ ว ยเป็ น เบาหวานรายใหม่ และการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเดิ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ท าให้ ส ามารถลดจานวนผู้ ป่ ว ยลงได้ อย่ างไรก็ ดี ก ารตรวจคั ด กรองที่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม และการจั ด ท าทะเบี ย น
ผู้ป่วยรายใหม่ไม่ชัดเจน ทาให้จานวนกลุ่มเสี่ยงที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลยัง มีจานวนแตกต่างกันเกือบเท่าตัว
ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ในปี 2563 ต่อไป
จากตารางที่ 5 กลุ่ มเสี่ ยงความดัน โลหิ ตสูง จานวน 2,289 คนเป็ นผู้ ป่ว ยความดัน โลหิต สูง รายใหม่
จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยและค่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และตาราง
ที่ ๖ พบว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ถึงร้อยละ 44.34 แสดงถึงการควบคุมป้องกัน
การป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ และการดูแลผู้ป่วยเดิมที่มีประสิทธิภาพ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ แยกตามไตรมาส
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเปรียบเทียบ ปี 2561 และ 2562
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ แยกตามไตรมาส
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด เปรียบเทียบ ปี 2561 และ 2562
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ทั้ ง นี้ การที่ ค ณะผู้ บ ริห ารเทศบาลนครขอนแก่ น ให้ ค วามสาคั ญ ในการใช้ KPI เป็ น แนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คาปรึกษา ทาให้บุคลากร
มีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลที่เป็นระบบ รวมถึงกระตุ้นให้มีการใช้หลักวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการให้บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย
และหากมี ก ารเชิ ญ ผู้ เชี่ ยวชาญแต่ ละด้านมาร่วมให้ ข้อ คิด เห็ น จะท าให้ เกิด การบู รณาการงานกั บ หน่ วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ม ากขึ้ น เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ บุ ค ลากรและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทารายงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
11.1 คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9810 7
คาอธิบาย :
คะแนนสอบระดั บ ชาติ หมายถึ ง คะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET :
Ordinary National Education Testing) ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ซึ่ ง จั ด ทดสอบโดยสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. พร้อมกันทั่วประเทศ แบ่ง เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเป้าหมาย : คะแนนสอบระดับชาติทุกระดับชั้นเท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง ( Cut Score)
ของแต่ละโรงเรียน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ย 3 ปี
ที่
โรงเรียน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560 ย้อนหลัง
1 สวนสนุก
49.57
47.99
48.20
48.59
2 วัดกลาง
38.93
39.26
34.45
37.55
3 คุ้มหนองคู
36.83
37.06
35.10
36.33
4 บ้านโนนทัน
37.79
38.75
33.45
36.66
5 บ้านหนองใหญ่
35.77
34.18
31.54
33.83
6 บ้านโนนหนองวัด 37.46
37.73
37.30
37.49
7 บ้านโนนชัย
37.09
37.56
32.99
35.88
8 บ้านสามเหลี่ยม
37.24
38.97
36.32
37.51
9 บ้านหนองแวง
34.42
33.31
31.69
33.14
10 บ้านตูม
37.42
34.28
32.20
34.63
11 บ้านศรีฐาน
39.60
35.23
31.15
35.32
เฉลี่ยรวม
38.37
37.66
34.94
36.99

ปี 2561

ผลต่าง

50.08
39.05
39.95
35.53
34.61
39.56
36.23
37.87
32.88
38.01
38.81
38.42

1.49
1.51
3.62
-1.13
0.78
2.07
0.35
0.36
-0.26
3.38
3.48
1.42
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่

โรงเรียน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1
2
3
4
5
6
7

วัดกลาง
บ้านโนนทัน
บ้านหนองใหญ่
บ้านโนนชัย
บ้านสามเหลี่ยม
บ้านตูม
บ้านศรีฐาน
เฉลี่ยรวม

36.82
33.21
33.71
34.19
32.85
33.41
34.19
34.18

35.87
33.34
33.13
34.88
33.21
33.67
34.55
34.32

32.09
29.49
29.57
29.35
29.13
30.93
30.59
30.16

เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง
34.93
32.01
32.14
32.81
31.73
32.67
33.11
32.89

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ย 3 ปี
ที่
โรงเรียน
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ย้อนหลัง
1 วัดกลาง
31.27
30.70
29.50
30.49
2 บ้านสามเหลี่ยม 27.23
27.46
25.36
26.68
เฉลี่ยรวม
30.31
29.08
27.44
28.94

ปี 2561

ผลต่าง

35.23
33.63
34.42
31.83
32. 09
34.98
35.48
33.95

0.30
1.61
2.28
-0.98
0.36
2.31
2.37
1.06

ปี 2561

ผลต่าง

30.55
27.90
29.23

0.06
1.22
0.28

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกระดับชั้น เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โรงเรียน
สวนสนุก
วัดกลาง
คุ้มหนองคู
บ้านโนนทัน
บ้านหนองใหญ่
บ้านโนนหนองวัด
บ้านโนนชัย
บ้านสามเหลี่ยม
บ้านหนองแวง
บ้านตูม
บ้านศรีฐาน
เฉลี่ยรวม

เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
48.59
34.32
36.33
34.34
32.99
37.49
34.35
31.97
33.14
33.65
34.22
35.58

ปี 2561
50.08
34.93
39.95
34.58
34.52
39.56
34.03
32.21
32.88
36.50
37.15
36.94

ผลต่าง
+ 1.49
+ 0.61
+ 3.62
+ 0.24
+ 1.53
+ 2.07
- 0.32
+ 0.24
- 0.26
+ 2.85
+ 2.93
+ 1.36
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
เท่ากับหรือสูงกว่า เท่ากับหรือสูงกว่า เท่ากับหรือสูงกว่า เท่ากับหรือสูงกว่า เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3
ปี จานวน 1-3
ปี จานวน 4-5
ปี จานวน 6-7
ปี จานวน 8-9
ปี จานวน 10-11
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น

0.8

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

9 โรงเรียน

4

0.64

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ระดับสานัก
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อมทั้ง
มอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลระดับสานักการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับสานักการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการ
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักการศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้กาหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
3. ผู้บริหารโรงเรียน และครู ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง : รายงานการสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9810 7
คาอธิบาย :
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น หมายถึง ร้อยละของจานวนนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน
และการเขียนวิชาภาษาไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป โดยสานักการศึกษาร่วมกับโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
และคณะกรรมการประเมิน ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนใน
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ผลการประเมินการอ่านและการเขียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
เข้าสอบ
การอ่าน
โรงเรียน
ทั้งหมด
ผลการประเมิน
ร้อยละ
(คน)
ระดับดีขึ้นไป (คน)
1. ท.สวนสนุก
2,454
2,176
88.67
2. ท.วัดกลาง
524
461
87.98
3. ท.คุ้มหนองคู
187
167
89.30
4. ท.บ้านโนนทัน
232
177
76.29
5. ท.บ้านหนองใหญ่
361
322
89.20
6. ท.บ้านโนนหนองวัด
92
89
96.74
7. ท.บ้านโนนชัย
405
269
66.42
8. ท.บ้านสามเหลี่ยม
395
337
85.32
9. ท.บ้านหนองแวง
92
81
88.04
10. ท.บ้านตูม
269
232
86.25
11. ท.บ้านศรีฐาน
354
292
82.49
รวมทั้งหมด
5,365
4,603
85.80
เฉลี่ยรวมร้อยละของนักเรียนที่มีผลการอ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป

การเขียน
ผลการประเมิน
ร้อยละ
ระดับดีขึ้นไป (คน)
1,559
63.53
322
61.45
145
77.54
97
41.81
157
43.49
80
86.96
182
44.94
240
60.76
60
65.22
142
52.79
179
50.56
3,163
58.96
72.38

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 66

ระดับ 2
ร้อยละ 67

ระดับ 3
ร้อยละ 68

ระดับ 4
ร้อยละ 69

ระดับ 5
ร้อยละ 70
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

ร้อยละของนักเรียนอ่านออก
เขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น

0.8

72.38 %

5

0.8

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ระดับสานัก
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานการอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งมอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลระดับ
สานักการศึกษา
2. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่ อก าหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิ บัติ ก ารในระดั บ ส านั กการศึ ก ษา
ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักการศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้กาหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
3. ผู้บริหารโรงเรียน และครู ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง : รายงานการสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.3 ร้อยละของนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายยุทธ วงษ์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 0 6195 6297 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9810 7
คาอธิบาย :
นักเรียนที่คิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น หมายถึง นักเรียนผ่านการประเมินการคิดเลขเป็นในระดับดีขึ้น
ไป โดยสานักการศึกษาร่วมกับโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการประเมิน ประเมินการ
คิดเลข ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของนักเรียนคิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 60
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ผลการประเมินการคิดเลข นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
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
(คน)
2,454
524
187
232
361
92
405
395
92
269
354
5,365

การคิดเลขเป็น
ผลการประเมินดีขึ้นไป (คน)
1,687
430
110
152
196
70
234
262
67
158
191
3,557

ร้อยละ
68.74
82.06
58.82
65.52
54.29
76.09
57.78
66.33
72.83
58.74
53.95
66.30

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 56

ระดับ 2
ร้อยละ 57

ระดับ 3
ร้อยละ 58

ระดับ 4
ร้อยละ 59

ระดับ 5
ร้อยละ 60

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.75

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนคิดเลข
เป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น

น้าหนัก
(ร้อยละ)
0.75

ผลการ
ดาเนินงาน
66.30

5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ระดับสานัก
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานการคิดเลขเป็น พร้อมทั้งมอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลระดับสานัก
การศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สานักการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมการคิดเลขเป็น
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักการศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้กาหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
3. ผู้บริหารโรงเรียน และครู ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง : รายงานการสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุธาสินี แม้นญาติ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8274 6799 9
คาอธิบาย :
ร้อยละของจานวนนักเรียนผ่านการประเมินการอ่านเขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป โดยสานักการศึกษา
กาหนดให้ครูชาวต่างประเทศเป็นคณะกรรมการสอบประเมินการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น ในโรงเรียน
ในสังกัดทั้ง 11 แห่ง สอบระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี
ค่าเป้าหมาย :
นักเรียนที่สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงชั้นในระดับพอใช้ ขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 75
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
71
72
73
74
75
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายการ
ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น

2559
-

น้าหนัก
(ร้อยละ)
0.75

ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
2560
74.35

ผลการ
ดาเนินงาน
83.77

2561
61.27

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5
0.75

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. งานจ้างเหมาการดาเนินงานจัดการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา
(Common European Framework of Reference: CEFR) สาหรับครูและนักเรียน
2. โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (ELT Professional Development
in 21st Century)
3. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษ
5. กิจกรรมการทดสอบด้านการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบกลาง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน:
1. ด้านผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
1.1 กาหนดนโยบายในการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน
1.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู
1.3 สนับสนุนงบประมาณในการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
2. ด้านหน่วยงานต้นสังกัด (สานักการศึกษา)
2.1 จัดครูต่างประเทศเข้าสอนและสังเกตการสอนของครู
2.2 จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้กับครู
2.3 จัดทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ให้กับนักเรียนตามมาตรฐานช่วงชั้น
2.4 มีการนิเทศ กากับติดตามและนาผลการดาเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครู
3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
1. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการที่สานักการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
2. สนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
3. เปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้ครูต่างประเทศเข้าทดสอบการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ
มาตรฐานของเทศบาลนครขอนแก่น
4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา จัดซื้อสื่อการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอน
5. สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับครู
4. ด้านครูผู้สอน
1. ครูผู้สอนเต็มใจที่จะพัฒนาความรู้และเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
2. ครูยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของตนเองและนักเรียนในระดับชั้นที่ตนสอนและนา
ผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
3. อานวยความสะดวกให้กับครูต่างประเทศเข้าทดสอบการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของ
เทศบาลนครขอนแก่น
4. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในรูปแบบใหม่ ทาให้การสอนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
มากขึ้น
5. เน้นการสอนแบบสื่อสารได้แล้ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันมากกว่าการสอนเพื่อการสอบ
5. ด้านนักเรียน
1. เจตคติทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
3. พื้นฐานทางครอบครัว
6. ด้านผู้ปกครอง
1. เห็นความสาคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อนาผลไปพัฒนาบุตรหลานของตน
2. เอาใจใส่ต่อการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลาน
3. เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆกันกับบุตรหลาน ด้วยคาศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. จานวนครูต่างประเทศต่อจานวนนักเรียนในสังกัด 1:3000
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. จัดการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบทักษะด้านการอ่านเขียนด้วยข้อสอบของเทศบาลนครขอนแก่น ข้อสอบ
มาตรฐาน CEFR และข้อสอบจากสานักงานทดสอบทางการศึกษาองค์การมหาชน (สทศ.) เพื่อจะได้พัฒนาการสอนได้
อย่างตรงตามจุดที่ต้องพัฒนาอย่างแท้จริง
5. ส่งเสริมการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมทักษะการวัดและประเมินผลให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถวัดและประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 12 จำนวนเด็กและเยำวชนชำยขอบได้รับพัฒนำคุณภำพชีวิตและได้รับกำรศึกษำนอกระบบ
ตำมอัธยำศัยอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยมำนพ ช่องตะคุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยสมำน ขัยสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ
ครูสอนเด็กด้อยโอกำส
เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9
เบอร์ติดต่อ : 0 8040 2216 3
คาอธิบาย :
เด็ก เยำวชนชำยขอบในสังคมเมื อง คื อ เด็ก เยำวชนนอกระบบกำรศึ กษำ เด็ กยำกจน เด็ กเร่ร่อนเด็ ก
ด้อยโอกำส เด็กกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ
กำรศึกษำนอกระบบ คือ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ไม่ อยู่ในระบบกำรศึกษำปกติ มีควำมยืดหยุ่นสูง
ในกำรวัดผลประเมินผล
กำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย คื อ กิ จ กรรมที่ ท ำให้ เกิ ด กำรเรี ย นรู้ แ ละพั ฒนำตนเองโดยไม่ มี ก ำรวั ด ผล
ประเมินผล อยู่นอกระบบกำรศึกษำปกติ
กำรพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิ ต คื อ เด็ก เยำวชนได้รับ กำรศึกษำนอกระบบ และตำมอัธยำศัย มีอ ำชีพ สุจริ ต
ได้รับกำรดูแลด้ำนปัจจัยสี่ และได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
เกณฑ์ วั ด เด็ ก และเยำวชน หมำยถึ ง ร้ อ ยละของเด็ ก เยำวชนชำยขอบในสั ง คมเมื อ งเขตเทศบำลฯ
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ระดับความสาเร็จ :
ระดับที่ 1 เด็กเยำวชนชำยขอบในสังคมเมืองได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงต่อเนื่อง
ระดับที่ 2 ก่อเกิดควำมร่วมมือกำรทำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนระบบเครือข่ำยภำครัฐเอกชนและประชำสังคม
ระดับที่ 3 เด็กและเยำวชนชำยขอบได้รับกำรศึกษำนอกระบบและได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ จำนวน 79 คน
ระดับที่ 4 เด็กและเยำวชนชำยขอบเปลี่ยนทัศนคติในทำงที่ดี และมีอำชีพที่สุจริต
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 23/กรกฎำคม/2562 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 26/กรกฎำคม/2562
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 15/พฤษภำคม/2562 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 17/พฤษภำคม/2562
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางานด้านเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 23/พฤษภำคม/2562 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 24/พฤษภำคม/2562
4. โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชนบ้านเรา เทศบาลนครขอนแก่น
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 1/ตุลำคม/2561 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 30/กันยำยน/2562
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นาเทศบาลนครขอนแก่น
เริ่มต้น (ว/ด/ป) 31/กรกฎำคม/2562 สิ้นสุด (ว/ด/ป) 1/สิงหำคม/2562
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
55 คน

ระดับ 2
60 คน

ระดับ 3
65 คน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ำหนัก
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จำนวนเด็กและเยำวชนชำยขอบได้รับ
3
พัฒนำคุณภำพชีวิตและได้รับ
กำรศึกษำนอกระบบตำมอัธยำศัย
อย่ำงต่อเนื่อง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับ 4
70 คน

ระดับ 5
75 คน

ผลกำร
ค่ำคะแนน ค่ำคะแนนถ่วง
ดำเนินงำน
ที่ได้
น้ำหนัก
- เด็กเยำวชนชำยขอบ
5
3
ในสังคมเมืองได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพ
- เกิดควำมร่วมมือ
ระบบเครือข่ำยภำครัฐ
เอกชน
- เด็กเยำวชนชำยขอบ
ได้รับกำรศึกษำนอก
ระบบ กศน. และ
ได้รับกำรส่งเสริม
อำชีพ จำนวน 79 คน
- เด็กและเยำวชนชำย
ขอบเปลี่ยนทัศนคติ
ในทำงที่ดี

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้ำนเด็กเยำวชนชำยขอบฯ ชุมชนในเขตเทศบำลนครขอนแก่น
2. จัดทำบันทึกควำมร่วมมือ MOU ภำคีเครือข่ำยคณะทำงำนภำครัฐเอกชนและประชำสังคม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนขับเคลื่อนกำรทำงำนร่วมกัน
2. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนจึงทำให้เกิดโครงกำรได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ปั ญ หำกำรเข้ำถึงเด็ก เยำวชนกลุ่ม เสี่ ยงกำรสร้ำงควำมไว้ใจอยำกมำก เขำอยู่ ในมุม มื ดไม่เปิด ตัวคุ ยกั บใคร
นอกจำกคนที่ไว้ใจ ต้องแสดงควำมจริงใจที่จะช่วยจริงไม่ใช่เพื่อได้งำน ต้องเข้ำหำแบบไม่เป็นทำงกำร นอกกรอบ
นอกระบบ ใช้วิธีกำรและท่ำทีแบบคนธรรมดำคุยกัน ไม่มีอำนำจ เน้นควำมเท่ำเทียม ใช้ระยะเวลำพิสูจน์ควำม
จริงใจ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2. ในช่วงแรกต้องเข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นวิถีปกติของพวกเขำก่อน อย่ำพยำยำมเปลี่ยนวิถีเขำทันที คนทำงำนต้องมี
ทัศนคติเชิง บวกและพยำยำมเข้ำใจพวกเขำ อยู่ข้ำงพวกเขำ จนพวกเขำรู้สึก เป็นพวก หลัง จำกนั้ นค่อยท ำงำน
ควำมคิดกับพวกเขำเพื่อค่อยๆเปลี่ยนวิถีไปสู่กิจกรรมสร้ำงสรรค์เชิงบวก
3. คนทำงำนต้องอุทิศตนเพื่อเด็กเยำวชนจริงๆ คือ ให้เวลำกับพวกเขำตลอด 24 ชั่วโมงเด็กสำมำรถโทรหำได้ตลอด
ช่วยเหลือทันทีเมื่อเขำมีปัญหำ ทำหน้ำที่เสมือนเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง และ เป็นเพื่อนกับเขำจริงๆ รูปธรรมคือกำร
ดูแลให้ที่อยู่ ที่กิน ที่นอน ให้อำชีพ รวมทั้งกำรศึกษำ ฯลฯ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. กำรดำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม ด้ำนกำรพัฒนำเด็กชำยขอบ ควรมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
2. ควรมีกำรพัฒนำควำมร่วมมือและขยำยเครือข่ำยในกำรทำงำนด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กชำยขอบเพิ่มขึ้น ทั้งที่
เป็นหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน เพื่อร่วมกันต่อยอดและออกแบบหลักสูตรหรือโปรแกรมในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กชำยชอบ
3. ควรมีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เครือข่ำยคณะทำงำนเด็กชำยขอบเพื่อให้สำมำรถจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. อยำกให้หำกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจนเฉพำะกลุ่มทำต่อเนื่องให้เกิดคุณภำพ
5. เชื่อมประธำนชุมชนที่สนใจมำช่วยขับเคลื่อนโครงกำร
6. ส่งเสริมอำชีพที่หลำกหลำยให้เด็กกลุ่มเสียงและเด็กเร่ร่อน
หลักฐานอ้างอิง :
1. ฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบสำนักกำรศึกษำ
2. ข้อมูลสรุปรำยงำนแผนพัฒนำเทศบำล
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 13 จำนวนของกลุ่มภำคประชำชนที่มีศักยภำพในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองเพิ่มขึ้น
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยโกวิทย์ กุลวิเศษ/
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
นำงสำวพัทยำ สอนประเทศ/นำงสำวพรรษำ ศรีชัยแสง
เบอร์ติดต่อ : 0 8427 7266 7
เบอร์ติดต่อ : 0 6429 1987 1, 0 4322 5618
คาอธิบาย :
กลุ่มภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง หมำยถึง คณะบุคคลที่รวมกลุ่มกันดำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีกำรจัดกำรตนเอง และมีกำรเคลื่อนไหวร่วมกัน อำจเป็ นกลุ่มที่มีกฎหมำยรองรับ
สถำนะ หรือ ไม่ มี ก ฎหมำยรองรับ สถำนะก็ ได้ มี ก ำรเรี ย กชื่อ ต่ ำ ง ๆ กั น เช่ น กลุ่ ม ชมรม องค์ ก ร (ภำคธุ ร กิ จ
ภำครำชกำร) สมำพั น ธ์ สหภำพ ชุ ม ชน สมั ช ชำ โดยมี ก ระบวนกำรที่ ป ระชำชนและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี โอกำสได้
เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำประเด็นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรพัฒนำในฐำนหุ้นส่ วนกำรพัฒนำ โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ
ของกำรมีส่วนร่วม คือ
1. ระดับกำรให้ข้อมูล (Informing) เป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดของกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้วำงแผนโครงกำร
และประชำชนที่ เ กี่ ย วกั บ กำรตั ด สิ น ใจของผู้ ว ำงแผนโครงกำรหรื อ กิ จ กรรมนั้ น ๆ แต่ ไ ม่ เ ปิ ด โอกำส
ให้ประชำชนแสดงข้อคิดเห็น หรือเข้ำมำเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น กำรแลงข่ำว กำรแจกข่ำว กำรแสดงนิทรรศกำร กำร
ทำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
2. ระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน (Information Provision) ผู้วำงแผนโครงกำรเชิญ ชวน
ประชำชนแสดงควำมคิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล มำกขึ้ น และเพื่ อ ให้ ป ระเด็ น ในกำรประเมิ น ผลชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
เช่น กำรสำรวจกำรบรรยำยให้ประชำชนฟังถึงกิจกรรมแล้วรับข้อคิดเห็น
3. ระดับกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) กำรเจรจำกันอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงผู้วำงแผนโครงกำร
และประชำชน เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำหรือระบุประเด็น หรือข้อสงสัยต่ำง ๆ เช่น กำรจัดประชุม กำรจัดสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร กำรเปิดกว้ำงรับข้อคิดเห็น
4. ระดับกำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรวำงแผนร่วมกัน (Involvement) กำรมีส่วนร่วมที่กว้ำงขึ้น มีควำม
รับผิดชอบร่วมกันในกำรวำงแผนและผลที่จะเกิดขึ้น ใช้สำหรับประเด็นที่ซับซ้อน และมีข้อโต้แย้งมำกขึ้น เช่น กลุ่ม
ที่ปรึกษำ คณะวำงแผน
5. ระดับกำรร่วมดำเนินกำร (Partnership) ประชำชนและเจ้ำของโครงกำรดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
6. ระดั บ กำรร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มติ ด ตำมตรวจสอบ ( Delegated Power ) คณะกรรมกำรติ ด ตำม
ตรวจสอบ
7. ระดั บ กำรควบคุ ม โดยประชำชน (Citizen Control) กำรสนั บ สนุ น ควำมคิ ด ของประชำชน
โดยประชำชนเป็นผู้คิดวำงแผนและดำเนินโครงกำรเอง เช่น กำรลงประชำมติ
ศักยภาพ หมำยถึง ควำมสำมำรถ สมรรถนะ ประสิทธิภำพมนุษย์เรำทุกคนมีควำมสำมำรถที่จะทำงำน
ทุกสิ่งให้ลุล่วงสำเร็จได้ดังที่ตั้งควำมหวังไว้แต่ว่ำใครจะประสบควำมสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่ำบุคคลนั้น
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องนั้น ๆ มำกน้อยเพียงใด มีควำมพยำยำม มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้น ๆ มำกน้อยเพียงใด และ
มีกำรนำเอำควำมสำมำรถที่ซ่อนเร้นภำยในร่ำงกำยออกมำใช้ประโยชน์ได้มำกเพียงใด จัดให้ประชำชนได้แสดง
ปัญหำและแนวทำงแก้ไข รวบรวมปัญหำควำมเดือดร้อน จัดตั้งกลุ่ม องค์กร เพื่อกำหนดกำรวำงแผนแนวทำงแก้ไข
ปั ญ หำ และติ ด ต่ อ ประสำนงำนหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ร่ ว มกั น ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของ
ประชำชนศักยภำพจึงเป็นควำมสำมำรถที่ถูกซ่อนเร้นไว้ หำกได้รับกำรพัฒนำ คือ กำรนำเอำควำมสำมำรถนั้นออก
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
มำใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่ตำมมำก็คืองำนทุกอย่ำงที่ทำก็จะประสบควำมสำเร็จอย่ำงงดงำมควำมสำมำรถที่ซ่อนเร้น
นี้เรำ เรียกว่ำ “ศักยภำพ”
ดังนั้ น จำนวนของกลุ่มภำค ประชำชนที่มี ศักยภำพในกำรเข้ำมำมีส่ วนร่วมในกำรพัฒ นำเมือ งเพิ่ มขึ้ น
คื อ กำรค้ น หำ รวบรวม กลุ่ ม องค์ ก ร (ภำครั ฐ และเอกชน) ชมรม สมำพั น ธ์ สหภำพ ชุ ม ชน สมั ช ชำ ที่ มี
ควำมสำมำรถ สมรรถนะ ประสิ ทธิภ ำพ ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมและขับ เคลื่ อนกำรพั ฒ นำเมื องในด้ำนต่ำง ๆ
เพิ่มขึ้น
กลุ่มกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองของแต่ละด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนคุณภำพชีวิตและทุนทำงสังคม จำนวน 18 กลุ่ม เช่น กลุ่มสมำคมซอนต้ำสำกลขอนแก่น สมำคม
โรตำรีขอนแก่น เหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น สโมสรไลออนส์ขอนแก่น ชมรมผู้สูงอำยุดอกคูนและอำสำ เมตตำ
ธรรม (รพ.ขก.) กลุ่มอำสำสมัครป้องกันยำเสพติด (อสปต.) กลุ่มอำสำสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เครือข่ำย อสพด.
ชมรมร่วมใจผู้สูงวัย (ช.ส.ศ.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สมำคมปึงเถ่ำกงม่ำขอนแก่น สมำคมไทสร้ำงสรรค์
เครือข่ำย โครงกำรบ้ำนมั่นคง กลุ่ม อสตร. กลุ่ม อสจร. ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลนครขอนแก่น ชมรมรู้เท่ำทันมัจุรำช
สีชมพู กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. ด้ ำ นพั ฒ นำสิ่ ง แวดล้ อ ม จ ำนวน 2 กลุ่ ม เช่ น สมำคมสตรี นั ก ธุ ร กิ จ และวิ ช ำชี พ แห่ ง ประเทศไทย
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
3. ด้ำนเศรษฐกิจ จำนวน 10 กลุ่ม เช่น กลุ่ม 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย สำขำขอนแก่น ชมรมธนำคำรจังหวัดขอนแก่น สภำอุตสำหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยว
จังหวัด ขอนแก่น คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น สมำคมศิษ ย์เก่ำ MBA มหำวิท ยำลัยขอนแก่ น
สมำคมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประจำจัง หวัดขอนแก่น หอกำรค้ำจัง หวัดขอนแก่น ชมรมโรงแรม
ขอนแก่น คณะกรรมกำรตลำดสดเทศบำล ชมรมส่งเสริมอำชีพชุมชนเทศบำลนครขอนแก่น)
4. ด้ ำ นศิ ล ปะ ศำสนำ และวั ฒ นธรรม จ ำนวน 16 กลุ่ ม เช่ น สมำคมกี ฬ ำเชิ ด สิ ง โต - มั ง กร มู ล นิ ธิ
สร้ำงสรรค์สังคมมุสลิม มูลนิธิภำคคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย สภำวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชมรม
บอนไซ ชมรมชวนชม ชมรมนกกรงหัวจุก ชมรมไม้ดอกไม้ป ระดั บ ชมรมปลำสวยงำม ชมรมออฟโรด ชมรม
ขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์ ชมรมขอนแก่นร่มบิน ชมรมครอบครัวนักอ่ำน ชมรมจักรยำน ชมรมอนุรักษ์พระเครื่อง
ชมรมถ่ำยภำพ ชมรมแต้มฮูป
5. ด้ำนกำรพัฒนำเมืองโดยรวม จำนวน 6 เช่น แกนนำขอนแก่นทศวรรษหน้ำ กลุ่ม KKTT (KHONKAEN
THINK TANK CO.,LTD.) กลุ่มปัญจมิตร สมำคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ชมรมนักจัดรำยกำรวิทยุ เขตเทศบำล
นครขอนแก่น กลุ่ม KKTS บริษัท ขอนแก่น ทรำนซิท ซิสเต็ม จำกัด (KHON KAEN TRANSIT SYSTEM
CO.,LTD.) วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด คือ ค้นหำ รวบรวม กลุ่มภำคประชำชน กลุ่มชมรม องค์กร สมำพันธ์ สหภำพ
ชุมชน สมัชชำ ที่มีศักยภำพในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ประเมินกำรมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรภำคประชำชนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองในแต่ละด้ำน
เกิดกลุ่มองค์กรภำคประชำชนที่มีศักยภำพในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำเมือง จำนวน 12 องค์กร 5 ด้ำน ประกอบด้วย
1. พัฒนำคุณภำพชีวิตและทุนทำงสังคม จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กองทุน
แม่ของแผ่น
2. พัฒนำสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
3. เศรษฐกิจ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ 8 องค์กรเศรษฐกิจ หอกำรค้ำ

95

ตัวชี ้วัดการปฏิบตั ิราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
4. ศิลปะ ศำสนำและวัฒนธรรม จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ สมำคมกีฬำเชิดสิงโต – มังกร ชมรมจักรยำน
ชมรมขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์ ชมรมจักรยำน
5. พัฒนำเมืองโดยรวม จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ แกนนำขอนแก่นทศวรรษหน้ำ กลุ่มปัญจมิตร กลุ่ม KKTT
(KHONKAEN THINK TANK CO.,LTD.) กลุ่ ม KKTS บริ ษั ท ขอนแก่ น ทรำนซิ ท ซิ ส เต็ ม จ ำกั ด (KHON KAEN
TRANSIT SYSTEM CO.,LTD.)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ระดับคะแนน





 จำนวนของกลุ่มภำคประชำชนที่มีศักยภำพในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำเมืองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำ 3 องค์กร

เท่ำกับ
เท่ำกับ
เท่ำกับ
เท่ำกับ
เท่ำกับ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ค่ำเป้ำหมำย
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จำนวนของกลุ่มภำคประชำชนที่มีศักยภำพ
ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง
เพิ่มขึ้น

จำนวน

ปี 2562
จำนวนของ
กลุ่มภำค
ประชำชน
ที่มี
ศักยภำพ
ในกำรเข้ำ
มำมีส่วน
ร่วมในกำร
พัฒนำ
เมือง
เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่ำ
3 องค์กร

ปี 2563
จำนวน
ของกลุ่ม
ภำค
ประชำชน
ที่มี
ศักยภำพ
ในกำรเข้ำ
มำมีส่วน
ร่วมในกำร
พัฒนำ
เมือง
เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่ำ
5 องค์กร

ปี 2564
จำนวน
ของกลุ่ม
ภำค
ประชำชน
ที่มี
ศักยภำพ
ในกำรเข้ำ
มำมีส่วน
ร่วมใน
กำร
พัฒนำ
เมือง
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อย
กว่ำ 7
องค์กร

ปี 2565
จำนวน
ของกลุ่ม
ภำค
ประชำชน
ที่มี
ศักยภำพ
ในกำรเข้ำ
มำมีส่วน
ร่วมใน
กำร
พัฒนำ
เมือง
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อย
กว่ำ 9
องค์กร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
จำนวนของกลุ่มภำคประชำชนที่มีศักยภำพ
ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง
เพิ่มขึ้น

น้ำหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลกำร
ค่ำคะแนน ค่ำคะแนน
ดำเนินงำน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก
เกิดกลุ่ม
5
3
องค์กรภำค
ประชำชนที่มี
ศักยภำพใน
กำรมีส่วนร่วม
พัฒนำเมือง
จำนวน 12
องค์กร 5 ด้ำน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : ประเมินกำรมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรภำคประชำชนที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองในแต่ละด้ำนเกิดกลุ่มองค์กรภำคประชำชนที่มีศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม
พัฒนำเมือง จำนวน 12 องค์กร 5 ด้ำน ประกอบด้วย
1. พัฒนำคุณภำพชีวิตและทุนทำงสังคม จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กองทุน
แม่ของแผ่น
2. พัฒนำสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
3. เศรษฐกิจ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ 8 องค์กรเศรษฐกิจ หอกำรค้ำ
4. ศิลปะ ศำสนำและวัฒนธรรม จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ สมำคมกีฬำเชิดสิงโต – มังกร ชมรมจักรยำน
ชมรมขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์ ชมรมจักรยำน
5. พัฒนำเมืองโดยรวม จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ แกนนำขอนแก่นทศวรรษหน้ำ กลุ่มปัญจมิตร กลุ่ม KKTT
(KHONKAEN THINK TANK CO.,LTD.) กลุ่ม KKTS บริษัท ขอนแก่น ทรำนซิท ซิสเต็ม จำกัด (KHON KAEN
TRANSIT SYSTEM CO.,LTD.)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหำรเห็นควำมสำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองของกลุ่มองค์กร
2. กลุ่มองค์กรให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง
อุปสรรต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ให้แบ่งกลุ่มให้ครอบคลุมทุกภำคส่วนโดยมีเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน
2. ขับเคลื่อนกำรทำงำนให้เป็นระยะ
หลักฐานอ้างอิง : แบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลในแต่ละกลุ่ม/องค์กรภำคประชำชน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัตนา สุขบัว
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นางตาหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์
เบอร์ติดต่อ : 0 6493 6589 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9964 0, 0 4322 5618
คาอธิบาย : ความหมายของตัวชี้วัด
จานวนชุมชนที่ดาเนินภารกิจของเทศบาลต่อจานวนภารกิจที่เทศบาลถ่ายโอนให้ชุมชนดาเนินการมีสัดส่วนที่
เพิ่ มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกระบวนการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในมิติการกระจายอานาจสู่
ประชาชน ซึ่งสามารถจัดลาดับลักษณะงานและกระบวนการของความซับซ้อนของการเข้าถึงและความพร้อมของ
ชุมชน โดยเรียงจากน้อยไปหามาก จานวน 12 อันดับ ดังนี้
1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
2. การดูแลสิ่งแวดล้อม (กวาดถนนในชุมชน)
3. การดูแลถนนครอบคลุมพื้นที่
4. การดูแลถนนสายรอง
5. การดูแลถนนสายหลัก
6. เก็บขนขยะโดยชุมชน
7. สถานีขนถ่ายขยะชุมชน
8. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน
9. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
10. การดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน
11. การวางท่อระบายน้าในชุมชน
12. การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนในชุมชน
สูตรในการคานวณ :
นับจานวนชุมชนที่ดาเนินภารกิจของเทศบาลต่อจานวนภารกิจที่ถ่ายโอนให้ชุมชนดาเนินการในอัตราที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่าหรือเท่ากับ
20 ชุมชน ต่อ 6 ภารกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
จานวน 20 ชุมชน จานวน 20 ชุมชน จานวน 20 ชุมชน จานวน 20 ชุมชน จานวน 20 ชุมชน
ต่อ 2 ภารกิจ
ต่อ 3 ภารกิจ
ต่อ 4 ภารกิจ
ต่อ 5 ภารกิจ ต่อ 6 ภารกิจขึ้นไป
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน จานวน
20 ชุมชน ต่อ 2 ภารกิจ
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน จานวน
20 ชุมชน ต่อ 3 ภารกิจ
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน จานวน
20 ชุมชน ต่อ 4 ภารกิจ
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน จานวน
20 ชุมชน ต่อ 5 ภารกิจ
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน จานวน
20 ชุมชน ต่อ 6 ภารกิจขึ้นไป

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาล
ที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน

จานวน

ปี 2562
มากกว่า
20 ชุมชน
ต่อ 6 ภารกิจ
ขึ้นไป

ปี 2563
มากกว่า
40 ชุมชน
ต่อ 6 ภารกิจ
ขึ้นไป

ปี 2564
มากกว่า
60 ชุมชน
ต่อ 6 ภารกิจ
ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่
ดาเนินการโดยภาคประชาชน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

3

20 ชุมชน ต่อ
6 ภารกิจขึ้นไป

ค่า
คะแนน ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
ที่ได้
5
3
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสานัก/กอง ในการถ่ายโอนให้ชุมชนดาเนินภารกิจของเทศบาล
สรุปข้อมูลสถิติจานวนชุมชนที่ดาเนินการภารกิจถ่ายโอนไม่น้อยกว่า 12 ภารกิจ ประจาปีงบประมาณ 2562
เขต
1
(17 ชุมชน)
2
(28 ชุมชน)
3
(31 ชุมชน)
4
(19 ชุมชน)

รวม

จานวนชุมชนที่ได้ดาเนินภารกิจถ่ายโอน
ปีงบประมาณ 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ

รวม

-

-

1

6

5

3

-

1

-

-

-

-

16

2

4

5

5

5

4

1

-

-

-

-

-

26

-

3

6

7

7

6

2

-

-

-

-

-

31

1

-

3

2

10

1

2

-

-

-

-

-

19

3

7

15

20

27

14

5

1

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเมธินี สุดเสนาะ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8651 1077 5
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
หน่วยงานในกากับ หมายถึง หน่วยงานในกากับตามสัญ ญาที่ไม่ได้บริหารงานตามระบบราชการ มีระบบการ
บริหารของตนเองใหม่ แต่ก็ยังอยู่ในกากับของเทศบาลนครขอนแก่น
ภารกิจถ่ายโอนหรือภารกิจใหม่ที่เหมาะสม 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 25% 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
- 23 เม.ย.58 จัดทาบันทึกความร่วมมือ 5 อปท.
- 8 มีนาคม 2559 ได้รับอนุมัติจาก คสช. ให้ สนข. ศึกษาโครงการ
- ปัจจุบันยังไม่มีการทาสัญญาเพื่อทาภารกิจถ่ายโอน ทั้ง 6 ด้าน
- 24 มี.ค.2560 บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จากัด Khon Kaen Transit System Co., Ltd. หรือ KKTS
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพื่อเป็นกลไกหลักรองรับการดาเนินงานในส่วนของการพัฒนาเมืองในทุก ๆ ด้าน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผน นาไปสู่การเป็นเมือง
Smart City ที่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวขอนแก่น
ต่อไป
- อยู่ระหว่าง จัดตั้งคณะทางานกาหนดกรอบการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสม 6 ด้าน ของหน่วยงานในกากับ
- ปัจจุบันยังไม่มีการทาสัญญาเพื่อทาภารกิจถ่ายโอน ทั้ง 6 ด้าน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑ์การให้คะแนน :






เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ ระดับ 1
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ ระดับ 2
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ ระดับ 3

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
บริ ษั ท ขอนแก่ น ทรานซิ ท ซิ ส เต็ ม
3
จ ากั ด Khon Kaen Transit System
Co., Ltd. หรือ KKTS จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อเป็น
กลไกหลักรองรับการดาเนินงาน ในส่วน
ของการพั ฒ นาเมื อ งใน ทุ ก ๆ ด้ า น
ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการ
ขยายตัว ของเมืองอย่างมี ประสิทธิภาพ
ตามแบบแผน น าไปสู่ ก ารเป็ น เมื อ ง
Smart City ที่ได้รับความร่วมมือทั้งจาก
ภาครั ฐ เอกชน และประชาชน เพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนชาวขอนแก่น
- อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทางานกาหนด
กรอบการถ่า ยโอนภารกิ จ ที่ เหมาะสม
6 ด้าน ของหน่วยงานในกากับ

ผลการดาเนินงาน
ระดับที่ 2 จัดตั้ง
หน่วยงานในกากับ
มาดาเนินงาน
ในภารกิจถ่ายโอน
ได้อย่างน้อย 1
หน่วยงาน และมี
การติดตาม
ประเมินผล
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยงาน
ในกากับที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่
- ปัจจุบันยังไม่มี
การทาสัญญาเพื่อ
ทาภารกิจถ่ายโอน
ทั้ง 6 ด้าน

ระดับคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
ค่าคะแนน
ที่ได้
4

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
2.4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
2. จัดทาบันทึกความร่วมมือ 5 อปท. 23 เม.ย.58
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามรูปแบบ PPP
2. ผู้บริหารระดับประเทศให้การสนับสนุน จึงทาให้เกิดโครงการได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ระเบียบกฎหมายยังไม่ชัดเจน จึงทาให้ระยะเวลาในการจัดตั้งมีขั้นตอนที่จะต้องมีการปรึกษาทางกฎหมาย
และร่างกฎหมาย
2. ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างออกมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และยังไม่มีความชัดเจนในการทาสัญญาจ้างระหว่างเทศบาลกับบริษัทจากัด จึงมีขั้นตอน
ที่จะต้องมีการปรึกษาและศึกษาดูงานทางกฎหมายกับบริษัทกรุงเทพธนาคม เพื่อ Benchmarking
3. Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) กับองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุก
เรื่องมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. จัดศึกษาดูงานหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการมีหน่วยงานในกากับ
2. จัดฝึกอบรมโดยค้นหาวิทยากรระดับประเทศที่มีประสบการณ์
3. ให้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทจากัด
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล : ศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ ภารกิจการถ่ายโอน ศึกษาดูงาน จ้างศึกษาวิจัย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดประชุมติดตามงาน เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการดาเนินการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานนวัตกรรมการบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัล
ในระดับประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวิมลรัตน์ นามตะ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6
เบอร์ติดต่อ : 0 8623 0594 6
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จ หมายถึง ผลผลิตของงาน (output) เป็นระดับขั้นที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น
นวัตกรรมท้องถิ่น หมายถึง การนาเอากลวิธีใหม่ ๆ มาพัฒนางานของแต่ละสานัก/กอง/สถานศึกษา/
กิจการขนส่ง/สถานธนานุบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน หมายถึง ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในการให้รางวัล
รางวัลในระดับ ประเทศ หมายถึง รางวัล ที่ห น่วยงานราชการ/องค์ กรจัดขึ้น เพื่ อให้ แก่ผู้ ชนะในการ
ประกวดโดยเป็นรางวัลที่เป็นที่ยอมรับในระดั บประเทศ เช่น รางวัลพระปกเกล้า รางวัลเทศบาลน่าอยู่ฯ รางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชน ฯลฯ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ขอข้อมูลนวัตกรรมการบริการ จากทุกสานัก/กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
2. ติดตามผลการดาเนินงานนวัตกรรมการบริการ จากทุกสานัก/กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 4 ทุกสานัก/กอง หน่วยงานในสังกัดมีนวัตกรรมใน
การบริก าร อย่ างน้ อย 1 กิ จกรรมที่ ผ่านเกณฑ์
ประเมินรางวัลในระดับประเทศ
ระดับ 3 กระบวนการส่งเสริม – กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
ระดับ 2

ระดับ 1

ติดตามผลการดาเนินงานนวัตกรรมบริการจากทุกสานัก/กอง โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมการบริการจากทุกสานัก/กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับความสาเร็จการดาเนินงานนวัตกรรมการบริการที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินรางวัลในระดับประเทศ
ระดับความสาเร็จ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

คะแนน

1

2

3

4
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน
นวัตกรรมบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
รางวัลในระดับประเทศ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

3

ระดับ 4

ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5

3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : ขอข้อมูลนวัตกรรมการบริการจากทุกสานัก/กอง และ
รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์รางวัลระดับประเทศ จากสานัก/กอง/โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : สานัก/กอง/โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความพยายามในการ
นากิจกรรมไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง : ข้อมูลโครงการนวัตกรรมการบริการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางดลฤดี ประจักษ์เมือง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185
เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จ หมายถึง ระดับความสาเร็จในควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับภารกิจ และไม่เกินระเบียบที่กาหนด
ระดับความสาเร็จ :
เพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทศบาลนครขอนแก่นให้
สอดคล้องกับภารกิจและมีประสิทธิภาพ
ระดับตัวชี้วัด

ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

ปีงบประมาณ
ปี 2562
ไม่เกิน
ร้อยละ
32

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
28
28
28

สูตรคานวณ :
ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากร =

รายจ่ายด้านบุคลากร x 100
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับขั้นของ
ความสาเร็จ
ตามเกณฑ์เป้าหมาย

1
2
3
4
5
มากกว่าร้อย มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ เท่ากับ น้อยกว่า
ละที่กาหนด ที่กาหนด แต่ไม่ ที่กาหนด แต่ไม่ ร้อยละ ร้อยละ
แต่ไม่เกิน เพิ่มขึ้นมากกว่า เพิ่มขึ้นมากกว่า ที่กาหนด ที่กาหนด
ร้อยละ 40
ร้อยละ 2-4
ร้อยละ 2
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล

น้าหนัก
(ร้อยละ)
3

ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากร =
=
=

ผลการดาเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ
ที่กาหนด

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
3

รายจ่ายด้านบุคลากร x 100
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
276,809,633.97 x 100
987,953,407.26
28.02 %

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. นโยบายของผู้บริหาร ด้านการให้ความสาคัญและมีวินัยทางด้านการเงินการคลัง
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการกาหนดทิศทางนโยบายการบริหารบุคคล
3. Staff Smart
4. นาเทคโนโลยีมาใช้
5. จ้างเหมาเอกชน ชุมชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ระเบียบข้อกฎหมายของระบบราชการ

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายสถิติการคลัง สานักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นในระบบบัญชี
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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 ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึง พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้าง
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด :
1. เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทาแผนพัฒนาของตนเองได้
2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนพัฒนาของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (smart people) ทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ไปพร้อมกัน
ผลความสาเร็จ หมายถึง ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทักษะวิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึง พนักงานเทศบาล,พนักงานครูเทศบาล,ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้าง ยกเว้นภาคสนาม ทุกคนที่ได้เงินเดือน/ค่าตอบแทนจากเทศบัญ ญัติงบประมาณของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
เป้าหมายตัวชี้วัด : มีผู้ผ่านเกณฑ์ของความสาเร็จต่าง ๆ ไม่น้อยกกว่าร้อยละ ดังนี้
เกณฑ์ด้านของความสาเร็จในด้านต่าง ๆ
1. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ด้านร่างกาย
2. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ด้านทักษะวิชาชีพ
3. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ด้านจิตใจ

ปี 2562
50
50
50

ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
55
60
55
60
55
60

ปี 2565
65
65
65
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับขั้นของความสาเร็จ
ตามเกณฑ์เป้าหมาย

1
ต่ากว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย

2
-

3
เท่ากับ
เกณฑ์
เป้าหมาย

4
-

5
มากกว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย

สูตรในการคานวณ :
ร้อยละผลสาเร็จของผลเฉลี่ยตัวชี้วัด = จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ x 100
จานวนกลุ่มเป้าหมายของปีงบประมาณนั้น
หมายเหตุ : จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของเทศบาลนครขอนแก่น (ณ ปัจจุบัน) 1,050 คน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ในด้านทักษะร่างกาย
ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ในด้านทักษะวิชาชีพ
ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ในด้านทักษะจิตใจ

ปีงบประมาณ
ปี 2562
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50

ผลงาน
(% เป้าหมาย)
35.69
52.57
55.42

จานวนผู้จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 606 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 1,050 คน
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
เนื่ อ งจาก ก ารพั ฒ น าบุ ค ลาก ร และ KPI
4
ร้อยละผลสาเร็จ
1
0.8
ดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถ
ในการบรรลุ
ในการพั ฒ นาตนเองให้ ดี ขึ้ น อั น ที่ จ ะท าให้
เป้าหมายการ
พนักงานทุกระดับพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
พัฒนาบุคลากร
เนื่อ งจากมี การก าหนดพั ฒ นาตนเองทั้ งทาง
ในด้านร่างกายต่า
ร่างกาย จิตใจและทักษะความรู้ มีการกาหนด
กว่าเกณฑ์ตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายด้ า นต่ า ง ๆ น าไปสู่
มาก เป็นผลทาให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เมื่อนามาคานวณ
ค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่
ร้อยละ 47.89
ต่ากว่าค่าตัวชี้วัด
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : จัดตั้งคณะกรรมการกาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : ทุกหน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล :
1. แผนพั ฒ นารายบุ ค คล ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และผลลั พ ธ์ ข องการบรรลุ ต ามแผนพั ฒ นาของตนเองจาก
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
2. เอกสารอ้างอิงหลักสูตรการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา,
และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สารวจข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้จากทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด 19 ร้อยละของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางรุง่ วิศิษฐารักษ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัชชา ศรีโนนชัย
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทรศัพท์ : 0 8984 0522 5
โทรศัพท์ : 0 8971 1733 9
คาอธิบาย : รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บได้ คือ รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองทั้งหมด
คาอธิบายผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ความหมายของตัวชี้วัด
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง หมายถึง รายได้จากหมวดภาษีอากร
เฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รายได้ทั้งหมด หมายถึง รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง รวมกับรายได้
จากภาษีรัฐจัดสรร รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุราและ
การพนัน ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก รายได้จากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
ของปีงบประมาณ 2562
2. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

3. สูตรการคานวณ
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง X 100
รายได้ทั้งหมด
248,213,731.51 x 100
1,379,341,001.55
= 18 %

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)
2.5

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

1

0.5

18 %

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ได้มีการติดตามและประเมินผลรายได้เป็นประจาและสม่าเสมอ โดยมีมาตรการ ดังนี้
1. ออกติดตามรายได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งในและนอกสานักงาน
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ปัจจัยภายใน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
2. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
3. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
4. มี KPI ระดับสานักสนับสนุน คือ
- KPI ระดับสานักที่ 1 ร้อยละของผู้ที่มาชาระภาษีต่อผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด
- KPI ระดับสานักที่ 2 ร้อยละของจานวนโรงเรือนและป้ายใหม่เพิ่มขึ้น
- KPI ระดับสานักที่ 3 พัฒนาแหล่งรายได้และกิจการเพิ่มขึ้น
5. มี KPI ระดับสานัก/กอง ต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการจัดเก็บรายได้สนับสนุน เช่น สานักการสาธารณสุข, สานักปลัด,
สานักการช่าง
6. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
7. การให้บริการเน้นการสร้างความพึงพอใจ
8. การติดตามและเร่งรัดให้เกิดการชาระภาษี
9. พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการรับชาระ
ปัจจัยภายนอก
1. การสื่อสารถึงผู้มีหน้าที่ชาระภาษีและค่าเช่า
2. ผู้เช่าให้ความร่วมมือในการชาระค่าเช่าตามสัญญาที่ทาไว้
3. ผู้ชาระภาษีให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
สานักปลัด (ฝ่ายทะเบียนราษฎร)
1. ประชาชนมีความเข้าใจระเบียบกฎหมายและทาบัตรตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
2. มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาทองคารูปพรรณ
3. สถานธนานุบาล 2 มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าเช่าอาคาร และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ ทาให้ผลกาไรลดลง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

สานักการคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้)
1. การเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลที่นามาใช้ในการจัดเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชารุดบ่อยเนื่องจากไวรัส
สานักการสาธารณสุขฯ (ฝ่ายสุขาภิบาล)
1. บุคลากรมีจากัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่หลักต้องปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
2. รถที่ใช้ในการออกตรวจงานมีไม่เพียงพอ
3. มีการย้ายสถานที่ทางาน ทาให้ผู้ประกอบการเกิดการสับสนในการติดต่อชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ปัจจัยภายนอก :
สานักปลัด (ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา)
1. สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และสภาพอากาศ ทาให้มีจานวนผู้ประกอบการลดลง
2. มีตลาดเพิ่มมากขึ้นทาให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกเพิ่มหลากหลาย
สานักการคลัง (ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์)
1. ผู้เช่าลดลง เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญา
2. ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างต่ออายุสัญญาเช่า
สานักการสาธารณสุขฯ (ฝ่ายสุขาภิบาล)
1. ผู้ประกอบการเลิกกิจการโดยไม่แจ้งให้เทศบาลทราบ
2. การติดตามและตรวจสอบ ผู้ประกอบกิจการที่ยกเลิกโดยไม่แจ้งไม่พบ เนื่องจากบางรายไม่มีที่อยู่ มีการรื้อถอน
อาคาร
3. ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงสถานประกอบการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ได้ตามระยะเวลา
4. บริษัทไปรษณีย์ไทย ส่งหนังสือไม่ถึงผู้ประกอบการทาให้มีจดหมายตีกลับจานวนมาก
5. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทาให้รายได้ลดลง ผู้ประกอบการไม่เข้ามาติดต่อชาระตามปกติ
6. บริษัทเอกชนเข้ามารับกาจัดขยะติดเชื้อในเขตเทศบาลมีค่ากาจัดต่ากว่าที่เทศบาลเก็บ
สานักการช่าง
1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมควบคุมอาคารขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
สานักงานสวัสดิการ
1. มีการยกเลิกกิจการเป็นจานวนมาก และขายกิจการหอพักโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
2. เจ้าของกิจการหอพักเพิกเฉยต่อการต่อใบอนุญาต และไม่มีค่าปรับกรณีใบอนุญาตหมดอายุ
3. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการหอพักยังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรับจริงประจาปีงบประมาณ 2562
2. เงินอุดหนุนปี 2562
3. หนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงานให้ดาเนินการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 19.1 ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้ทั้งหมด
ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางรุง่ วิศิษฐารักษ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัชชา ศรีโนนชัย
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทรศัพท์ : 0 8984 0522 5
โทรศัพท์ : 0 8971 1733 9
คาอธิบาย : การจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร คือ การรับเงินในการจัดเก็บรายได้ทุกช่องทางที่
มิใช่การรับด้วยเงินสด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

คาอธิบายผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ความหมายของตัวชี้วัด
การจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร หมายถึง การ
รับเงินในการจัดเก็บรายได้ทุกช่องทางที่มิใช่การรับเงินด้วยเงินสด
รายได้ทั้งหมดที่เทศบาลจัดเก็บเอง หมายถึง รายได้จากหมวดภาษี
อากร เฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญ าต หมวดรายได้จากทรั พย์สิน หมวด
รายได้ จากสาธารณู ป โภค และเทศพาณิ ชย์ หมวดรายได้เบ็ด เตล็ ด หมวด
รายได้จากทุน
2. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร
3. สูตรการคานวณ
การจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร X 100
รายได้ทั้งหมดที่เทศบาลจัดเก็บเอง
49,506,877.85 x 100
248,213,731.51
= 19.95 %

เกณฑ์การให้คะแนน : ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

4

5

6

7

8
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้ อ ยละ ของก ารจั ด เก็ บ รายได้ ผ่ า น
อิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้
ทั้งหมดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
0.5

19.95 %

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

5

0.5

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. รับชาระเงินค่าภาษีท้องถิ่น ผ่าน QR Code งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ สานักการคลัง
2. รับชาระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
2.1 ค่าภาษีท้องถิ่น งานพัฒนาเร่งรัดรายได้
2.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์
2.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต, รายได้จากการจาหน่ายน้ามันทอดซ้า สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ปัจจัยภายใน
1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบช่องทางการชาระเงิน
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบช่องทางการชาระเงิน
ปัจจัยภายนอก : ผู้ชาระภาษีและผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการชาระเงินผ่าน QR
Code และผ่านธนาคาร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ปัจจัยภายใน : เจ้าหน้าที่ไม่ทราบชื่อของผู้เสียภาษีที่โอนเงินเข้าบัญชี ทาให้ไม่สามารถออกเสร็จรับเงินได้
ปัจจัยภายนอก : ผู้เสียภาษีบางรายโอนเงินเข้าบัญชีเทศบาลแล้ว ไม่แจ้งชื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : สร้างระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบชื่อผู้โอนได้

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายได้ที่จัดเก็บผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้ทั้งหมดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ประจาปี
งบประมาณ 2562
2. เอกสารรายได้ที่จัดเก็บผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้ทั้งหมดที่เทศบาลจัดเก็บเอง สานัก/กอง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางยศวดี สีหานนท์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8686 2886 5
เบอร์ติดต่อ : 0 8664 2443 3
คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data
ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล
- Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือ
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผู้อื่นหรือ หน่วยงานอื่น ๆ
ทาการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงาน ที่พิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของ หน่วยงานของรัฐบาล
สมาคม บริษัท สานักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
- Dash Board Excel คือ หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถดูได้ง่าย ๆ ใช้เวลาในการตีความสั้นๆ และสามารถตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้ ใช้ในการติดตาม
เรื่องที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา
ระดับความสาเร็จ
ระดับที่ 1 : รวบรวมความต้องการของผู้บริหารระดับทุติยภูมิ
ระดับที่ 2 : รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สาหรับผู้บริหารจากกอง/สานักรวบรวม
ระดับที่ 3 :
3.1 ศึกษารูปแบบข้อมูลที่จะนามาใช้ในการจัดทาข้อมูลเพื่อการบริหารจากผู้มีความรู้
3.2 จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
3.3 นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาทาการทดสอบ
3.4 นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาจัดทารายงานในรูปแบบ Dash Board Excel หรือแบบอื่น
ระดับที่ 4 :
4.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
4.2 วิเคราะห์และออกแบบเพื่อจัดหาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ระดับที่ 5 : มีเทคโนโลยีสาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูใน
หลากหลายมุมมอง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. มีการมอบหมายในการดาเนินการ
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สาหรับผู้บริหารจากกอง/สานักรวบรวม
3. ศึกษารูปแบบข้อมูลที่จะนามาใช้ในการจัดทาข้อมูลเพื่อการบริหารจากผู้มีความรู้
4. จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
5. นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาทาการทดสอบ
6. นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาจัดทารายงานในรูปแบบ Dash Board Excel หรือแบบอื่น
7. จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
8. วิเคราะห์และออกแบบเพื่อจัดหาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
9. มีเทคโนโลยีสาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลาย
มุมมอง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน



 ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับ 1
 ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับ 2
 ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับ 3
ระดับ 1

ระดับ 2

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1. ศึกษารูปแบบข้อมูลที่จะนามาใช้ในการ
จัดทาข้อมูลเพื่อการบริหารจากผู้มีความรู้
2. จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อม
ใช้งาน
3. นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาทาการทดสอบ
4. นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาจัดทารายงาน
ในรูปแบบ Dash Board Excel หรือแบบ
อื่น

ระดับ 3
ระดับ 1

น้าหนัก
(ร้อยละ)
3

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
ระดับ 4
ระดับ 2

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 3

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ระดับ 5
ระดับ 3

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
3

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. มีการมอบหมายในการดาเนินการ
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สาหรับผู้บริหารจากกอง/สานักรวบรวม
3. ศึกษารูปแบบข้อมูลที่จะนามาใช้ในการจัดทาข้อมูลเพื่อการบริหารจากผู้มีความรู้
4. จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
5. นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาทาการทดสอบ
6. นาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาจัดทารายงานในรูปแบบ Dash Board Excel หรือแบบอื่น
7. จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
8. วิเคราะห์และออกแบบเพื่อจัดหาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
9. มีเทคโนโลยีสาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลาย
มุมมอง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีการใช้งาน และเข้าสู่นโยบายไทย
แลนด์ 4.0 เข้าสู่นโยบาย Smart City ด้าน Governance
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การจัดการข้อมูลของสานัก/กอง ต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา
3. วิเคราะห์และออกแบบเพื่อจัดหาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งาน
หลักฐานอ้างอิง :
แหล่ง ข้อ มูล : เอกสารต่าง ๆ ที่ อยู่ ในรูป ของกระดาษ นาเข้าสู่ระบบซึ่ง เป็น แบบดิจิต อล เช่ น การสั มภาษณ์
การสารวจ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เอกสารข้อมูล File word Excel 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 :
กรมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่น กาหนดการประเมิน ประสิ ทธิ ภาพขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
(Local Performance Assessment : LPA) เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยคณะท างานประเมิ น อปท. ในพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบใช้แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี ประเมินระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึง กรกฎาคม ของทุกปี
การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านการบริการสาธารณะ
5. ด้านธรรมาภิบาล
ร้อยละของคะแนนรวม LPA หมายถึง ผลการตรวจประเมินเทศบาลนครขอนแก่นโดยคณะกรรมการ
LPA ระดับจังหวัด ใช้ผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน คานวณเป็นร้อยละ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รับ การประเมิ น ประสิท ธิภ าพขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (Local Performance Assessment :
LPA) จากคณะท างานประเมิ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น ทั้ ง 5 ด้ าน ในวั น ที่
19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล โดยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายกิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
2. นางประภาลั กษณ์ ป้ องพิ ม พ์ กุล ท้อ งถิ่น อ าเภอน้ าพอง สนง.ส่ ง เสริมการปกครองท้อ งถิ่น จั งหวั ด
ขอนแก่น
3. นายชูเดช เปสุริยะ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
4. ว่าที่ ร.อ.พงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา
โดยสรุปคะแนนประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้
ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านบริการสาธารณะ
5. ด้านธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

จานวนข้อ
28
45
45
88
13
219

ข้อ
คะแนนเต็ม
140
225
225
440
65
1,095

คะแนนที่ได้
134
217
171
423
63
1,008

คิดเป็น
ร้อยละ
95.71
96.44
76.00
96.14
96.92
92.05
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 89

ร้อยละ 90

ร้อยละ 91

ร้อยละ 92

ร้อยละ 93

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของคะแนนรวม LPA

น้าหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนนถ่วง
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
ที่ได้
น้าหนัก
3

90.75 %

4.05

2.43

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : มีการแต่งตั้งคณะทางาน ทั้งคณะอานวยการเพื่อกากับดูแล
ให้คาแนะนา แก้ไขปัญ หาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินในภาพรวม และคณะทางานผู้รับผิดชอบตาม
เกณฑ์ประเมินทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ได้มีการสรุปคะแนนประเมินตนเองก่อนการประเมินจริง เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ความสาคัญกับการประเมิน
คณะทางานแต่ละด้านจึงมีการประชุมเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้ารับ
ประเมินโดยตอบข้อซักถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : เกณฑ์การประเมินเพิ่มมากขึ้นจากปี 2561 โดยเฉพาะ ด้าน 4 การบริการสาธารณะ
เพิ่ม ขึ้น 15 ข้อ ท าให้เพิ่ มความซั บซ้อนและใช้เวลาในการเตรียมเอกสารมากขึ้น อี กทั้ง เกณฑ์ ประเมินมี ความ
ท้าทายมากขึ้น
ข้อ เสนอแนะสาหรับ การด าเนิ นงานในปี ต่ อ ไป : ให้มี การตั้ง คณะท างาน มอบหมายความรับผิ ดชอบ มีก าร
ประเมินตนเองก่อนการประเมินจริง และมีการติดตามผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในปีต่อๆไป

หลักฐานอ้างอิง : หนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/ว 23819 ลงวันที่ 17 กัน ยายน 2562 แจ้ง อปท.
ในจังหวัดขอนแก่นทราบผลการประเมิน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี
อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 8686 2886 5
เบอร์ติดต่อ : 0 8723 3656 5
คาอธิบาย :
เครื่องมือเครื่องใช้ คือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความสาคัญ คือ ความจาเป็นหรือต้องมีใช้ในการการปฏิบัติ
การบริหารจัดการ คือ การดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ 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 :
1. จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนดาเนินงานประจาปี
2. จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 60

ระดับ 2
ร้อยละ 70

ระดับ 3
ร้อยละ 80

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (ร้อยละ)
ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
3
77.85 %
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ

ระดับ 4
ร้อยละ 90
ค่าคะแนน
ที่ได้
3.57

ระดับ 5
ร้อยละ 100
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
2.14
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ทุกสานัก/กอง มีข้อมูลครุภัณฑ์ที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :
แหล่งข้อมูล
1. แผนการดาเนินงาน เทศบาลนครขอนแก่น
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
2. จานวนโครงการครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนดาเนินงานประจาปี
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ภาคผนวก

123
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2

124
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

125
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

126
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

127
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

128
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

129
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

130
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

131
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

132
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

133
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

134
ภาพประกอบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ ัด)
ชื่อตัวชี้วัดที่ :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :

เบอร์ติดต่อ :

คาอธิบาย :

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

ระดับ 3

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ 4

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ระดับ 5

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ ัด)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

