


ค ำน ำ 

 ตามท่ีเทศบาลนครขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันท่ี 22 กันยายน       
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเทศบาลนครขอนแก่น จ านวนท้ังส้ิน 21 ตัวช้ีวัด            
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น มีแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ      
ร่วมกัน สามารถน าความรู้จากการสัมมนาไปก าหนดตัวช้ีวัดได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และน าไปประยุกต์             
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”   

 บัดนี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้ด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว จึงจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส่วนท่ี 2 รายละเอียดตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนและหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ 
ตามผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการด าเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย         
ท่ีก าหนดได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือด้วยดจีากท่านและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 
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ส่วนท่ี 1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของเทศบาลนครขอนแก่น  
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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดผลตัวช้ีวัด น้้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนและหน่วยงานรับผิดชอบตามผล
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  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการเป็น MICE CITY 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นายอดิศักดิ์  สมจิตต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายณัฐพล หิรัญเรือง (นักพัฒนาการท่องเท่ียวปฏิบัติการ) 
นางสาวสุภาสินี ศิริปรชิยากร (ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว) 

เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185 เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617 
ค าอธิบาย : คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการเป็น MICE CITY 
จ านวนผู้เข้าร่วม หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมงานประชุมและกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรม MICE และ Event              
ท่ีเทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้น หรือใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานอื่นท่ีจัดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรม Mice หมายถึง 
        M ย่อมาจาก Meeting  เป็นการจัดประชุมขนาดเล็ก-สัมมนาระยะเวลา 1-2 วัน ไม่เกิน 100 คน 
        I   ย่อมาจาก Incentive travel การจูงใจ/การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
        C  ย่อมาจาก Conference/Convention เป็นการจัดประชุมวิชาการของสมาคม/องค์กรระหว่างประเทศ
ระยะเวลา 3-5 วัน มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก ใช้ห้องประชุมหลายห้อง และอาจมีการทัศนศึกษา มากว่า 100 คน 
        E  ย่อมาจาก Exhibition เป็นการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรม งานเทศกาล 
กิจกรรม Event หมายถึง กิจกรรม/งานเทศกาล ของเทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้น หรือการสนับสนุน  หน่วยงานอื่น 
ท่ีจัดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
เย่ียมเยือน หมายถึง นักท่องเท่ียวและนักทัศนาจร ผู้เดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ/งานประชุม 

นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เดินทางมาเยือนช่ัวคราวในเขตจังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 

นักท่องเท่ียว หมายถึง ผู้เดินทางมาเยือนช่ัวคราวที่มีการพักในเขตจังหวัดขอนแก่น มากกว่า 24 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : เพื่อให้แต่ละส านัก/กอง ได้พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก
ให้กับหน่วยงาน/ผู้เย่ียมเยือน (ท่ีเข้ามาพัก/ร่วมการประชุม) 
ระดับความส าเร็จ : ระดับความส าเร็จของคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการเป็น MICE CITY  

ตัวชี้วัดท่ี 1 ด้านกิจกรรมส่งเสริม (A1) 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ด้านจ านวนและคุณภาพของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวและMice (A2) 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ด้านจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น (A3) 

ค่าเป้าหมาย :  

ผลลัพธ์ 
(KPI หลัก) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คะแนนเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักของการเป็น 
MICE CITY 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ  

ร้อยละ60 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ  

ร้อยละ65 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ  

ร้อยละ70 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ  

ร้อยละ75 
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  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค่าเป้าหมาย : 
คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการเป็น MICE CITY  
1. ด้านกิจกรรมส่งเสริม (A1) (ค่าน้ าหนัก10) 
2. ด้านจ านวนและคุณภาพของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวและ MICE (A2) (ค่าน้ าหนัก30) 
3. ด้านจ านวนผู้เย่ียมเยือน/นักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น (A3) (ค่าน้ าหนัก60) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 
ของเป้าหมาย 

ต่ ากว่าเกณฑ์
เป้าหมาย 

- เท่ากับเกณฑ์
เป้าหมาย 

-  มากกว่าเกณฑ์ 
เป้าหมาย  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ด้านกิจกรรมส่งเสริม (A1)  เท่ากับ  14  คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ด้านจ านวนและคุณภาพของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวและ MICE (A2) เท่ากับ  60  คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ด้านจ านวนผู้เย่ียมเยือน/นักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น (A3)   
เท่ากับ 0  คะแนน 
สูตรค านวณ : คะแนนท่ีได้รับทุกด้าน(A1+A2+A3) x 100 = ผลคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการเป็น MICE CITY 
                     คะแนนเต็มรวมของทุกด้าน           
การค านวณ :  (10 + 60 + 0)  x 100 =   17.5  %  
                                 400    
ผลลัพธ์ : ผลคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการเป็น MICE CITY ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 17.5  อยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์เป้าหมาย เทียบค่าระดับคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการเป็น  MICE CITY เท่ากับ 1                                
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการ

เป็น MICE CITY 

4 ระดับ 1 ต่ ากว่า

เกณฑ์

เป้าหมาย ได้ 

17.5 % 

1 0.8 
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  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : จัดต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ MICE จากหน่วยงานอื่น  
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้การด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม MICE ลดลงจาก
ปีงบประมาณก่อนหน้า 
3. มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : 
1. ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถจัดเก็บได้ท้ังข้อมูลท้ังท่ีเทศบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม หรือผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 
2. ควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่งเสริมความรู้ด้าน MICE City  
3. ควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้าน MICE CITY ถึงความเหมาะสมของเกณฑ์การวัดผล 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. แหล่งข้อมูลมาจากทุกส านัก/กอง, กรมการท่องเท่ียวและกีฬา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูลจัดประชุมติดตามงานเพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ความส าเร็จในการเป็นนครแห่งฐานท่ีมั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
                   2.1 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ         
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา      

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฤทัยรัตน์  แผนทอง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 8650 3009 7  
ค าอธิบาย : อัตลักษณ์เมือง หมายถึง ความเป็นตัวตนท่ีแตกต่างจากท่ีอื่น ความเป็นรากเหง้าหรือวัฒนธรรม          
ทางสังคม สามารถบ่งช้ี ลักษณะเฉพาะของเมืองขอนแก่น โดยก าหนดไว้ ได้แก่  1) ดอกคูน 2) แคน              
และ 3) ข้าวเหนียว 
สูตรการค านวณ : การนับจ านวน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการหารือเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรม/ 
โครงการ ท่ีจะส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการท่ี
ส่งเสริมอัตลักษณ์
เมือง จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการท่ี
ส่งเสริมอัตลักษณ์
เมือง จ านวน   
ไม่น้อยกว่า 2
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการท่ี
ส่งเสริมอัตลักษณ์
เมือง จ านวน   
ไม่น้อยกว่า 3
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการท่ี
ส่งเสริมอัตลักษณ์
เมือง จ านวน   
ไม่น้อยกว่า 4
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการท่ี
ส่งเสริมอัตลักษณ์
เมือง จ านวน   
ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

 

ระดับคะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  1  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง  
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  2  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง  
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  3  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง  
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  4  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง  
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  5  คะแนน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง 
  

2 อยู่ระหว่างการหารือ
เพื่อก าหนดรูปแบบ
และแนวทางในการ

ด าเนินการจัด
กิจกรรม/ โครงการ  

ท่ีจะส่งเสริม 
อัตลักษณ์เมือง 

0 0.00 

 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการที่ได้ด าเนินการ : อยู่ระหว่างการหารือเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางใน
การด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการ ท่ีจะส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. คณะผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริม                
อัตลักษณ์เมือง 
2. เทศบาลนครขอนแก่นมีหน่วยงาน/ องค์กรท่ีเป็นภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  สถานศึกษา และ         
ภาคประชาชนท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้เกิด

ควำมไม่สะดวกในกำรจัดประชุมเพื่อหำรือเพื่อก ำหนดรูปแบบและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/ โครงกำร 
ท่ีจะส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
1. ควรมีการก าหนดรูปแบบและแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการ ท่ีจะส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง            
ให้มีความชัดเจน 
2. ควรมีการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น 
3. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการ
สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการ ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง : -ไม่มี- 
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  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.2 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ         
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา      

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฤทัยรัตน์  แผนทอง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 8650 3009 7       
ค าอธิบาย :  
               การเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง การเผยแพร่วัฒนธรรมท่ีเป็นท่ีนิยม 
ของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการส่ือสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวัดช่วงเวลานั้น          
และแสดงออกถึงรากเหง้าหรือวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากท่ีอื่น  โดยเผยแพร่ผ่าน
การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลนครขอนแก่นเป็น ผู้รับผิดชอบหรือส่งเสริมสนับสนุนให้           
ความร่วมมือ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ส ำนักกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบีบอย 
2. กิจกรรมประกวดเต้น cover dance 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครมองเมือง (การวาดภาพกราฟฟิต้ี) 
4. โครงกำรอบรมศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จ ำนวนกิจกรรม
หรือโครงกำรท่ี
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 
กิจกรรมหรือ
โครงกำร 

จ ำนวนกิจกรรม
หรือโครงกำรท่ี
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จ ำนวน   
ไม่น้อยกว่ำ 2
กิจกรรมหรือ
โครงกำร 

จ ำนวนกิจกรรม
หรือโครงกำรท่ี
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จ ำนวน   
ไม่น้อยกว่ำ 3
กิจกรรมหรือ
โครงกำร 

จ ำนวนกิจกรรม
หรือโครงกำรท่ี
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จ ำนวน   
ไม่น้อยกว่ำ 4
กิจกรรมหรือ
โครงกำร 

จ ำนวนกิจกรรม
หรือโครงกำรท่ี
เผยแพร่อัตลักษณ์
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จ ำนวน   
ไม่น้อยกว่ำ 5 
กิจกรรมหรือ
โครงกำร  
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  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ระดับคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมหรือโครงการ 
เท่ากับ  1  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  2  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  3  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรมหรือโครงการ 

เท่ากับ  4  คะแนน 

* จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมหรือโครงการ  

เท่ากับ  5  คะแนน 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

2 4 กิจกรรม/โครงการ 4 1.6 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการที่ได้ด าเนินการ : 
ส ำนักกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จ ำนวน 4 
โครงกำร ได้แก่ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบีบอย 
2. กิจกรรมประกวดเต้น cover dance 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครมองเมือง (การวาดภาพกราฟฟิต้ี) 
4. โครงกำรอบรมศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. คณะผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีเผยแพร่อัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2. เทศบาลนครขอนแก่นมีหน่วยงาน/ องค์กรท่ีเป็นภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาค
ประชาชนท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
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  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -ไม่มี- 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิ่มขึ้น ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และมีการสร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการ ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. เอกสารการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรมหรือโครงการ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 คะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักด้ำนนวัตกรรมกำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีสร้ำงสรรค์ของชุมชน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางอัศรา เอกวิเศษ 
รก.ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาชุมชน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกฤษณา ทัพซ้าย 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8103 9560 3 เบอร์ติดต่อ : 0 9344 5433 6     

ค าอธิบาย : คะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักด้ำนนวัตกรรมกำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีสร้ำงสรรค์ของชุมชน 
ระดับความส าเร็จ : 
1. จ านวน Software 3 ตัว ประกอบด้วย เว็บไซต์ www.onzonmarket.com แอปพลิเคชันตลาดออนซอน และ 
แอปพลิเคชันขอนแก่นเด้อ 
2. จ านวนผู้ซื้อไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
3. จ านวนผู้ขาย ไม่น้อยกว่า 100 ราย 
4. จ านวนรายการสินค้าจาก ผู้ขาย 100 ราย เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ  
(ผู้ขายสินค้าบางรายอาจมีสินค้า มากกว่า 1 รายการ)  
5. จ านวนเงินท่ีขายได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน: 
1. มีเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ www.onzonmarket.com 
2. มีแอพขายสินค้า “ตลาดออนซอน” 
3. มีแอพส่งเสริมการท่องเท่ียว “ขอนแก่นเด้อ” 
4. ลงเย่ียมประเมินศักยภาพและความต้องการของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ ระยะเวลาด าเนินการ         
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 จ านวน 30 กลุ่ม 
5. ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น จัดพื้นท่ีขายผลิตภัณฑ์ชุมชนใต้อาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานมหัสจรรย์พรรณไม้นานาชาติ งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานเทศบาลนี้มีรัก และออกบูธร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น งานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธกส. องค์กรธุรกิจท่ีมีงานแสดงสินค้า จ านวน 15 ครั้ง 
6. การจัดฝึกอบรมฯ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 หลักสูตร จัดฝึกอบรมทั้งส้ิน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม            
จ านวน 450 คน ประกอบด้วย 
          รุ่นท่ี 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการท าธุงอีสานเพื่อประกอบอาชีพ” 
          รุ่นท่ี 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการท าดอกไม้จันท์และการจัดตกแต่ง” 
          รุ่นท่ี 3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการท าพรมเช็ดเท้าเพื่อประกอบอาชีพ” จ านวน 3 ครั้ง 
          รุ่นท่ี 4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์” 
          รุ่นท่ี 5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” 
7. ออกร้านจ าหน่ายสินค้าของดีชุมชน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2562 ซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุกปี ในระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 จ านวน 15 ร้าน 
8. จัดท าหนังสือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “เท่ียวทันใจไปโนนทัน” 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นท่ีวัดศรีสว่างโนนทันเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร่วมงานบญุถวยธุงสมโภช “พระเจดีย์
ศรีโนนทัน” วันท่ี 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563  
10. การจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น 22-23 กรกฎาคม 2563 และวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อรองรับ
การเปิดพื้นท่ี“เท่ียวทันใจไปโนนทัน” 
11. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยกลุ่มมัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น      
40 คน พร้อมออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 10 ร้าน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รายการ (ตัวชี้วัด) N (จ านวน) คะแนนถ่วงน้ าหนกั 

จ านวน Software 3 โปรแกรม 15% 
จ านวนผู้ซื้อ 100 ราย 25% 
จ านวนผู้ขาย 100 ราย 25% 
จ านวนรายการสินค้า 100 รายการ 25% 
จ านวนเงินท่ีขายได้ 1,000,000 บาท 10% 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ Software น้อยกว่า 1 โปรแกรม 
Software 1 โปรแกรม 
Software 2 โปรแกรม 
Software 3 โปรแกรม 

25% 
50% 
75% 
100% 

⚫ จ านวนผู้ซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 700 ราย 
จ านวนผู้ซื้อ 701-800 ราย 
จ านวนผู้ซื้อ 801-999 ราย 
จ านวนผู้ซื้อ 1,000 ราย 

25% 
50% 
75% 
100% 

⚫ จ านวนผู้ขายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 ราย 
จ านวนผู้ขาย 71-80 ราย 
จ านวนผู้ขาย 81-99 ราย 
จ านวนผู้ขาย 100 ราย 
 
 
 
 
 

25% 
50% 
75% 
100% 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

 

⚫ จ านวนรายการสินค้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 ราย 
จ านวนรายการสินค้า 71-80 รายการ 
จ านวนรายการสินค้า 81-99 รายการ 
จ านวนรายการสินค้า 100 รายการ 

25% 
50% 
75% 
100% 

 

⚫ จ านวนเงินท่ีขายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 700,000 บาท 
จ านวนเงินท่ีขายได้ 700,001-800,000 บาท 
จ านวนเงินท่ีขายได้ 800,001-999,999 บาท 
จ านวนเงินท่ีขายได้ 1,000,000 บาท 

25% 
50% 
75% 
100% 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

1.Software 
  
 
 
 
 
 
 
2.จ านวนผู้ซื้อ 
 
3.จ านวนผู้ขาย 
 
4.จ านวนรายการสินค้า 
 
5.จ านวนเงินท่ีขายได้ 

-พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมได้ 3 ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียดดังนี้  
1.เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ 
www.onzonmarket.com  
2.แอพขายสินค้า “ตลาดออนซอน” 
3.แอพส่งเสริมการท่องเท่ียว “ขอนแก่นเด้อ” 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

15 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

    
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
1. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรธุรกิจ และภาคประชาชน  
2. ผู้บริหารเทศบาลให้การสนับสนุนจึงท าให้เกิดโครงการได้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ไม่สามารถสนองตอบความต้องการ 
ของประชาชนได้จริง เช่น การขอรับสนับสนุนงบประมาณเป็นตัวเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสร้างสรรค์           
และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงในยุค 4.0 
2. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครสมาชิกท้ังผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า โดยการแจกใบปลิว ผ่านส่ือออนไลน์ และอื่น ๆ 
3. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้แอปพลิเคชัน (application) และการจัดการท่องเท่ียว 

หลักฐานอ้างอิง : 
แหล่งข้อมูล : ศึกษาจากกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ การศึกษาดูงาน  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดประชุมติดตามงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินการในพื้นท่ีจริง  
(การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน) เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ระดับของความส าเร็จของระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการแก้ปัญหา
จราจรในเขตเมือง  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทศพล วงศ์อาษา   
ผู้อ านวยการส านักการช่าง   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล 
ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

เบอร์ติดต่อ :  0 8187 2976 3 เบอร์ติดต่อ :  0 8942 4442 4 
ค าอธิบาย : 
          มีกระบวนการพัฒนา/ศึกษาออกแบบ/ศึกษาผลกระทบ/ผลักดัน/ขอรับการสนับสนุนโครงการขนส่งเมืองขอนแก่น
อย่างมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบขนส่งเมืองขอนแก่นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น            
และสอดคล้องกับการใช้งานของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองพร้อมควบคุมทิศทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ปี 2556 

- การประชุม อจร.ขก. ครั้งท่ี 3/2556 เห็นชอบแผนแม่บทและการศึกษาฯ โดยให้เทศบาลเป็นเทศบาลโครงการ
ด าเนินโครงการระบบรถโดยสารด่วนพิเศษน าร่องสายสีแดง (ส าราญ-ท่าพระ) เป็นโครงการล าดับแรกก่อน
มอบหมายเทศบาลเสนอโครงการระบบขนส่งสายสีแดง ต่อกระทรวงมหาดไทยและ สนข. 

ปี 2557 
- มีการจัดงานเสวนาออสเตรเลีย-ไทยการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งเพื่ออนาคตของ  “มหานครขอนแก่น”          

จัดโดย ส านักงานการพาณิชย์ออสเตรเลียประจ าประเทศไทยหรือออสเทรด ร่วมกับ 8 องค์กรเศรษฐกิจของ
จังหวัดขอนแก่น 5 มิถุนายน 2557 

ปี 2558 
- นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงโครงการในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบก (คจร) ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 ตึกบัญชาการ
ท าเนียบรัฐบาล โดยท่านพลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน โดย
น าเสนอในวาระท่ี 3.5 เรื่องแนวทางการด าเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมืองภูมิภาค ในข้อท่ี 
1.2 เรื่องแผนแม่บทและการศึกษา ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจและผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น
เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนของเมืองขอนแก่นและโครงการศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ต้นแบบใน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 

ปี 2559 
- 8 มีนาคม 2559 คสช. อนุมัติในหลักการ และใช้ สนข.ศึกษาเพิ่มเติมในระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT หรือ 

Tram พร้อมติดตาม/ผลักดัน ผลการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม(EIA) ให้แล้วเสร็จภายใน ตุลาคม 2559 
และด าเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ากัดของเทศบาล 5 เทศบาล เป็นล าดับต่อไป 

-  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 
 
        

- วันท่ี 4 เมษายน 2559 เปิดประชุม โครงการขอนแก่น Smart City (เฟส 1) ครั้งท่ี 1 น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น นายก าธร ถาวรสถิต 

- วันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 เข้าพบ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  เพื่อขอการสนับสนุนผลักดัน  
     โครงการขอนแก่น Smart City (เฟส 1) 
-    วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 คณะท างานฯเข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี/หวัหน้า   
     ฝ่ายเศรษฐกิจ ณ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
-    วันท่ี 30 สิงหาคม 2559 คณะท างานฯ เข้าหารือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดต้ัง บริษัทจ ากัด        
     ของ 5 เทศบาล กับนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และฝ่ายกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชุมคณะท างานระดับจังหวัดหลายครั้งในเรื่องจัดต้ังบริษัท,ติดตามผลการศึกษา,แนวทางหาท่ีดินทดแทนศูนย์

ทดลองพันธุ์ข้าว,การใช้เขตทางกรมทางหลวง เป็นต้น 
- วันท่ี 29 กันยายน 2559 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อ ส ารวจความต้องการในการ สายเหนือ-ใต้ ได้รับเลือก

อันดับ 1 จัดประชุมโดย สนข. 
- วันท่ี 4 ธันวาคม 2559 คณะท างานฯ เข้าขอค าปรึกษา พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี             

          น าโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
- วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 คณะท างานฯรับเกียรติจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ      

          กระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เข้าพบเพื่อขอ    
          ค าแนะน าในการด าเนินโครงการฯ 
ปี 2560 

- วันท่ี 11 มกราคม 2560 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย   
          คณะ 1 ครั้งท่ี 1/2560  เพื่อหารือกรณีขออนุญาตจัดต้ังบริษัทจ ากัด ของเทศบาล 5 ในเขตพื้นท่ี                 
          จังหวัด ขอนแก่น  

- ได้รับการอนุมัติการจดจัดต้ังบริษัท ขอนแก่นทรานซิส ซีสเต็ม จ ากัด และจดจัดต้ังบริษัทฯในวันท่ี 24   
          มีนาคม 2560 ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกที่สามารถจดทะเบียนบริษัทฯได้ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 

- ร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้ส่งเสริมและรองรับให้เกิดเมืองกระชับ       
และ TOD 

- การประชุมรับฟังความคิดเห็น และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จ.ขอนแก่นประจ าปี 
2560-2561 

- 22 พฤษภาคม 2560 โครงการ “ขอนแก่น Smart City(ระยะท่ี1):ขนส่งสาธารณะเปล่ียนเมือง” ได้รับคัดเลือก
จากกระทรวงพ ลังงานภายใต้โครงการสนับสนุนออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City-Clean Energy               
ซึ่งขอนแก่นเป็น 1 ใน 6 เมืองท่ีได้รับคัดเลือก โดยมีแผน Smart City บรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแล้ว 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
- 8 ธันวาคม 2560 บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (วิสาหกิจของรัฐ) เข้าพบ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือรูปแบบการด าเนินงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด และขอค า
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น 

- 15 ธันวาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหารบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (วิสาหกิจของรัฐ) ณ 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- 22 ธันวาคม 2560 เข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อน าเสนอรายงาน
ความคืบหน้า และขอค าช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น   

- 26 ธันวาคม 2560 ประชุมสรุปผลและรับฟังความคิดเห็นโครงการ LRT ขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
ปี 2561 

- 11 มกราคม 2561 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการ LRT ขอนแก่น ณ ห้องประชุมอุดรตันติสุนทร 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. 

- 29 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.) น าโดย นายสันติ 
เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

- 12 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอ ร่าง 
บันทึกข้อตกลง (MOU) ขอใช้พื้นท่ีศูนย์วิจัยข้าว จ.ขอนแก่น และน าเสนอรายงานความคืบหน้า ขอค าช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น  

- 22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าพบ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเสนอรายงาน
ความคืบหน้า และขอค าช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น  

- 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับการ รับรอง ผลการศึกษาฯโครงการLRT ขอนแก่น จากท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบส่ิงแวดล้อม / ส านักนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

- 7 มีนาคม 2561 เข้าพบท่านประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอรายงานความคืบหน้า และขอค า
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น  

- 23 มีนาคม 2561 ได้รับการ รับรอง ผลการศึกษาฯโครงการLRT (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม) 
ขอนแก่น จากท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น 
และผลกระทบส่ิงแวดล้อม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

- 3 พฤษภาคม 2561 เข้าพบท่านไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เพื่อน าเสนอรายงานความคืบหน้า และขอค า
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการ LRT จ.ขอนแก่น จากท่ีประชุม รมช.คค เห็นชอบ ให้ขอนแก่นด าเนิน
โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ – ใต้ 

- 7 พฤษภาคม 2561 เข้าพบ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ( สคร.) โดย นางวชิราญา เพิ่มภูศรี ผอ.
การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการคลังเป็นตัวแทน เพื่อน าเสนอรายงานความ
คืบหน้า และขอค าช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการ LRT 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
- 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกบัญชาการ1 ท าเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง

นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้คณะ
ด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น รองเลขาฯรัฐบาลรับจะช่วยแก้ปัญหาในการก่อสร้างรถไฟฟ้าประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องทุกกระทรวงท่ีรับผิดชอบ 

- 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิด บอมรูม ช้ัน 2 โรงแรมพูลแมนราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชาวประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด าเนินการรถไฟในจังหวัดขอนแก่น          
ในกรณีท่ี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะด าเนินกิจการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวดัขอนแก่น 
หรือ 5 เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ 

- 27 พฤษภาคม 2561 พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม พรอ้มคณะ ได้เดินทางมา
เปิดงานและปาฐกถาการประชุมเสวนาแถลงผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี บริษัทวิสาหกิจของ 5 เทศบาล 
(KKTS) ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น  

- 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการห้องทดลองระบบราง
ขนาดเท่าของจริง Smart Education Khonkaen ระยะทาง 4 กม. รอบบึงแก่นนคร 

- 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบ
ในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี 2/2561 ณ ห้องประชุมแก่ภูมิ 2 ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
ก าหนดวาระจังหวัดรถไฟฟ้าLRT ขอนแก่น เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี วางศิลาฤกษ์ ธันวาคม 2561  

- 12 กรกฎาคม 2561 ประชุมอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.ขก.) 3/2561 
- 7 สิงหาคม 2561 ประชุมความคืบหน้าการด าเนินโครงการฯ เพื่อประสานความคืบหน้าการด าเนินโครงการ

รถไฟฟ้ารางเบาฯ ะแสดงความพร้อมท่ีจะเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในประเด็นการขอใช้แผนแม่บทการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น (เส้นทางน าร่อง) เพื่อด าเนินการ 

- 10 สิงหาคม 2561 เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. เพื่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ Smart 
City (ระยะท่ี ๑) และเสนอ MOU การขอใช้พื้นท่ีศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ป.กษ. 
นายกฤณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รอง.อธบ.กรมการข้าว นายสมหมาย เลิศนา ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยมีมติ
เห็นชอบให้ ๕ เทศบาลขอนแก่นใช้พื้นท่ีศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เป็นสถานีรรถไฟฟ้า LRT และพัฒนาพื้นท่ี TOD 
ให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน พร้อมตั้งเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์สถานวิจัยข้าว ขอนแก่น 

- Special  Lecture  Perspectives  on  LRT  and  TOD  for  “Smart  City  KKC”  by  Fumihiko  
Nakamura  Executive  Director , Vice  President  Professors  Yokohama   National  University      
(YNU) 27 สิงหาคม 2561 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 
 

- 17 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายสมคิด         
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เป็นประธานฯ พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

      พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง คจร.เห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ 

ในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี สนข. ได้ศึกษาไว้ ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ
กับการท่ีจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ด าเนินการเอง โดย ๕ เทศบาล และบริษัท จ ากัดของ ๕ เทศบาล 

- 18 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบราง
เบา LRTสายเหนือ-ใต้ (ส าราญ-ท่าพระ) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ท่ีประชุม
รับทราบมติท่ีประชุม คจร. เมื่อวันท่ี17 ต.ค.61 ได้มติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ี สนข. ได้ศึกษาไว้ และอนุญาตให้จังหวัด
ขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น 

- 24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.ขก.) ครั้งท่ี ๔/
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

- 5 พฤศจิกายน 2561 หารือแนวทางการขออนุญาตใช้พื้นท่ีศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับนายธนภัทร จิตสุทธิผล 
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ส านักศิลปากรท่ี 8 ขอนแก่น คุณมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี และ
ทีมงาน และมีมติให้เทศบาลนครขอนแก่นเพ่มเติมเอกสารประกอบท่ีส าคัญและจ าเป็นเพิ่มเติมประกอบการขอ
อนุมัติการใช้พื้นท่ีจากกรมศิลปากรในหลักการก่อน  

ปี 2562 

- 17 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบราง
เบา LRT สายเหนือ-ใต้ (ส าราญ-ท่าพระ) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

ท่ีประชุมมีมติ           
1. ให้เทศบาลท้ัง ๕ แห่งด าเนินการศึกษาแผนแม่บทโครงการฯ และน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาล   
2. รายงานมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อยืนยันมติร่วมกันในการด าเนินโครงการ โดย KKTS เป็นผู้ด าเนินโครงการ

และบริหารจัดการ 
- 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.ขก.)  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  
ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  

1. จังหวัดจะด าเนินการส่งหนังสือแจ้งให้เทศบาลท้ัง ๕ แห่งด าเนินการศึกษาแผนแม่บทโครงการฯเพื่อเตรียม
ด าเนินการต่อ    

2. จังหวัดจะด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีเกาะกลางและ/หรือไหล่ทาง ถ.มิตรภาพ ต่อ กรมทางหลวง เมื่อได้รับการ
อนุญาตแล้วจะมอบให้ ๕ เทศบาลด าเนินการต่อ  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
3. จังหวัดขอนแก่นส่งรายงานเปรียบเทียบลักษณะและหลักการโครงการฯ ช้ีแจงการไม่เข้าข่าย พรบ.การให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ๒๕๕๖ (PPP) ตามท่ี สถ. พิจารณาให้ความเห็น 
- 11 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-

ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มติให้
เทศบาลท้ัง ๕ แห่ง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลต าบลส าราญ เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า และเทศบาลต าบลท่าพระ เป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการฯ ตามท่ี สนข. ได้อนุญาตให้
จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการฯ โดยให้ด าเนินการอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

- 21 มีนาคม 2562 จังหวัดขอนแก่น ท าหนังสือมอบ “โครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น 
เส้นทางน าร่อง สายสีแดง (ส าราญ-ท่าพระ)” ให้ เทศบาลท้ัง ๕ เป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการฯ        
โดยให้ด าเนินการอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
ต่อไป 

- 29 มีนาคม 2562 กรมศิลปากร เห็นชอบ ให้เทศบาลนครขอนแก่นใช้พื้นท่ีคูเมือง ของเมืองโบราณศรีฐาน         
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาตามโครงการขอนแก่น Smart City 
(ระยะท่ี ๑)ฯ 

- 29 เมษายน 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ท าหนังสือน าเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อช้ีแจงต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ถึงแนวทางการด าเนินงานของ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม 
จ ากัด (KKTS) ซึ่งด าเนินการในรูปแบบจ้างท างาน ไม่ให้สัมปทาน และไม่เข้าร่วมลงทุนกับภาคเอกชน  

- 22 สิงหาคม 2562 ประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 กรมธนารักษ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะมีมติแต่งต้ัง      
คกก.พิจารณาเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากท่ีดินศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ให้เสร็จภายใน 1 เดือน พัฒนาเป็น
พื้นท่ี TOD สถานีรถไฟฟ้ารางเบา LRT ขอนแก่น 

- การประชุมการจัดท าผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น  วันท่ี 22  กรกฎาคม 2562 /วันท่ี 
27 สิงหาคม 2562ฯลฯ 

- การประชุมรับฟังความคิดเห็นองประชาชนรายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ 14 พฤศจิกายน 2562       
ณ ฮอลล์ 2 ณ ศูนย์ประชุม KICE 

ปี 2563 
- โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ        

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง  เพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ) กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ รฟท. 
กระทรวงคมนาคม 

- บริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซีสเต็ม จ ากัด (KKTS) รายงานผลการทบทวนผลการศึกษา หนังสือท่ี ขก.ทซ.
2563.07/003 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม  2563 น าส่งผลการศึกษาทบทวนโครงการฯ เสนอท้ัง 5 เทศบาล         
เพื่อเสนอไปยัง สนข.เพื่อรายงานผลการศึกษาทบทวนโครงการฯ เพื่อรายงาน คจร.รับทราบผลต่อไป 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
- ประชุมโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  

(Draft Final Report เมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น /อยุธยา / พัทยา /ขอนแก่น)  งบของ สนข. ประชุมตรวจรับ 
วันท่ี 9 กันยายน  2563 

- หนังสือบริษัท KKTS ท่ี ขก.ทช. 2563.09/001  ลงวันท่ี  10  กันยายน  2563  ขอออกหนังสือถึง ศบค. เพื่อเชิญ
ผู้แทนบริษัท ( RRC Nanjing Puzhen Co.Ltd.CCRRC ) เพื่อเจรจาในรายละเอียดโครงการฯ  

ปี 2564 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) 1/2564 มี มติรับทราบรายงานผลการทบทวน
การศึกษาฯ เมื่อวันจันทร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 

- คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ แล้วเมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- ประชุมโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางน าร่องสายสีแดง (ส าราญ–ท่าพระ) 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564  

- -เทศบาลนครขอนแก่น มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานติดตาม และขับเคล่ือนการด าเนินโครงการระบบขนส่งมวลชน
รางเบา LRT และการด าเนินงานของบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (KKTS) ลว. ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

- การรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานโครงการขอนแก่น  Smart  City  (ระยะท่ี 1) ก่อสร้างระบบขนส่ง
มวลชนรางเบา สายเหนือ – ใต้ ต้นแบบเมืองภูมิภาค  โดย  KKTS  รายงาน 5 เทศบาลทุกเดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการตั้ง

คณะท างาน/
คณะกรรมการ 

มีผลการศึกษา
ทบทวนระบบ
ขนส่ง น าไป
ปฏิบัติ/ศึกษา 

ความก้าวหน้า
ของการผลักดัน

โครงการ 

มีการสนับสนุน
งบประมาณท้ัง

จากรัฐบาลหรือผู้
ร่วมลงทุนหรือ
วิธีการอื่น ๆ 

มีระบบขนส่ง
เมืองขอนแก่นใช้
ในสายเหนือ-ใต้ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของระบบขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองและการแก้ปัญหาจราจรใน
เขตเมือง 

5 ระดับ 3 3 3 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชัดเจน/ส่งเสริม/สนับสนุน/ผลักดัน/สร้าง
เครือข่าย/สร้างความรู้ความเข้าใจ  (ดูรายละเอียดโครงการแนบท้าย)             

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :   
1. มีความเข้มแข็งของเครือข่าย ภาคประชาชนภาคเอกชน/ภาควิชาการ/ภาควิชาการ 
2. นโยบายชัดเจนในการด าเนินงาน/โครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นระดับประเทศและภูมิภาค/ศักยภาพของเมือง 
3. โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง  เพื่อเช่ือมโยงภูมิภาคกรุงเทพมหานคร -หนองคาย      
(ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ) เป็นปัจจัยเร้าให้เกิดโครงการสนับสนุน ในเชิงนโยบายระดับประเทศมากขึ้น 
4. โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report 
เมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น /อยุธยา / พัทยา /ขอนแก่น)  งบของ สนข. ส่งเสริมให้โครงการมีความเป็นไปได้และส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศในการลงทุนตลอดจนเป็นแนวนโยบายระดับประเทศ  ในการใช้ประโยชท่ีดินและการขนส่งควบคู่กัน 
5. โครงการ TRAM NOI ก่อสร้างศูนย์วิจัยระบบรางศูนย์ Depotซ่อมบ ารุงและวิจัยรถไฟฟ้าต้นแบบ ท่ี มทร.อีสานวิทยา
เขตขอนแก่น โดยโครงการเฟส 1 จะวิ่งภายใน มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น 4 สถานี ระยะทางประมาณ 400 เมตร  
และมีศูนย์ซ่อมบ ารุง 4 จุด จะเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบรางและให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้ทดลองใช้ระบบจริงของรถไฟฟ้า 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. เป็นโครงการใหม่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประเทศไทยและระบบราชการ จึงอาจต้องใช้เวลาในการช้ีแจงท าความเข้าใจ
ค่อนข้างมาก 
2. วิกฤต CO-VID 19 ท าให้การติดต่อส่ือสารเจรจาการด าเนินโครงการค่อนข้างเป็นอุปสรรคในช่วงท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
1. ควรยกระดับการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อสร้างความตระหนักและยอมรับโครงการในภาพ
กว้างอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโครงการในอนาคต 
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนโครงการ Khon Kean Smart City ท่ีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเทศบาลเพื่อมอบหมายให้
ส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการและก าหนดยุทธศาสตร์พร้อมตัวช้ีวัดด าเนินการในระยะต่อไป 
 
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนถ่วงน้ าหนักของการบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีเพื่อความพึงพอใจของประชาชน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทศพล วงศ์อาษา    
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล 
                     นายกวี ศิริชาติวาปี    
            นายกมลศักด์ิ แก้วมาตย์         

เบอร์ติดต่อ :  0 8187 2976 3 เบอร์ติดต่อ :  0 8942 4442 4/ 0 8111 6555 9/ 
                  0 8197 4563 8  

ค าอธิบาย : 
          มีการบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้ตลอดท้ังปี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และเพื่อรองรับการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัยและการลงทุนในอนาคต (ถนนและท่อระบายน้ า, ไฟฟ้าสาธารณะและ    
ขยายเขต, การควบคุมอาคาร, อื่น ๆ  ตามภารกิจของช่าง และโครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณตามเทศบัญญัติ) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
          1. งบประมาณในการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน ประจ าปี 2563   จ านวน  128  โครงการ            
งบประมาณ  152,655,300 บาท 
          2. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 11 ซอย งบประมาณ  997,582.43 บาท 
          3. งานแก้ไขปัญหาค าร้องต่าง ๆ ตามภารกิจของส านักการช่าง จ านวน  3,637 ค าร้อง 
          4. โครงการระบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนนิกรส าราญ (ช่วงจากถนนกลางเมือง-ถนนโพธิสาร) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
หัวข้อ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.โครงสร้างพื้นฐาน           
 -ถนน (กม.)      ≥ 9.11 กม. 
   ถนนหน้าเมือง 3.77 กม.           
   ถนนกลางเมือง 5.34 กม.           
 -ระบบระบายน้ า (กม.)      ≥ 9.11 กม. 
 -ทางเท้า (กม.)      ≥ 9.11 กม. 
 -อาคาร      ≥ 9.11 กม. 
2. ฟรี Wi-fi (% ของพื้นท่ี)        
ถนนศรีจันทร์      100% 
ถนนหน้าเมือง      100% 
ถนนกลางเมือง      100% 
ถนนหลังเมือง      100% 
พื้นท่ีรอบบึงแก่นนคร      100%  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) : 
หัวข้อ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3.มีการจัดท าเทศบัญญัติผังเมืองและมี
การประกาศใช้ พร้อมท้ังการก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะด้านผังเมือง 

    มีกฎกระทรวงผงัเมืองรวม
ขอนแก่นประกาศใช ้

4.พลังงานธรรมชาติ           
 -ไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์      9,000 watt/ชม. 
 -พลังงานจากขยะ      4.9 MW/วัน 
น้ าหนักตัวช้ีวัด -         

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
1. ถนนและทางเท้าไฟฟ้าสาธารณะ, การควบคุม
อาคาร, การระบายน้ า,  มีการก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในถนนศรีจันทร์, ถนนหน้าเมืองและ
ถนนกลางเมือง ภายในปี 2559 และ ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีภายในปี 2569 

5 

ด าเนินงาน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประจ าปี 2563  
จ านวน  128 

โครงการ  
งบประมาณ  

152,655,300 
บาท 

5 5 

2. ระบบ wifi ถนนศรีจันทร์มีครอบคลุมประมาณ 
54.9 % ถนนหน้าเมืองมีครอบคลุมประมาณ 
18.4%, ถนนกลางเมืองมีครอบคลุมประมาณ 
55.6%, ถนนหลังเมืองมีครอบคลุมประมาณ 57.1% 
ของความยาวถนน 

 

50% 

  

3. มีการจัดท ากฎกระทรวงผังเมืองใช้ในปี 2558 
และมีการเสนอร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมในปี 
2560 รอประกาศและเตรียมพร้อมในการก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ด้านผังเมือง 

 

ยังไม่บังคับใช้
อยู่ท่ีส่วนกลาง 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน (ต่อ) : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
4. มีโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบ
พลังงานธรรมชาติอย่างน้อยปีละ 1 พื้นท่ี ช่วงปี 
2557-2559  และในป ี2569 มีการใช้พลังงาน
ธรรมชาติอย่างน้อย 10 % ของพลังงานท่ีเทศบาล
ใช้ (เปล่ียนหลอดไฟฟ้าสาธารณะบนถนนมิตรภาพ 
เป็นหลอด LED จ านวน 600 หลอด, ไฟฟ้าส่อง
สว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณป้องกันตล่ิง
ริมบึงแก่นนคร,ตลาดสดเทศบาล 1 , สถานีสูบน้ า
เสียบึงทุ่งสร้างและโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า) 

 

พื้นท่ีบึงแก่น
นคร/โรงงาน

ขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้า/
เปล่ียนไฟ LED 

บนถนน
มิตรภาพ/สถานี
สูบน้ าเสียบึงทุ่ง
สร้าง/ตลาดสด

เทศบาล 1 

  

      
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : การด าเนินการโครงการตามงบประมาณประจ าปี/ขอสนับสนุนจุด
บริการ wifi จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/แสวงหาโครงการท่ีใช้พลังงานธรรมชาติและด าเนินการ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : นโยบายในการด าเนินงานท่ีชัดเจน / มีเครือข่ายในการด าเนินโครงการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมล าบาก เช่น wifi เป็นของหน่วยงานอื่นควบคุมล าบาก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
1. ควรก าหนดบทบาทและหน้าท่ีหน่วยงานแต่ละด้านท่ีชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท างาน 
2. การสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันเพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคล่ือนตัวชี้วัดนี้ได้ดีขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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38 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนพื้นท่ีเฉพาะและเหมาะสมท่ีได้รับการพัฒนา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทศพล วงศ์อาษา    
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล 
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
นายศุภวัตร นามค า สถาปนิกปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8187 2976 3 เบอร์ติดต่อ : 0 8170 8001 7 / 0 8341 4681 5 
ค าอธิบาย : 
ความหมายของตัวชี้วัด : การพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ หมายถึง การด าเนินการเพื่อพัฒนา ด ารงรักษา หรืออนุรักษ์บริเวณ
เฉพาะแห่ง ท่ีมีขอบเขตพื้นท่ีชัดเจน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่เมือง และการผังเมืองในภาพรวม 
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะท่ีมีความเหมาะสม ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเมือง 
แห่งท่ี 1 ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 
แห่งท่ี 2 สวนสาธารณะบึงแก่นนคร 
แห่งท่ี 3 สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ระยะท่ี 2 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - จ านวนพื้นท่ี
เฉพาะและ

เหมาะสมท่ีได้รับ
การพัฒนา 1 

แห่ง 

จ านวนพื้นท่ี
เฉพาะและ

เหมาะสมท่ีได้รับ
การพัฒนา 2 

แห่ง 

จ านวนพื้นท่ี
เฉพาะและ

เหมาะสมท่ีได้รับ
การพัฒนา 3 

แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่เฉพาะในแต่ละแห่ง : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

เห็นชอบบรรจุใน
แผนพัฒนา 

แบบก่อสร้างและ
ประมาณการแล้ว

เสร็จ 

ได้รับงบประมาณ
และมีสัญญาจ้าง

ก่อสร้าง 

งานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่า 40 % 

งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
100 % และเปิดให้
ประชาชนเข้าใช้

บริการ  
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39 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

 
จ านวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา 
 
ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 
ปี 2564  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ผ่านการเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและได้รับงบประมาณ 
ปี 2565  ด าเนินการจัดจ้างและมีสัญญาก่อสร้าง 
ปี 2566 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  
40 % 
ปี 2567 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % และเปิด
ให้ประชาชนเข้าใช้บริการ 
 

สวนสาธารณะบึงแก่นนคร 
ปี 2564  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล และแบบก่อสร้าง
พร้อมประมาณการแล้วเสร็จ 
ปี 2565  ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง 
ปี 2566 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40 % 
ปี 2567 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % และเปิด
ให้ประชาชนเข้าใช้บริการ 
 

สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ระยะท่ี 2  
ปี 2564  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล และแบบก่อสร้าง
พร้อมประมาณการแล้วเสร็จ 
ปี 2565  ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง     
ปี 2566 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40 % 
ปี 2567 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 %          
และเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการ 
 

 
3 
 

 
3 แห่ง 

 

ส านักงาน
เทศบาลนคร

ขอนแก่น 
มีแบบ

ก่อสร้างและ
ประมาณการ

แล้วเสร็จ 
 
 

สวนสาธารณะ
บึงแก่นนคร    

มีแบบ
ก่อสร้างและ
ประมาณการ

แล้วเสร็จ 
 
 

สวนสาธารณะ
บึงทุ่งสร้าง    

มีแบบ
ก่อสร้างและ
ประมาณการ

แล้วเสร็จ 
 

 
5 
 

 
3 
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40 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : -ไม่มี- 

  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : -ไม่มี- 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีถัดไป : -ไม่มี- 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : -ไม่มี- 
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41 
 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที ่7 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 21 (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์   
ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายทัศนัย ประจวบมอญ  
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เบอร์ติดต่อ :  0 8126 0578 7 เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7 

ค าอธิบาย :  
         อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท ากิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น การลด
ปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย การลดการใช้ไฟฟ้าในส านักงาน การลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง การลดการเดินทาง       
โดยการใช้จักรยานและการเดิน เป็นต้น มีปริมาณลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 
สูตรการค านวณ : 

            ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดลดลง (ประเภทท่ี 1+ประเภทท่ี 2+ประเภทท่ี 3)  X 100                      
                       คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 (48,953.91 tonCO2e) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภท 1  

ในปี 2561) ลดลงร้อยละ ≤13   

เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภท 1  

ในปี 2561) ลดลงร้อยละ ≥15   

เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภท 1  

ในปี 2561) ลดลงร้อยละ ≥17   

เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภท 1  

ในปี 2561) ลดลงร้อยละ ≥19   

เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภท 1  

ในปี 2561) ลดลงร้อยละ ≥21   

เท่ากับ  5 คะแนน 
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 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

 
ปริมาณ/หน่วยที่ลดลง 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ี

ลดลง
(tonCO2e)/วัน 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
ลดลง(tonCO2e)/ปี 

1 การจัดการของเสีย 27.84 ตัน/วัน 23.06 8,416.12 

2 การใช้ไฟฟ้า 6,428.36 กิโลวัตต์/วัน 0.31 111.99 

รวม 23.37 8,582.11 

 

 
โครงการ 

ปริมาณ /
วัน   (ตัน) 

   
EF 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ต.ค. 63- ก.ค.64) 

ton co2/วัน ton co2/ปี 

โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการสร้างขยะ ณ ต้นทาง 0.98 2.53     2.45 904.98 

โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง 0.54 2.53 1.37 498.66 

โครงการฌาปนกิจเปล่ียนขยะเป็นบุญ 0.51 0.95 0.48 176.84 

โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล 0.0028 0.7 0.0019 0.7154 

โครงการคอกปุ๋ยหมักพอเพียง 0.28 2.53 0.708 258.57 

โครงการถังหมักปุ๋ยน้ า 0.08 2.53 0.2024 73.88 

โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ 

 - ชุมชนเก็บขนขยะ  0.57 0.7 0.399 145.64 

 - พนักงานเก็บขนขยะ 3.12     0.7 2.18 796.89 

 - ร้านรับซื้อของเก่า 21.76     0.7 15.23 5,560.19 

รวมทั้งหมด     27.84       ตัน/วัน 23.06 8,416.12 

  

                               8,605.48 × 100      =   17.58  % 
                       48,953.91 tonCO

2
e 
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 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
1. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ( KHON KAEN LOW CARBON CITY ) 
2. โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” การส ารวจต้นไม้และแผนท่ีต้นไม้  
3. การอบรมแนวทางการประหยัดพลังงานในหนว่ยงานเทศบาลนครขอนแก่น การเปล่ียนหลอดไฟเป็นชนิดหลอด LED 
4. โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการสร้างขยะ ณ ต้นทาง 
5. โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง 
 - คอกปุ๋ยหมักพอเพียง 
 - ถังหมักปุ๋ยน  า 
6. โครงการฌาปนกิจเปล่ียนขยะเป็นบุญ 
7. โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล 
8. โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ 
 - ชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง 
 - พนักงานเก็บขนขยะ 
 - เครือข่ายร้านรับซื อของเก่า  
9. โครงการครอบครัวลดโลกร้อน ชุมชนการเคหะ 
10. โครงการครอบครัวลดโลกร้อน ชุมชนโนนหนองวัด 1 
11. โครงการอบรมปลูกจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
12. โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
13. กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมในตลาดสดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
14. มาตรการและการเฝ้าระวังฝุ่นละออง เช่น การตรวจวัดควันด าจากรถยนต์ การตรวจวัดควันด าจากปล่องเตาเผาศพ 
การล้างถนน การออกมาตรการให้เขตก่อสร้างให้ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยการคลุมวัสดุกันฝุ่น และท า
ความสะอาดสถานท่ีมิให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 
  

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
1. มีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนจากผู้บริหาร 
2. ส านัก/กอง/โรงเรียนมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
มีการโอน ย้าย บุคลากรในการท างานท าให้การเก็บข้อมูลและการรายงายข้อมูลไม่ต่อเนื่อง 
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 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อค านวณคาร์บอนฟุตปริ นท์ขององค์กร และมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
2. ควรคัดเลือกเทคโนโลยีและมาตรการท่ีสามารถลดก๊าซเรือนกระจกในภาคต่าง ๆ ท่ีมีศักยภาพในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เช่น การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเป็น ชนิด LED การเปล่ียนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีประหยัดไฟ 
เป็นต้น 
3. ทุกภาคส่วนขององค์กรต้องมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนองค์กรสู่การพัฒนาเมือง
คาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. จัดประชุมติดตามงาน 
2. บันทึกรายงายผลการปฏิบัติ 
3. การอบรม ส่งเสริมความรู้ 
4. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที ่7.1 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 19 จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1 
(ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ   
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ :  0 8149 0014 7 เบอร์ติดต่อ : 0 8044 7976 1 

ค าอธิบาย :  
         การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการเผาไหมเช้ือเพลิง เช่น 
การเดินทางเพื่อไปราชการ โดยรถของเทศบาล การใช้สารท าความเย็น (R134a)                    ของเครื่องปรับอากาศ
จากระบบบ าบัดน้ าเสีย และจากการก าจัดขยะ เป็นต้น โดยคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร           ปี 2561 มีการปล่อยปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 เท่ากับ 47,021.09 tonCO2e 
          ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกในประเภทท่ี 1 หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 1                 
เมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 เท่ากับ 47,021.09 
tonCO2e มีปริมาณลดลง ร้อยละ 17 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 7,993.59 tonCO2e     
สูตรการค านวณ : 

                                   ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 ลดลง      
                   คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทท่ี 1 ในปี 2561 = 47,021.09 tonCO2e 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง  จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1  (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภท 1  
ในปี 2561) ลดลงร้อยละ ≤ 11   

เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง  จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1  (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทท่ี 1  
ในปี 2561)  ลดลงร้อยละ ≥ 13 

เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง  จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1  (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทท่ี 1  
ในปี 2561)  ลดลงร้อยละ ≥ 15  

เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง  จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทท่ี 1  
ในปี 2561)  ลดลงร้อยละ ≥ 17  

เท่ากับ  4 คะแนน 

 

 

x 100 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

   
⚫ 

ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง  จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเภท 1  (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรประเภทท่ี 1  
ในปี 2561)  ลดลงร้อยละ ≥ 19  

 
เท่ากับ  5 คะแนน 

 

   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
กลุ่มโครงการลดปริมาณขยะ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณ 
/ วัน 
(ตัน) 

EF 

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (ต.ค.63-ก.ค.64) 

ton co2/วัน ton co2/ปี 

โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะต้นทาง 0.98 2.53 2.45 904.98 
โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์
ด้วยวิถีพอเพียง 

0.54 2.53 1.37 498.66 

โครงการฌาปนกิจเปล่ียนขยะเป็นบุญ 0.51 0.95 0.48 176.84 

โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล 0.0028 0.7 0.0019 0.7154 

โครงการคอกปุ๋ยหมักพอเพียง 0.28 2.53 0.708 258.57 

โครงการถังหมักปุ๋ยน้ า 0.28 2.53 0.2024 73.88 

โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ 

 -ชุมชนเก็บขนขยะ 0.57 0.7 0.399 145.64 

 -พนักงานเก็บขนขยะ 3.12 0.7 2.18 796.89 

 -ร้านรับซื้อของเก่า 21.76 0.7 15.23 5,560.19 

รวมทั้งหมด 27.84  ตัน/วัน 23.06 8,416.12 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจก
ลดลง  จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับ
คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) 

0.5 17.89 % 4.45 0.45 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
1. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ( KHON KAEN LOW CARBON CITY ) 
2. โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการสร้างขยะ ณ ต้นทาง 
3. โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง 
 - คอกปุ๋ยหมักพอเพียง 
 - ถังหมักปุ๋ยน้ า 
4. โครงการฌาปนกิจเปล่ียนขยะเป็นบุญ  
5. โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล 
6. โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ 
 - ชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง 
 - พนักงานเก็บขนขยะ 
 - เครือข่ายร้านรับซื้อของเก่า  

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :   
1. มีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนจากผู้บริหาร 
2. ประชนชนมีความตระหนักในปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ลดลง x 100  
คาร์บอนฟุตปริ๊นท์องค์กรประเภทท่ี 1 ปี 2561 (47,021.09 tonCO2e) 

8,416.12 x 100  
47,021.09 tonCO2e 

=      17.89 % 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : บุคลากรในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. บันทึกรายงายผลการปฏิบัติ 
2. การอบรม ส่งเสริมความรู้ 
3. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.2 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลงจากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภทท่ี 2   
(ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักด์ิ สมจิตต์ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนุชนภา ขันธ์เครือ 
รก.หัวหน้าฝ่ายส านักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เบอร์ติดต่อ : 0 8427 7266 7 เบอร์ติดต่อ : 0 8962 0295 1 
ค าอธิบาย :  
          การลดก๊าซเรือนกระจกลงจากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภทท่ี 2 หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าในส านักงานมีปริมาณลดลง จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอดแอลอีดี การรณรงค์สร้าง
จิตส านึกประหยัดไฟฟ้าในส านักงาน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร  ปี 2561 (ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การใช้ไฟฟ้าของคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 เท่ากับ 1,284.93 tonCO2e) 
 

สูตรการค านวณ : 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานปีปัจจุบัน   x 100 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในประเภทท่ี 2 ในปี 2561  
(จากคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561 เท่ากับ 1,284.93 tonCO2e) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภท 
ท่ี 2  (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)  
ลดลงต่ ากว่าร้อยละ 1 (6.42 tonCO2e) 

เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภท 
ท่ี 2  (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)  
ลดลงร้อยละ 1 (12.84 tonCO2e) 

เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภท 
ท่ี 2  (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)  
ลดลงร้อยละ 1.5 (19.27 tonCO2e) 

เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภท 
ท่ี 2  (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)  
ลดลงร้อยละ 2 (25.69  tonCO2e) 

เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภท 
ท่ี 2  (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)  
ลดลงร้อยละ 3 (38.54 tonCO2e)   

เท่ากับ  5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ปีฐาน คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปี 2561 =  1,284.93 tonCO2eq 

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในส านักงาน ปีงบประมาณ 2564 =  2,346,349.88 kWh 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ปี 2564 =  0.4999 kgCO2eq/kWh 
 

สูตรการค านวณ : 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq) =  2,346,349.88 kWh X 0.4999 kgCO2eq/kWh 
                                             =  1,172,940.31 kgCO2eq 
 
แสดงค่าในรูปของ (tonCO2eq)       =  1,172,940.31 kgCO2eq / 1,000 
                                             =  1,172.94 tonCO2eq 
 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากปีฐาน  =    1,172.94 tonCO2eq - 1,284.93 tonCO2eq 
                                                                   =   ลดลง 111.99 tonCO2eq 
 
คิดเป็นร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง  =       111.99 tonCO2eq X 100                    =     ลดลง   8.72 %  

                                                   1,284.93 tonCO2eq  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง 
จากการใช้ไฟฟ้าในส านักงานในประเภท
ท่ี 2  (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561) 

0.5 ลดลง 
111.99 

tonCO2eq 
(8.72 %) 

 
 

5 0.5 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
1. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกส านัก/กอง ในการประหยัดพลังงาน , การเปล่ียนอุปกรณ์ใช้หลอดไฟ LED          
(ห้องประชุมสีโห / ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ / ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน / ภายในอาคารส านักงาน) 
2. การอบรมให้ความรู้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จ านวน 45 คน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การเก็บข้อมูล ยังไม่อยู่งานประจ า 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :  
1. สถานท่ีท่ีจะลดคาร์บอนจากการใช้ไฟฟ้าคือท่ีไหนต้องมีความชัดเจน 
2. ปัจจัยท่ีท าให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอธิบายให้ได้ 
3. ปัจจัยเรื่องคน อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564                  
(จ านวน 55 มิเตอร์) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
2. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ปี 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.3 ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทศพล  วงศ์อาษา      
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมาโนชช ธาดาจิตติกร 
หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8187 2976 3 เบอร์ติดต่อ : 0 8632 2015 7 
ค าอธิบาย :  
          การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ คือ การจัดท าระบบข้อมูลและขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ใหญ่โดยมีรหัสแสดงชนิดพันธุ์แหล่งท่ีพบ

และการครอบครอง มีการส ารวจและประกวดต้นไม้ใหญ่  เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่ ท่ีส าคัญ        

คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้ โดยช่วยสอดส่องดูแลต้นไม้ในพื้นท่ีของตนในสวนสาธารณะเทศบาลนคร

ขอนแก่นเป็นเจ้าของ (13 แห่ง 4,404 ต้น/ ปี 61) จ านวนต้นไม้ใหญ่ ปี 2563 ส ารวจได้ 4,280 ต้น (ตารางแนบท้าย) 

สูตรการค านวณ : 

 จ ำนวนต้นไม้ใหญ่ท่ีได้รับกำรอนุรักษ์ให้คงอยู่ x 100 
จ ำนวนต้นไม้ใหญ่ท้ังหมดในสวนสำธำรณะของเทศบำลนครขอนแก่นเป็นเจ้ำของ (13 แห่ง 4,404 ต้น) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75  จากต้นไม้ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าของ  

เท่ากับ 1 คะแนน  
 

● ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  จากต้นไม้ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าของ   

เท่ากับ 2 คะแนน  
 

● ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85  จาก ต้นไม้ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าของ 

เท่ากับ 3 คะแนน  
 

● ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  จาก ต้นไม้ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าของ 

เท่ากับ 4 คะแนน  
 

● ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95  จาก ต้นไม้ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าของ 

เท่ากับ 5 คะแนน  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ส ารวจต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

 

ท่ี สถานท่ี จ านวนต้นไม้ (ต้น) 
  ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 สวนรัชดานุสรณ์ 229 160 159 

2 สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง 330 330 330 

3 สวนประตูเมืองเฟส 1  55 55 55 

4 สวนประตูเมืองเฟส 2 122 120 118 

5 สวนศาลหลักเมือง 53 53 53 

6 สวนบึงหนองแวงตราชู 49 45 45 

7 สวนบึงแก่นนคร 2,723 2,701 2,695 

8 สวนศาลปู่ย่าตาเย็น 143 140 140 

9 เกาะกลางถนนศรีจันทร์ 440 438 436 

10 สวนบึงหนองใหญ ่ 69 69 69 

11 สวนเรือนจ ากลาง 78 76 75 

12 สวนบึงหนองบอน 45 34 34 

13 สวนบึงหนองยาว 59 59 59 

 รวมท้ังหมด 4,395 4,280 4,268 

 คิดเป็น % 99.79 % 95.88 % 95.60 % 
 
ข้อมูลฐาน  :  มีจ านวนต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะท้ังหมด 4,404 ต้น  (ปี 2560) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

จ านวนต้นไม้ใหญ่คงเหลือในสวนสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น  จ านวนต้นไม้ท่ีถูกท าลายหรือถอนย้ายไป

และขนาดโตขึ้นจนได้ขนาดเส้นรอบวง 50 เซนติเมตร  คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ คิดค านวณคงเหลือ ประมาณ  4,280  ต้น 

แทนค่าจากสูตรการค านวณ : 
                                               
 

ค่าเป้าหมาย : 

ผลลัพธ์ 
( KPI ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  2564 ปี  2565 ปี  2566 

ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นให้คงอยู่ 

 
95 % ขึ้นไป 

 
93 % ขึ้นไป 

 
93 % ขึ้นไป 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ 0.5 95.60 % 5 0.5 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

การด าเนินงานกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ใน สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น : 
1. ส ารวจต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

2. ส ารวจตรวจนับจ านวนต้นไม้ใหญ่ท่ีมีขนาดเส้นรอบล าต้นตรงหน้าอก 50 ซม. ขึ้นไป 

3. จัดท าระบบข้อมูลท าแผนท่ีต้นไม้และขึ้นทะเบียนต้นไม้ 

4. น าข้อมูลมาค านวณหาค่าการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

5. รวบรวมข้อมูลจ านวนต้นไม้ใหญ่ท่ีส ารวจได้เพื่อการค านวณสู่เป้าหมายการด าเนินการ 

6. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรม โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ต้นไม้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รุกขกรรมเพื่อการ 

 

4,268 x 100 

 
4,464 

 

=      95.60 % 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 

จัดการต้นไม้ในเขตเมือง” , ประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , หลักสูตร “เตรียมความ

พร้อมการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน” , “หลักสูตรเตรียมความพร้อมการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” , ฝึกอบรมเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ,  

 
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.4 ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล      
ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมาโนชช ธาดาจิตติกร 
หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8942 4442 4 เบอร์ติดต่อ : 0 8632 2015 7 
ค าอธิบาย :  
          พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ีกลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งท่ีมีขอบเขตท่ีดินท้ังหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณ  
ท่ีปลูกบนดินท่ีซึมน้ าได้โดยท่ีดินนั้นอาจมีส่ิงปลูกสร้างหรือพื้นผิวแข็งไม่ซึมน้ ารวมอยู่หรือไม่ก็ได้  หมายรวมถึงพื้นท่ีสีเขียว 
ในเขตเมืองและนอกเมือง อาจเป็นพื้นท่ีสาธารณะและเอกชน พื้นท่ีอรรถประโยชน์ เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ี
สาธารณูปการ พื้นท่ีสีเขียวในสถาบันต่าง ๆ พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นท่ีชายหาด  พื้นท่ีริมน้ า หรือ พื้นท่ีเส้นทางคมนาคม 
ทางบกและทางน้ า  และพื้นท่ีปล่อยรกร้าง  เป็นต้น  การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วยโครงการปรับปรุงพื้นรกร้างว่างเปล่า          
ให้เป็นสวนสาธารณะ หรือการปลูกต้นไม้ตามริมถนนสร้างร่มเงา หรือเบรกเสียงหรือกันฝนละอองหรือปลูกต้นไม้ริมตล่ิง        
น้ าช่วยพลางแสงป้องกันการระเหยของน้ าในบ่อได้เป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในแต่ละปี 
 
สูตรการค านวณ : 

 จ านวนพื้นท่ีสีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ไร่)  x 100 
จ ำนวนพื้นท่ีสีเขียวเดิม (ไร่) ในเขตเทศบำลนครขอนแก่นเป็นเจ้ำของ (ข้อมูลปี 2552 = 1,374 ไร่) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปีของพื้นท่ีสีเขียวที่มีอยู่ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปีของพื้นท่ีสีเขียวที่มีอยู่ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปีของพื้นท่ีสีเขียวที่มีอยู่ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปีของพื้นท่ีสีเขียวที่มีอยู่ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

⚫ ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปีของพื้นท่ีสีเขียวที่มีอยู่ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
          จ านวนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  มีจ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับการการปลูกเพิ่มของสวนป่ารอบบึงทุ่งสร้าง  
รวมพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้นใหม่ จ านวน ประมาณ   60   ไร่ 
 
 

แทนค่าจากสูตรการค านวณ : 
                                               
 
 

ค่าเป้าหมาย : 

ผลลัพธ์ 
( KPI ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

 
4 

 
5 

 
8 
 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่ 0.5 4.3 % 4.3 

 
0.43 

 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 
 

60 x 100 

 
1,374 

 

=     4.3 % 
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 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

การด าเนินงานกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น : 
1. ลงพื้นท่ีส ารวจตรวจสอบหาพื้นท่ีว่าง/รกร้างว่างเปล่าท่ีสามารถน ามาปรับปรุงให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว 

2. ให้ประชาชนและชุมชนหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินการปลูกซ่อม ทดแทน หรือปลูกใหม่เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน

วันส าคัญประจ าปีให้มากขึ้น 

3. น าพื้นท่ีสีเขียวที่เพิ่มข้ึนมาค านวณหาค่าการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 

4. รวบรวมข้อมูลการปลูกเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการค านวณสู่เป้าหมายการด าเนินการ 
5. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรม โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ต้นไม้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รุกขกรรมเพื่อการ

จัดการต้นไม้ในเขตเมือง” , ประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , หลักสูตร “เตรียมความ

พร้อมการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน” , “หลักสูตรเตรียมความพร้อมการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” , ฝึกอบรมเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ,  

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.5 จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภาวะดี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ  
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุธาทิพย์ แลหน้า 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 

เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7 เบอร์ติดต่อ : 0 6589 7983 5 
ค ำอธิบำย :  

ครอบครัวลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภำวะดี หมายถึง ครอบครัวท่ีมีกระบวนการจัดการสุขภาพตามวิถีชุมชน และ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการอาหารปลอดภัย การจัดการส่ิงแวดล้อมในบ้าน ท าใหไ้ม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรคมี

สุขภาพอนามัยท่ีดี จนสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต

“อย่างคุ้มค่า”ซึ่งประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 

๑) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่   ๒๖ องศาเซลเซียส และต้อง

ไม่มีการรั่วไหลของเครื่องท าความเย็นปิดไฟและถอดปล๊ักเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้เปล่ียนมาใช้หลอด

ประหยัดไฟเพื่อประหยัดเงิน 

๒) ปลูกอยู่ ปลูกกิน เช่น ปลูกผักสวนครัวในบ้านไม่ต้องเสียน้ ามันไปซื้อเข้าครัวท าอาหารไม่ต้องครบ

เจ็ดวันสามมื้อ แต่เท่าท่ีเวลาจะอ านวยรักษาต้นไม้เดิมและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบ้านไปเลือกซื้ออาหารท่ีตลาดเขียว

ขอนแก่นมาบริโภคเลือกกินผักมากกว่ากินเนื้อ 

๓) เดินทางอย่างยั่งยืน เช่น ใช้จักรยานหรือเดินแทนการใช้รถให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพท่ีดีไม่ขับรถส่วนตัว

อย่างน้อย  ๑ วันต่อสัปดาห์ 

๔) ไม่ก่อมลพิษ (๓Rs)ด้วยการลดปริมาณขยะต้นทางก่อนน าไปก าจัด เช่น คัดแยกขยะรีไซเคิลไป

จ าหน่ายคัดแยกขยะอันตรายคัดเศษอาหารไปท าปุ๋ยหรือน้ าจุลินทรีย์การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนก่อนลงสู่

ธรรมชาติ 

๕) ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้สินค้าท่ีมีฉลากเขียวเพื่อประหยัดพลังงานและน้ าใช้

แก้วน้ า ชาม ตะเกียบ ผ้าเช็ดหน้า และถุงชอปป้ิงของตนเองปฏิเสธการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารท้ังน ากลับมา

ทานท่ีบ้านและนอกบ้านการไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าและรวบรวมน้ ามนัเก่าให้เทศบาลนครขอนแก่นเพื่อน าสู่

ขบวนการผลิตไบโอดีเซลใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ ามันให้น้อยลงเพื่อรักษาโลกของเรา 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
สูตรการค านวณ: 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ า  
จ านวน 10  ครัว เรือน 

เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ า  
จ านวน 20  ครัว เรือน 

เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ า  
จ านวน 30  ครัว เรือน 

เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ า  
จ านวน 40  ครัว เรือน 

เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ า  
จ านวน 50  ครัว เรือน 

เท่ากับ  5 คะแนน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

50 ครัวเรือน ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 จ านวน 50 ครัวเรือน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ า 

0.5 50 ครัวเรือน 5 0.5 

 

จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภาวะดี (ครอบครัว) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
1. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ( KHON KAEN LOW CARBON CITY )  
2. โครงการครอบครัวลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภาวะดี ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
1. มีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนจากผู้บริหาร 
2. ประชนชนมีความตระหนักในปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
บุคลากรในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. บันทึกรายงายผลการปฏิบัติ 
2. การอบรม ส่งเสริมความรู้ 
3. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

           จากการด าเนินงานเก็บข้อมูลการท าโครงการครอบครัวลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภาวะดีชุมชนหลังศูนย์

ราชการ 1 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการใช้น้ าประปา ข้อมูลขยะการแยกขยะ และข้อมูลการใช้รถ โดยใช้

แบบสอบถามข้อมูลก๊าซเรือนกระจกก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จ านวนท้ังหมด 50 ครัวเรือน ได้ข้อมูลดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการสอบถามข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการในแต่ละครอบครัว 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(kgCO2) 

หลังเข้าร่วมโครงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(kgCO2) 
1 นางอัมรา สุ่มมาตย์ 251.76 195.66 
2 นายเรียบ สุ่มมาตย์ 69.39 69.3 
3 นายวิรัช พฤติสาร 204.27 206 
4 นายอุดม ถิหมื่นไวย์ 151.12 152 
5 นางกิมหล่าน ทองวิเศษ 353.40 452.2 
6 นางหล่วน เกตุดาว 175.68 201 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(kgCO2) 

หลังเข้าร่วมโครงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(kgCO2) 
7 นายผอง กลางบุญมา 187.78 188.3 
8 นายสมศักดิ์ เพียศักดิ์ 199.25 189 
9 นายพัศพงศ์ ปิยพัศพงศ์ 224.37 206.8 
10 นางสาวชมภูนุช ศรีสุนาครัว 541.89 544.5 
11 นางหนูเพ็ชร แซ่ตั้ง 235.43 235 
12 นางศริยา โสบุญมา 669.53 660.1 
13 นางบัวลอย สนอุป 177.63 156.2 
14 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมิ่ง 781.30 780 
15 นายทอง ใจเย็น 43.52 45 
16 นายสันติชัย ตรีนุสนธ์ 568.10 501.1 
17 นายปกครอง มงคลศิลป์ 215.75 216 
18 นายบุญโชติ ศรีบุญเรือง 357.21 345.6 
19 นายสุริยัน แจ่มศรี 226.11 216.9 
20 นางบุญส่ง เกตุดาว 595.15 567.3 
21 นายแฉล้ม ฉัตรเทวิน 424.02 434 
22 นางสาวพงเพ็ชร โคสา 114.55 114 
23 นายคูณ ปิ่นขุนทด 130.61 129.1 
24 นางฤทัย ชนากานต์ 236.95 236 
25 นางจันทร์เพ็ญ แดงมาก 391.34 390.3 
26 นางมณีรันต์ โยทาทูน 723.22 730 
27 นางสงวน แนบทางดี 568.08 456.3 
28 นายธีรพันธ์ เต็งเจริญทว ี 602.02 596.2 
29 นายอมร เนืองชมพ ู 339.71 340.6 
30 นางกฤษณา ตระการไทย 527.95 499.89 
31 นางอรพนิ การนัง 232.80 233 
32 นายถวิล พรมลี 364.03 356.07 
33 นางนิล นิเกล 499.11 489.02 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  จากตารางท่ี 1 แสดงผลการสอบถามข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อน -หลังเข้าร่วมโครงการของแต่

ละครัวเรือน จะเห็นว่าท้ัง 50 ครัวเรือน ก่อนเข้าร่วมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมกนัท้ังหมด 20,647.68 kgCO2 

และหลังการด าเนินงานโครงการมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมกันท้ังหมด 19829.65 kgCO2 ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ร้อยละ  3.96  

 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมแต่ละประเภทก่อนเข้าร่วมโครงการครอบครัวลดโลกร้อน สู่

ครอบครัวสุขภาวะดี เป็นดังนี้ 

ดับ ชื่อ-สกุล 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ

ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (kgCO2) 

หลังเข้าร่วมโครงการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (kgCO2) 

34 นายประดิษฐ์ บุตรแสนดี 1,329.93 1098.5 
35 นางสมหวัง คะสุวัง 648.93 650.2 
36 นางเนารักษ์ ป้องทองหลาง 1,146.63 2054.01 
37 นายฤทธิรงค์ พจนานุกิจ 441.78 445 
38 นางอรุณนี สังกา 1,049.34 1039.02 
39 นายปรเมษฐ์ การจนวรางกูร 268.49 256.03 
40 นางกองทรัพย์ ศรีทรานุกูล 586.22 514.09 
41 นางหนูนก ชาบัว 651.48 650 
42 นายสไว นามค า 888.79 790.9 
43 นางจงรักษ์ ศิริมาลา 268.09 270 
44 นางสาวณัฐธยาน์ ศรีสุนาครัว 216.36 201.09 
45 นางปุญญิศา เบญจศิลป์ 178.45 180.08 
46 นางนภาภรณ์ จราฤทธิ์ 285.62 280 
47 นายทศพล ศรีบุญเรือง 288.87 279.05 
48 นายสะอาด ภาวะโคตร 379.05 367.09 
49 นางสาวเอมอร ค าหว่าน 266.22 270.06 
50 นางวราภรณ์ พิทักษ์พงษ ์ 370.40 350.99 
 รวม 20,647.68 19,829.65 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ตารางที ่2 แสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมแต่ละประเภทก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ประเภท Emission Factor 

(kgco2e) 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

Emission Factor 

(kgco2e) 
หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใช้ไฟฟ้า 7,445.65 7,190.03 
การใช้น้ าประปา 27.827 26.93 
การท้ิงขยะ 1,318.38 901.6 
การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 10,833.32 10,833 
การใช้ก๊าซหุงต้ม 1,022.51 878.09 

รวม 20,647.68 19,829.65 
 
           จากตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมแต่ละประเภท จะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือ การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7,190.03 kgCO2  และกิจกรรมท่ี

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยท่ีสุดคือ การใช้น้ าประปา ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 26.93 kgCO2  

 

สรุปผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินงานเก็บข้อมูลการท าโครงการครอบครัวลดโลกร้อน สู่ครอบครัวสุขภาวะดี ชุมชนหลังศูนย์

ราชการ 1 จ านวน 50 ครัวเรือน จะเห็นว่าครัวเรือนท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากท่ีสุด ได้แก่ ครัวเรือนของนาย

ประดิษฐ์ บุตรแสนดี ต่อมาเป็นครัวเรือนของนางเนารักษ์ ป้องทองหลาง และครัวเรือนของนางอรุณนี สังกา ซึ่งมีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,329.93, 1,146.63 และ 1,049.34 kgCO2 ตามล าดับ  

ครัวเรือนท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยท่ีสุด ได้แก่ ครัวเรือนของนายทอง ใจเย็น ต่อมาเป็นครัวเรือนของ

นายเรียบ สุ่มมาตย์ และครัวเรือนของนางสาวพงเพ็ชร โคสา ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 43.52, 69.39 และ 114.55 

kgCO2 ตามล าดับ  

ปัญหาอุปสรรค  

 ครัวเรือนท่ีร่วมโครงการ ไม่ค่อยอยู่บ้านตามเวลาท่ีคณะท างานไปเก็บข้อมูล 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.6 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม                
ของส านัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ  
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7 เบอร์ติดต่อ : 0 8044 7976 1 
ค าอธิบาย : วัสดุส านักงาน หมายถึง วัสดุท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน มีลักษณะไม่คงทนถาวร ใช้แล้วหมดไป      
เช่น  กระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร น้ ายาลบค าผิด ปากกาเคมี ปากกาเขียนไวบอร์ด เป็นต้น 
                การจัดซื้อท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หมายถึง การจัดซื้อสินค้าท่ีส่งผลกระทบน้อยกว่าสินค้าปรกติท่ัวไปท่ีท า
หน้าท่ีอย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจะมีสัญลักษณ์ ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว 
และการได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ติดอยู่บนกล่องบรรจุสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ 
 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม x 100 
จ านวนงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับการจัดซื้อวัสดุส านักงานของส านัก/กอง และโรงเรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของส านัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 10-<15 

เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของส านัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 15-<20 

เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของส านัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 20-<25 

เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของส านัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 25-<30 

เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของส านัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร้อยละ 30  

เท่ากับ  5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 30 

 
         1,114,024 x 100      =  23.95 % 

                               4,652,290 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ี
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ของส านัก/
กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

0.5 23.95 % 3 
 

0.3 
 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุน    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : บางส านัก/กองไม่ได้จัดซื้อรายการวัสดุส านักงานสีเขียวในรอบการประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : 

หลักฐานอ้างอิง : หนังสือรายงานการจัดซื้อวัสดุส านักงานสีเขียว 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.7 จ านวนตลาดปลอดโฟม 100% 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายทัศนัย ประจวบมอญ  
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุธาทิพย์ แลหน้า 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 

เบอร์ติดต่อ : 0 8149 0014 7 เบอร์ติดต่อ : 0 6589 7983 5 
ค าอธิบาย :  
             ตลาด หมายถึง สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภท  สัตว์ เนื้อสัตว์            
ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพของสด ปรุงประกอบแล้วหรือของเสียง่าย  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่น
ด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว        
เป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ตลาดประเภทท่ี 1 และตลาด
ประเภทท่ี 2 
             ตลาดประเภทท่ี 1 หมายถึง ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร มีส่วนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง          
คือ อาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของท่ีขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่ างล้างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือ                
ท่ีรองรับมูลฝอยและท่ีจอดยานพาหนะ 
             ตลาดประเภทท่ี 2 หมายถึง ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร แต่ต้องจัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้ขายของห้องส้วม         
ท่ีปัสสาวะ อ่างล้างมือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
             ตลาดปลอดโฟม หมายถึง ตลาดท่ีใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแทนกล่องโฟมบรรจุ            
อาหารให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการในตลาด 
 
สูตรการค านวณ :  
                                           

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ - เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ - เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ จ านวนตลาดปลอดโฟม 100% 1 แห่ง เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ - เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ จ านวนตลาดปลอดโฟม 100% 2 แห่ง เท่ากับ  5 คะแนน 
    

 

จ านวนตลาดปลอดโฟม 100 % (แห่ง) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
   - ในปี 2564 มีเป้าหมาย ในการขอรับการประเมินตลาดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จ านวน 3 แห่ง         

ได้แก่ ตลาดเปิดท้าย มข., ตลาดอ.จิระ และตลาดชิลล์มาร์เก็ต โดยได้ด าเนินการรณรงค์ผู้ประกอบการค้าในตลาดให้เข้า

ร่วมโครงการตลาดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% 

   - ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ได้ประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น     

เพื่อขอรับการประเมินตลาดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ซึ่งมีตลาดท่ีได้ผ่านการประเมินและได้รับใบประกาศ

เกียรติคุณตลาดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จ านวน 2 แห่ง       

คือ ตลาดเปิดท้าย มข. และตลาดชิลล์มาร์เก็ต     

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนตลาดปลอดโฟม 100% 0.5 2 แห่ง 5 0.5 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุน    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : 
 

หลักฐานอ้างอิง : ใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นท่ีผ่านระดับเกณฑ์การประเมินโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฤทัยรัตน์  แผนทอง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 8650 3009 7 
ค าอธิบาย :  
           โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) หมายถึง โครงการท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร (Zero Waste) เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชน ประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการน าขยะ หรือของเหลือใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด และเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูสถานศึกษาท่ีท าประโยชน์ต่อสังคมใน
ด้านการจัดการขยะ การลด การแยก และน ากลับมาใช้ใหม่ และสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
(Zero Waste) 
           เกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) หมายถึง เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด โดยมีคะแนนรวม 140 คะแนน และ
แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
               ระดับดีเย่ียม                       ต้ังแต่ 121 คะแนน ขึ้นไป 
               ระดับดี                             ต้ังแต่ 101 – 120 คะแนน 
               ระดับมาตรฐาน                   ต้ังแต่ 81 – 100 คะแนน 
               ระดับพอใช้                        ต้ังแต่ 61 – 80 คะแนน 
               ระดับควรปรับปรุงพัฒนา        ต้ังแต่ 60 คะแนนลงไป 
           เกณฑ์การก าหนดคะแนนในแต่ละระดับ หมายถึง การก าหนดคะแนนให้โรงเรียนท่ีผ่านการพิจารณา
ตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
               ระดับดีเย่ียม                        =  5 คะแนน 
               ระดับดี                              =  4 คะแนน 
               ระดับมาตรฐาน                    =  3 คะแนน 
               ระดับพอใช้                         =  2 คะแนน 
               ระดับควรปรับปรุงพัฒนา         =  1 คะแนน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นท่ีผ่านระดับ
เกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste 
School) 
มีผลรวมคะแนน 
21 คะแนน 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นท่ีผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
มีผลรวมคะแนน 
22 คะแนน 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นท่ีผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
มีผลรวมคะแนน 
23 คะแนน 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นท่ีผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ 
(Zero Waste 
School) 
มีผลรวมคะแนน 
 24 คะแนน 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่นท่ีผ่าน
ระดับเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
มีผลรวมคะแนน  
25 คะแนน ขึ้นไป 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
     เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมจึงปรับเปล่ียนการจัดโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2564 
ไม่มีการประกวดระดับจังหวัด ให้มีการประกวดเฉพาะระดับประเทศ ดังนั้น จึงมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นสมัครเข้าโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จ านวน 5 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
ผ่านระดับเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประเทศ ดังนี้ 
     ระดับดีเย่ียม     2 แห่ง       ได้แก่   โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกและโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 
     ระดับดี           2 แห่ง        ได้แก ่  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
     ระดับมาตรฐาน 1 แห่ง        ได้แก่    โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
     ผลรวมของคะแนน 5 โรงเรียน  = (2x5) + (2x4) + (1x3) =  21 คะแนน 
หมายเหตุ : โรงเรียนท่ีไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
(เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2562 จึงไม่สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้), โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง,  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม และโรงเรียน
อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นท่ีผ่านระดับ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 

0.5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น จ านวน  

5 โรงเรียน ท่ีผ่านระดับเกณฑ์
การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) 
มีผลรวมคะแนน 21 คะแนน 

1 0.1 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ส านักการศึกษา  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมโครงการประกวด
โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ประจ าปี 2564  
2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 
กระบวนการท่ีน าไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
3. โรงเรียนส่งใบสมัคร พร้อมเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม กระบวนการท่ีน าไปสู่โรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อพิจารณาตัดสินระดับประเทศ 
4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณาและระดับคะแนนให้โรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
ในระดับประเทศทราบ  
5. ส านักการศึกษา ติดตามและรวบรวมผลการพิจารณาและระดับคะแนนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
          โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารเทศบาลด้านนโยบายในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
และได้รับการส่งเสริม ความร่วมมือจากหน่วยงาน/ องค์กร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
          เนื่องจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ปรับเปล่ียนการจัดโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ประจ าปี 2564 ไม่มีการประกวดระดับจังหวัด ให้มีการประกวดเฉพาะระดับประเทศ  
ท าให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลบางแห่งไม่พร้อมสมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในปีต่อไป : 
          ส านักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ท้ัง 11 โรงเรียน ควรร่วมประชุมวางแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดในปีต่อไป 

หลักฐำนอ้ำงอิง :  
- รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
- เกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.9 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจในด้านส่ิงแวดล้อม    
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฤทัยรัตน์  แผนทอง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 8650 3009 7 
ค าอธิบาย :  
           นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจในด้าน ส่ิงแวดล้อมและน าไปใช้                 
ในชีวิตประจ าวันได้ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยผ่านการเรียนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้             
ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม                                 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
       จ านวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจในด้านส่ิงแวดล้อมและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีดังนี้ 

 
 
 
 

ท่ี โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจฯ 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 2,188 2,188 100 
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 2,695 2,180 80.89 
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 225 165 73 
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 374 374 100 
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 573 573 100 
6 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนคร

ขอนแก่น (โนนหนองวัด) 45 42 93 
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 690 690 100 
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 974 730 75 
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 108 85 79 
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 438 437 99.77 
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 598 578 96.66 

 รวม 8,908 8,042 90.27 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านส่ิงแวดล้อม
และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
ร้อยละ 71 

ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านส่ิงแวดล้อม
และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
ร้อยละ 72 

ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านส่ิงแวดล้อม
และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
ร้อยละ 73 

ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านส่ิงแวดล้อม
และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
ร้อยละ 74 

ร้อยละของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านส่ิงแวดล้อม
และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
ร้อยละ 75 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
    ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านส่ิงแวดล้อมและน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

0.5 90.27 % 5 
 

0.5 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ส านักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ท้ัง 11 โรงเรียน ประชุมเพื่อร่วมกันก าหนด         
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านส่ิงแวดล้อมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
2. คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูวางแผนการด าเนินงานในโรงเรียน 
3. โรงเรียนด าเนินการจัดกระบวนการให้ความรู้แบบบูรณาการ 
4. โรงเรียนรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงาน 
5. ส านักการศึกษาและโรงเรียนร่วมกันสรุปผลการด าเนินงาน    
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารเทศบาลด้านนโยบายในการ
ด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม และได้รับการส่งเสริม ความร่วมมือจากหน่วยงาน/ องค์กร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนเป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีมีความหลากหลาย ท้ังการเรียนการสอนในห้องเรียน        
และกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและน าไปใช้              
ในชีวิตประจ าวันได้  
3. โรงเรียนมีเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีร่วมด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะครูและนักเรียน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนินการของ
โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมแก่นักเรียนไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
1. ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสม่ าเสมอ 
2. ก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ชัดเจนและเน้นการให้ความรู้    
ในด้านส่ิงแวดล้อมแก่นักเรียนเพื่อจะน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3. โรงเรียนควรให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกระดับช้ัน และมีการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับช้ัน 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.10 ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับท่ีเริ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพไม่เกินร้อยละ 10 (37 วัน) ในรอบปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ 
ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา ช่อมะลิ 
นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4484 6 / 0 6291 9955 5 เบอร์ติดต่อ : 0 9554 2838 1 
ค าอธิบาย :  
           การรายงานคุณภาพอากาศโดยรวม เป็นคะแนนค่าดัชนีคุณภาพอากาศเพียงค่าเดียว โดยการน าผล          
การตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายตัวมาประเมินร่วมกัน ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM10)       
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซโอโซน (O3) เพื่อแปลผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งร้อยละของจ านวนวันท่ี
มีค่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพอากาศ (AQI) เฉล่ียรายวันมีค่าคุณภาพอากาศในระดับท่ีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไม่เกิน
ร้อยละ 10 (37 วัน) ในรอบปี 
 

ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน :     
                                             0 - 25      คุณภาพดีมาก              
                                           26 - 50      คุณภาพดี              
                                           51 - 100    คุณภาพปานกลาง              
                                          101 - 200    เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ              
                                          >201 ขึ้นไป  มีผลกระทบต่อสุขภาพ              
สูตรการค านวณ : 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

จ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพอากาศ (AQI) เฉล่ียรายวันมีค่าคุณภาพอากาศ 

ในระดับท่ีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  40  วัน  X 100 

365 วัน 

                                                         =     10.96 % 
 

                          ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพอากาศ (AQI) 
              เฉล่ียรายวันมีค่าค่าคุณภาพอากาศในระดับท่ีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ                                                        
                                ไม่เกินร้อยละ 10 (37วัน) ในรอบปี                                 X   100 
                       จ านวนวันท้ังหมดท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี (365 วัน) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพ
อากาศในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
≤ ร้อยละ 18 (66 วัน) ของจ านวนวันท้ังหมดท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี  

เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพ
อากาศในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
≤ ร้อยละ 16 (59 วัน) ของจ านวนวันท้ังหมดท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี  

เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพ
อากาศในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
≤ ร้อยละ 14 (52 วัน) ของจ านวนวันท้ังหมดท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี 

เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพ
อากาศในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
≤ ร้อยละ 12 (44 วัน) ของจ านวนวันท้ังหมดท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี 

เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพ
อากาศในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
≤ ร้อยละ 10 (37 วัน) ของจ านวนวันท้ังหมดท่ีมี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี 
 
 
 
 

เท่ากับ  5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค่าเป้าหมาย :  
 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
(KPI หลัก) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)  
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับ
ท่ีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ≤ ร้อยละ 10 (37 วัน)  ของ
จ านวนวันท้ังหมดท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี 

16% 
(59วัน) 

14%
(52วัน) 

12%
(44วัน) 

10%
(37วัน) 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ร้อยละของจ านวนวันท่ีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพ
อากาศในระดับท่ีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ                  
ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนวนัท้ังหมดท่ีมีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปี 

0.5 10.96  
(40 วัน) 

 

4 0.4 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

• พื้นท่ีท่ีมีการขุดดิน ถมดิน ให้มีการล้างล้อรถบรรทุกและฉีดพ่นน้ าป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
สม่ าเสมอ 

• เขตก่อสร้างให้ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยการคลุมวัสดุกันฝุ่น และท าความ
สะอาดสถานท่ีมิให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

• การกวาดและฉีดล้างถนนในเขตเทศบาล 

• การควบคุมการเผาในท่ีโล่ง 

• การตรวจวัดค่าความทึบแสงเตาเผาศพและเตาเผาโรงงาน   

• การตรวจวัดควันด ารถยนต์โดยสารสาธารณะ(รถสองแถว) ,รถยนต์ส่วนบุคล,รถบรรทุก,รถ
สาธารณะ 

• การตรวจวัดฝุ่นละออง  

• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

• การประชุมเครือข่ายคณะท างาน ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 

หลักฐานอ้างอิง :  

 

79



80 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุรางค์ พาน้อย  
ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม      

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวทัญญุตา ธวัชโชติ 
ผู้อ านวยการส่วนสังคมสงเคราะห์  

เบอร์ติดต่อ : 0 8195 4253 6  เบอร์ติดต่อ : 0 8460 3959 9    
ค าอธิบาย :    

            กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนท่ีได้รับการสงเคราะห์ดูแล
ช่วยเหลือ ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน  จ านวน  844  คน 
            คุณภาพชีวิต  หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถด ารงชีวิตและด าเนินกิจกรรมท้ังหลายของชีวิต ด้วยพละก าลัง 
ความรู้และความสามารถท้ังปวงท่ีตนมีอยู่ด้วยความราบรื่นท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมไปถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งตนเองได้อย่างมีทิศทาง ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ตาม
สมควร สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุขและท าให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วย ในท่ีนี้ ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย 
อาหาร สุขภาพ รายได้ การศึกษา อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เพื่อคนพิการ 
            การพึ่งพิง  หมายถึง บุคคลท่ีต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นเป็นประชากรท่ีไม่ท างานใน
เชิงเศรษฐกิจ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้ท่ีได้รับการอุปการะจากผู้ท างานหาเงิน ได้แก่ แม่บ้าน เด็กในอุปการะ 
คนชรา รวมท้ังบุคคลผู้รับการสงเคราะห์ หรือรับสวัสดิการสังคมจากรัฐเพื่อการด ารงชีพ  ติดตามประเมินผลแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพ่ึงพิงได้ ร้อยละ 60 เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพ่ึงพิงได้ ร้อยละ 65 เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพ่ึงพิงได้ ร้อยละ 70 เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพ่ึงพิงได้ ร้อยละ 75 เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพ่ึงพิงได้ ร้อยละ 80 เท่ากับ  5 คะแนน 
 
 
 
 
 

                 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต       X  100  
                                            ค่าเป้าหมายท้ังหมด 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 8.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพิงได้ >ร้อยละ 80 
(จ านวน 844 คน) 
 8.1.1 ยกระดับคุณภาพชีวิต > 80 % 
1) ผู้สูงอายุ  197 คน > (70 คน) 
2) คนพิการ 100 คน > (21 คน) 
3) เด็ก/นักเรียน /นักศึกษา 71 คน > (64 คน) 
4) คนยากจน 164 คน > (18 คน) 
8.1.2 สามารถลดการพึ่งพิงได้ > 10 % (0  คน) 
 
8.2 จ านวนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยี >2,000คน 
     8.2.1 Smart pinning >2,000 คน  
(ปักหมุดผู้สูงอายุ)   
     8.2.2 Smart card > 2,000 คน 
 

 
 
 
 
 

0.7 
 
 

0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 

 

0.3 

0.1 

0.2 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

197 
100 
64 
194 
0 
 
 
0  
 
0 

1,030 
 

 
 
 
 

 
 58.17 

 
 

100 
100 

90.14 
100 
0 
 
 
0 
 
0 

51.50 

 
 
 
 

 
ไม่บรรลุ 

 
 

บรรลุ 
บรรลุ 
บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่บรรลุ 
 
 
 
 

 
ไม่บรรลุ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  
           ด าเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 565 คน ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน 
และกลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมารับบริการท่ีส านักสวัสดิการสังคม เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน ติดตามประเมินผลด้วย
กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
1. โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน (ส านักสวัสดิการสังคม) 
2. โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน (ส านักสวัสดิการสังคม/ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม) 
3. โครงการกองทุนต้ังตัว (ส านักสวัสดิการสังคม) 
4. โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ  
    (ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ส านักปลัดฯ) 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารงานชัดเจน 
2. งบประมาณมีเพียงพอ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการช่วยเหลือยังไม่เอื้อต่อการบริการให้รวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  :  
1. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการดูแลช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย  
2. ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
4. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ครอบคลุมท่ัวถึงทุกกลุ่ม 
5. สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ เช่น อาชีพ/รายได้เสริม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงและพึ่งตนเองได้ 
6. ปรับสภาพพื้นท่ี สภาพแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม   
7. ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการภาครัฐ  อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง  
8. ติดตามดูแลกลุ่มเป้าหมายท่ีออกจากระบบ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

เอกสารอ้างอิง : เอกสารโครงการ 
1. โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน (ส านักสวัสดิการสังคม) 
2. โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน (ส านักสวัสดิการสังคม) 
3. โครงการกองทุนต้ังตัว (ส านักสวัสดิการสังคม) 
4. โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ  
   (ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ส านักปลัดฯ) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางนิภาธร พงศาปาน               
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค    

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุธิดา อิสระ  
นายเอม แสงพระจันทร์/นายวัชรพงศ์ สมยา 

เบอร์ติดต่อ : 0 4324 5523  เบอร์ติดต่อ : 0 4324 5523    
ค าอธิบาย :   
  
           อัตราป่วย : จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อจ านวนประชากรแสนคน 
           ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงต  ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
ร้อยละ 20 
           วัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัด : เพื อให้อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกลดลงต  ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง           
ร้อยละ 20 ในพื้นที เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 

สูตรการค านวณ : 

 
 

 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 2559 58 56 14 8 5 2 1 7 5 14 16 13 
ข้อมูลปี 2560 8 2 1 2 1 1 0 4 11 11 7 5 
ข้อมูลปี 2561 0 0 0 0 0 0 1 2 16 10 4 7 
ข้อมูลปี 2562 9 4 2 5 0 3 5 3 13 33 28 36 
ข้อมูลปี 2563 33 16 5 8 4 4 14 39 20 60 41 19 
ค่ามัธยฐาน 9 4 2 5 1 2 1 4 13 14 16 13 

 
จ านวนประชากร ปี 2563 
= 157,136 คน 
จ านวนผู้ป่วย (ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง) 
= 84 คน 
อัตราป่วย = 53.46 คน/แสน
ประชากร 

 
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงต  ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 20 
อัตราป่วยลดลง  =  ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  x   20 
                                                            100 
                     =  53.46 x  20 
                                    100 
                     =  10.69 
อัตราป่วยที มีได้ไม่เกิน  53.46 – 10.69  =  42.77 ราย/แสนประชากร 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

•  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าคว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 1 คะแนน 

•  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  
ร้อยละ 10 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเท่ากับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  เท่ากับ 3 คะแนน 

•  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงต  ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  
ร้อยละ 10 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงต  ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

KPI ปี 63 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ค่ามัธยฐาน 9 4 2 5 1 2 1 4 13 14 16 13 84 

ค่าเป้าหมาย 7.2 3.2 1.6 4 0.8 1.6 0.8 3.2 10.4 11.2 12.8 10.4 67.2 

ปี 2564 5 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 12 

 
 

 1 2 3 4 5 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

>20% >10% มัธยฐาน <10% <20% 

(ปชก.ปี 64 = 
157,136 คน) 

64.15 58.81 53.46 48.11 42.77 

  (มากกว่า 20%) (มากกว่า10%) (ค่ามัธยฐาน) (ลดลง 10%) (ลดลง20%) 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงต  ากว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
 

3 อัตราป่วยปี 2564  เท่ากับ            
7.64 ราย/แสนประชากร 

(อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงต  ากว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 85.6 %) 

5 3 
 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
หัวข้อ กิจกรรม 

เสริมสร้างศักยภาพให้

ประชาชนมีความเข็มแข็ง

ในการป้องกันควบคุมโรค 

❖ การ update สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ความรู้โรคไข้เลือดออกและยุง
พาหะน าโรค  แก่ อสม. ประชาชน ช่องทางต่าง ๆ เช่น  ประชุม
ประจ าเดือน อสม. คณะกรรมการชุมชน 

❖ สนับสนุนผู้น าชุมชน โรงเรียน ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื องโรค และ
สถานการณ์โรค 

❖ การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยชุมชนเอง 
(โครงการปลอดโรคปลอดภัยขากยุงลาย) 

ยุงลายพาหะน าโรคหรือ

การลดปริมาณเช้ือก่อโรค 

❖ การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน : ทุกหลังคาเรือนก าจัดลดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ 

❖ การจัดกิจกรรมรณรงค์จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที เสี ยงของชุมชน
ทุกเดือน (โครงการปลอดโรคปลอดภัยขากยุงลาย) 

❖ การส ารวจและควบคุมลูกน้ ายุงลายโดย อสม. และเจ้าหน้าที ในชุมชน 
โรงเรียน วัด ทุก 2 เดือน 

❖ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวัดหรือโรงเรียนที มีค่า CI สูง 
❖ การพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายเพื อควบคุมโรค อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยสิ งแวดล้อมที ส่งผล

ต่อการป้องกันควบคุมโรค 

 

❖ การประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคและความรู้เรื องโรคไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื อง  

❖ การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงฤดูกาลระบาด  
❖ การสนับสนุนทรายเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลายแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  (ต่อ) : 

หัวข้อ กิจกรรม 
ปัจจัยสิ งแวดล้อมที ส่งผล

ต่อการป้องกันควบคุมโรค 

 

❖ การประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคและความรู้เรื องโรคไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื อง  

❖ การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงฤดูกาลระบาด  
❖ การสนับสนุนทรายเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลายแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ 

ปัจจัยสิ งแวดล้อมที ส่งผล

ต่อการป้องกันควบคุมโรค 

(ต่อ) 

 

❖ การสอบสวนควบคุมโรคตามมาตรฐาน (ทีมงานเครือข่าย ได้แก่ 
โรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ เทศบาล, มีเครื องมือที มีคุณภาพ,        ลง
สอบสวนโรคภายใน 24 ชั วโมง หลังรับแจ้ง, มีการจัดต้ังไลน์กลุ่ม อ าเภอ
เมือง ส่งข้อมูลการเจ็บป่วย การส่งต่อ case การควบคุมโรค)    

❖ มีการจัดท าแผนที การเกิดโรคเพื อก าหนดจุดเสี ยง การกระจาย 
ตัวของโรคเพื อดูแนวโน้มการแพร่ระบาด 

❖ การจัดท าแผนผังการป้องกันควบคุมโรคเพื อเป็น Guideline     ให้
โรงเรียน ชุมชน  

ปัจจัยที่ท าให้การท างานไม่บรรลุ : 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ งแวดล้อม ทุกพื้นที  อย่างจริงจังและต่อเนื อง 
2. การบูรณาการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ท้ังด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ท้ังในและ
นอกสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงท้องถิ นที มีพื้นที ติดต่อกัน 
3. สร้างแนวทางการปฏิบัติการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที ชัดเจนให้กับชุมชน เพื อการพึ งพ าตนเอง        
อย่างยั งยืน 
4. มาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที  ได้แก่ สารเคมี เครื องมือ อุปกรณ์ และทีมพ่น 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. บ้านเรือนที เข้าถึงยาก ความตระหนักของประชาชนในการดูแลจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายภายในบ้าน 
    และบริเวณรอบ ๆ บ้านของตนเอง 
2. ระบบการรายงานโรคของโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก   
หลักฐานอ้างอิง : 
1. การประชุมประจ าเดือน 
2. บันทึกผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
3. รายงานสถานการณ์โรค พื้นที เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
4. เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม 

 

86



87 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 ค่าเฉล่ียถ่วงน้้าหนักของกระบวนการด้าเนินงานเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM , HT) 
10.1 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (Pre DM) ≤ ร้อยละ 1.95 
10.2 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง (Pre HT) ไม่เกินร้อยละ 3.9 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ 
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์        
ผอ.ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางภคอร ทองสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
รก.หนฝ.บริการาธารณสุข 
พญ.มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ศ.1 
นางทิพาภรณ์ รุจิรกาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ศ.3 
น.ส.อังสุมาลิน กรมทอง พยาบาลวิชาชีพ ศ.5 
นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศ.มิตรภาพ 
น.ส.ศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศ.หนองแวง 
นางอรอนงค์ เจ๊กภู่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ศ.ประชาสโมสร 
นางหล่ังพร อุตรศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศ.ชาตะผดุง 
นางรานี แสงจันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ศ.สามเหล่ียม 

เบอร์ติดต่อ : 0 9825 6518 1 เบอร์ติดต่อ : 0 8500 6471 6 
ตัวชี้วัดที่ : 10.1 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน(Pre DM) ≤ ร้อยละ 1.95 
หน่วยวัด :    ร้อยละ 
น้ าหนัก  :     ร้อยละ 0.5 
ค าอธิบาย :  
กลุ่มเป้าหมาย (Popular)  หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี เขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีขึ้นทะเบียนใน โปรแกรม HDC ท่ี
ได้รับการตรวจคัดกรองว่าเป็น กลุ่มเส่ียงเบาหวาน (Pre DM) 
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองและมีค่าน้ าตาล FBS  
ระหว่าง 100-125 mg/dl ในช่วงปีท่ีผ่านมา( ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ) 
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) หมายถึง ร้อยละของประชากรกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (Pre DM) ได้รับ
ค าแนะน าให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีการตรวจคัดกรองซ้ า(ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564) มีค่าน้ าตาล FBS  › 
125 mg/dl 
                          =              จ านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ x 100 
                                          จ านวนประชากรกลุ่มเส่ียงเบาหวาน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

1. การเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง โรคเบาหวานโดยการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ ๓๕ปี ขึ้นไปเพื่อค้นหากลุ่ม
เส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

2. กลุ่มเส่ียงเบาหวานได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และไม่ป่วยเป็นเบาหวาน 
ผลงานการคัดกรองโรคเบาหวาน 

PCU จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนที่ได้รับการ
คัดกรอง 

คิดเป็นร้อยละ จ านวนกลุ่มเสี่ยง 

ศ.1 เทศบาล 4,440 3,992 89.91 165 
ศ.3 โนนชัย 3,587 3,062 85.36 125 
ศ.5 หนองใหญ่ 3,456 2,842 82.23 55 
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 5,997 5,734 95.16 53 
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ 5,411 5,247 96.79 161 
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 5,999 5,602 93.38 132 
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 5,202 4,749 91.29 19 
ศูนย์สุขภาพสามเหล่ียม 5,801 2,784 47.99 250 
สถานพยาบาลอื่น ๆ 210 7 3.33 1 
รวม 40,130 34,019 84.77 960 

 

 
ผลงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงเพื่อจ านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 

PCU จ านวนกลุ่มเสี่ยง จ านวนผู้ป่วยราย
ใหม่ 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ศ.1 เทศบาล 165 1 0.61  
ศ.3 โนนชัย 125 0 0  
ศ.5 หนองใหญ่ 55 1 1.82  
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 53 0 0  
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ 161 4 2.48  
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 132 1 0.76  
ศูนย์แพทยป์ระชาสโมสร 19 0 0  
ศูนย์สุขภาพสามเหลี่ยม 250 2 0.8  
สถานพยาบาลอื่น ๆ 1 1 100  
รวม 960 10 1.04   
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน(Pre DM)  ร้อยละ .........1.04.......... 
  ‹    ค่าเป้าหมายอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน(Pre DM) ≤ ร้อยละ 1.95 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน     
(Pre DM)  ≤ ร้อยละ 2.73 

เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน      
(Pre DM)  ≤ ร้อยละ 2.53 

เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน     
(Pre DM) ≤ ร้อยละ 2.34 

เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน(Pre 
DM) ≤ ร้อยละ 2.14 

เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน       
(Pre DM) ≤ ร้อยละ 1.95 

เท่ากับ  5 คะแนน 

 

ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident 
rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน  
(Pre DM   ≤ ร้อยละ 1.95 

0.5 1.04 5 0.5 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 ค่าเฉล่ียถ่วงน้้าหนักของกระบวนการด้าเนินงานเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM , HT) 
10.1 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (Pre DM) ≤ ร้อยละ 1.95 
10.2 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง (Pre HT) ไม่เกินร้อยละ 3.9 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ 
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์        
ผอ.ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางภคอร ทองสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
รก.หนฝ.บริการาธารณสุข 
พญ.มรกต เตรียมเวชวุฒิไกร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ศ.1 
นางทิพาภรณ์ รุจิรกาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ศ.3 
น.ส.อังสุมาลิน กรมทอง พยาบาลวิชาชีพ ศ.5 
นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศ.มิตรภาพ 
น.ส.ศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศ.หนองแวง 
นางอรอนงค์ เจ๊กภู่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ศ.ประชาสโมสร 
นางหล่ังพร อุตรศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศ.ชาตะผดุง 
นางรานี แสงจันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ศ.สามเหล่ียม 

เบอร์ติดต่อ : 0 9825 6518 1 เบอร์ติดต่อ : 0 8500 6471 6 
ตัวชี้วัดที่ : 10.2 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง(Pre HT)  ไม่เกิน
ค่าเกณฑ์ประเทศปี 2563 ( ≤ ร้อยละ 3.9) 
หน่วยวัด :    ร้อยละ 
น้ าหนัก  :     ร้อยละ 0.5 
ค าอธิบาย :  
กลุ่มเป้าหมาย (Popular)  หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี เขตเทศบาลนครขอนแก่นท่ีขึ้นทะเบียนใน โปรแกรม HDC        
ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองว่าเป็น กลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง (Pre HT) 
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (Pre HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองและมีค่าความดัน
โลหิต ตัวบน(systolic BP)  ระหว่าง 130-139 mmHg ค่าความดันโลหิต ตัวล่าง (dyastolic BP)  ระหว่าง 85-89 mmHg 
ในช่วงปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้กรณีความครอบคลุมการคัดกรองปีท่ีผ่านมาต่ า ให้ด าเนินการคัดกรองต่อ ในเดือน ตุลาคม         
2563-ธันวาคม 2564  
อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) หมายถึง ร้อยละของประชากรกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง   
(Pre HT) ได้รับค าแนะน าให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีการคัดกรองซ้ า(ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 64) มีค่าความ
ดันโลหิต ตัวบน(systolic BP)  ≥ 140 mmHg ค่าความดันโลหิต ตัวล่าง(dyastolic BP)  ≥90 mmHg 
 
                          =              จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ x 100 
                                          จ านวนประชากรกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

1. การเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง โรคความดันโลหิตสูงโดยการตรวจวัดความดันกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

2. กลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงได้รับการติดตามวัดความดันท่ีบ้านและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และไม่ป่วยเป็น
โรคความดันโลหิตสูง 
 

ผลงานการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
PCU จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนที่ได้รับการ

คัดกรอง 
คิดเป็นร้อยละ จ านวนกลุ่มเสี่ยง 

ศ.1 เทศบาล 3,789 3,395 89.60 81 

ศ.3 โนนชัย 3,185 2,643 82.98 21 

ศ.5 หนองใหญ่ 2,982 2,384 79.95 168 

ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 5,434 5,184 45 45 

ศูนย์แพทย์มิตรภาพ 5,087 4,926 96.84 22 

ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 4,848 4,660 96.12 84 

ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 4,471 4,308 96.35 12 

ศูนย์สุขภาพสามเหล่ียม 5,801 2,784 47.99 585 

สถานพยาบาลอื่น ๆ 457 0 0 0 

รวม 36,054 30,184 83.72 1,029 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ผลงานการติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้านและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดจ านวนผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

PCU จ านวนกลุ่มเสี่ยง จ านวนที่ได้รับการ
ติดตาม 

จ านวนผู้ป่วยราย
ใหม่ 

คิดเป็นร้อยละ 

ศ.1 เทศบาล 81 81 0 0.00 
ศ.3 โนนชัย 21 21 1 4.76 
ศ.5 หนองใหญ่ 168 168 6 3.57 
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 45 45 0 0.00 
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ 22 22 3 13.64 
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 84 84 11 13.10 
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 12 12 1 8.33 
ศูนย์สุขภาพสามเหล่ียม 585 234 5 0.85 
สถานพยาบาลอื่น ๆ - - - - 
รวม 1,029 278 27 2.62  

สรุปผลการงาน 
         อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง (Pre HT) ร้อยละ ......2.62...... 

  ‹  ค่าเป้าหมายอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง (Pre HT) ไม่เกิน

ค่าเกณฑ์ประเทศปี 2563 (≤ ร้อยละ 3.9) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง
(Pre HT) ≤ ร้อยละ 5.46 

เท่ากับ 1 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง
(Pre HT) ≤ ร้อยละ 5.07 

เท่ากับ 2 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง
(Pre HT) ≤ ร้อยละ 4.68 

เท่ากับ 3 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง
(Pre HT) ≤ ร้อยละ 4.29 

เท่ากับ 4 คะแนน 

⚫ อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง
(Pre HT) ≤ ร้อยละ 3.90 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
(Incident rate) ในกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง
(Pre HT) ไม่เกินค่าเกณฑ์ประเทศปี 2563 
(≤ ร้อยละ 3.9) 
 

0.5 2.62 5 0.5 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ศ.1) 
1. การใช้หลักการของ stage of change  model ร่วมกับ food model ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบุคคลส าหรับ
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง (ศูนย์1) 
2. การสนับสนุนเครื่องตรวจวัดความดัน และเครื่องตรวจน้ าตาลปลายนิ้วให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการช่วยคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และติดตามค่าความดันโลหิตและค่าน้ าตาลปลายนิ้วในกลุ่มเส่ียง 
3. การประชุมจัดท าแผนร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในการลงพื้นท่ีคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายและติดตามกลุ่มเส่ียง 
4. การติดตามผลการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องและมีการส่ือสารกันในทีมผู้ท างาน 
5. การจัดต้ังโรงเรียน NCD ในศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินการ 
1. มีการก าหนด และส่ือสารทิศทางนโยบาย  เป้าหมายเพื่อลดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรวมท้ังก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการท างานในเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น 
2. มีการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดค่าน้ าตาลปลายนิ้ว และแผ่นตรวจจากแม่ข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง 
3. การมีเครือข่ายการท างานในพื้นท่ีท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข 

อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1. บางชุมชนไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยด าเนินการ 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การรวมกลุ่มประชาชนเพื่อด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ยากขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิการในปีต่อไป 
1. การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคเบาหวานด้วยวาจาผ่าน แอพพลิเคช่ันไลน์ โดยใช้คิวอาร์โค้ด 

หลักฐานอ้างอิง 
1.ข้อมูลจากโปรแกรมhealth data center ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ศ.1) 
1. สหสาขาวิชาชีพได้มีการจัดโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมท้ังหมด 9 ครั้ง และติดตามโดย
การเยี่ยมบ้านเสริมก าลังใจ  
2. โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.โดยใช้แบบแผนความเช่ือทางด้านสุขภาพ 
-การให้ความรู้ ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วม สนทนาซักถามและการให้คู่มือเสริมความรู้ร่วมกับการบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ 
-สาธิต และสาธิตย้อนกลับการออกก าลังกาย                                              
-น าเสนอตัวอย่างอาหารท่ีถูกต้อง 
-น าเสนอวิธีการผ่อนคลายความเครียด  
-น าเสนอวิธีการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่และด่ืมสุรา 
-นวัตกรรมปิงปอง 7 สี        
3. ประเมินผลโดยการตรวจวัดค่าน้ าตาล FBS ซ้ า 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินการ 
1. ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญและติดตามผลงาน 
2. สถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมสะดวกต่อการด าเนินกิจกรรม 
3. กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมตัวเอง 
4. สหสาขาวิชาชีพมีองค์ความรู้ในการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1. กลุ่มเส่ียงบางคนมีปัญหาด้านการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สหสาขาวิชาชีพ มีภาระงานเยอะ ซึ่งท าให้ขาดการท ากิจกรรมต่อเนื่อง 
3. งบประมานในการจัดท าส่ือการสอน/ตัวอย่างอาหารและเอกสารการให้ความรู้ 
4. กลุ่มเส่ียงส่วนมากเป็นวัยท างาน จึงท าให้บางครั้งไม่สามารถลางานมาท ากิจกรรมได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิการในปีต่อไป 
1. ควรมีการติดตามประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
และลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ 
2. ควรมีการอบรมอาสามสมัครประจ าหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่อาสาสมัครชุมชน ให้มีความกล้าในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การเจาะ DTX เพื่อตรวจคัดกรอง 

หลักฐานอ้างอิง 
HDC Health Datacenter KhonKaen วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ศ.5) 
1. ประชุมร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการคัดกรองและดูแลกลุ่มเส่ียงเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 
2. ออกแบบแนวทางในการคัดกรองและดูแลกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนี้ 
    2.1  การคัดกรองกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูง บ้าน วัด และชุมชนร่วมกับ อสม .ประจ าครอบครัว (หมอ 1)    
    2.2  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนี้ 
          2.2.1  กลุ่มเส่ียงเบาหวาน  
                  - เข้าคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกวันศุกร์ ท่ี 2 หรือ 4  
                  ของเดือน 
                  - นัดติดตามเจาะน้ าตาลซ้ าภายใน 3 เดือนหลังเข้าคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
          2.2.2  กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง 
                       - เข้าคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกวันศุกร์               
ท่ี 2 หรือ 4 ของเดือนและนัดกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูงเข้าติดตามซ้ าหลังเข้าคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ              
ภายใน 3 เดือน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
โดยมี อสม. ประจ าครอบครัวติดตามท า Home BP หลังเข้ารับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเดือนละ 1 ครั้งเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน พร้อมส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านทาง google form  
          2.2.3   โปรแกรมในคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใช้รูปแบบ adult learning ประกอบด้วย 
               - การประเมนิความรู้เรื่องเบาหวานและความดันโลหิต ก่อนและหลังเข้าคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
               - ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง สาเหตุ การวินิจฉัยและการรักษา 
               - ให้ความรู้เรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ส่ือ
การสอน power point และ model อาหารแลกเปล่ียน โดยมีหัวข้อการให้ความรู้ดังนี้ 1) การรับประทานอาหาร หวาน 
เค็ม มัน(ตามหลัก 6 6 1) 2) การอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกรับประทานอาหาร 3) การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 4) 
การหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ 5) การหลีกเล่ียงการดื่มสุรา และ 6) การพักผ่อน นอนหลับและการจัดการความเครียด  
               - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มและการตั้งเป้าหมายและการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
3.  อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. และผู้น าชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไมติ่ดต่อเรื้อรัง (NCD) 
ประจ าครอบครัวและสอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตใน google form 
4.  จัดโครงการส ารวจร้านอาหารและร้านช าท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ “ร้านอาหารส่ังได้ ไม่เค็ม” และ “ร้านช ารักสุขภาพ” 
ในชุมชนน าร่องได้แก่ ชุมชนหนองใหญ่ 1, 2 และ 3 มีร้านช าท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 ร้านและร้านอาหาร 1 ร้าน 
 

การคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง บ้าน วัดและชุมชน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 
 

             
 
 

ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
โครงการ “ร้านอาหารสั่งได้ ไม่เค็ม” และ “ร้านช ารักสุขภาพ” 

 

 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินการ 
1.   การออกแบบแนวปฏิบัติ (CPG) ในการดูแลกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
และประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ป่วยเพื่อให้รับทราบและน าแนวปฏิบัติมาใช้ร่วมกัน 
2.   การด าเนินงานในการคัดกรองกลุ่มเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการก ากับติดตามน ามาปรับให้เข้ากับงานประจ า
เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1.   การจัดคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใช้ห้องโถงท่ีเป็นห้องส าหรับรอซักประวัติท าให้มีเสียงรบกวนส่งผลให้ผู้เข้า
คลินิกขาดสมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.   เจ้าหน้าท่ีท่ีมีทักษะและมีความช านาญในการจัดคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพมีน้อย ภาระงานประจ ามีมากขณะ
จัดคลินิกบางครั้งต้องให้บริการผู้ป่วยท่ีมาเข้ารับบริการด้วยและบางครั้งติดภารกิจหรือมีประชุมเร่งด่วนไม่สามารถจัดคลินิก
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได้ตามวันเวลาท่ีนัดผู้รับบริการไว้ท าให้ต้องเล่ือนนัดผู้รับบริการ 
3.   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การจัดคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพขาดความต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิการในปีต่อไป 
1.  ทีมสหสาขาวิชาชีพมีการร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงาน/โครงการในการดูแลกลุ่มเส่ียงเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงเป็นประจ าทุกปีเพื่อความต่อเนื่องและครอบคลุม 
2.  อบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. และผู้น าชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกชุมชน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

3.   เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ป่วยควรได้รับการอบรม update ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย/กลุ่ม
เส่ียง 

หลักฐานอ้างอิง ข้อมูลจากโปรแกรมhealth data center ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ศ.สามเหลี่ยม) 
1. ประ ชุมร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่ อหาแนวทางในการคัดกรองและดูแลก ลุ่มเส่ียงเบาหวาน                    
และความดันโลหิตสูง 
2. ออกแบบแนวทางในการคัดกรองและดูแลกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนี้ 

2.1  การคัดกรองกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนร่วมกับ อสม.  
2.2   การปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนี้ 

                   ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท้ังในหน่วยบริการและในชุมชน โดยในหน่วย
บริการเป็นการให้ความรู้รายบุคคล และแจกเอกสารความรู้ ในชุมชนเป็นการสอนรายกลุ่ม โดยใช้ส่ือการสอนรูปแบบ 
power point  model อาหารแลกเปล่ียน และชุดทดสอบความเค็มในอาหาร สาระส าคัญ คือ การเลือกรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสม การออกก าลังกาย  การจัดการกับอารมณ์ โดยสอนการฝึกสมาธิเบ้ืองต้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย การ
พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ รวมทั้งลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และเลิกบุหรี่ โดยประสานกับคลินิกเลิกบุหรี่
ของคณะเภสัชศาสตร์ 
            2.3  อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. และผู้น าชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCD) เพื่อส่ือสารให้ค าแนะน าคนในชุมชน 

การคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงชุมชนตะวันใหม่ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

                 

ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินการ 
1.   การออกแบบแนวปฏิบัติ (CPG) ในการดูแลกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
และประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ป่วยเพื่อให้รับทราบและน าแนวปฏิบัติมาใช้ร่วมกัน 
2.   การด าเนินงานในการคัดกรองกลุ่มเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการก ากับติดตามน ามาปรับให้เข้ากับงานประจ า
เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1. การตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนยังท าได้น้อย เนื่องจากการจัดเวลาให้บริการไม่สอดคล้องกับเวลาของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. รูปแบบการติดตามกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เอกสารและให้ อสม.ช่วยติดตาม บางครั้งไม่ได้ข้อมูลกลับมา 
3. พื้นท่ีในหน่วยบริการส าหรับจัดคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพคับแคบ ท าให้จัดได้ไม่เกินกลุ่มละ 5-6 คน 
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การจัดคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพขาดความต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิการในปีต่อไป 
1.  ทีมสหสาขาวิชาชีพมีการร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงาน/โครงการในการดูแลกลุ่มเส่ียงเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงเป็นประจ าทุกปีเพื่อความต่อเนื่องและครอบคลุม 
 2.  อบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. และผู้น าชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกชุมชน 
3.   ปรับรูปแบบของแบบคัดกรองจากเอกสารเป็น ใช้ google doc.สแกนตอบทาง QR code 

หลักฐานอ้างอิง : รายงานการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหล่ียม 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
                    11.1 คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา    

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมณีรัตน์ เย็นสวัสด์ิ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 8179 9810 7 
ค าอธิบาย :   
           คะแนนสอบระดับชาติ  หมายถึง คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : 
Ordinary National Education Testing) ปีการศึกษา 2562  ซึ่งจัดทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. พร้อมกันท่ัวประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ค่าเป้าหมาย : คะแนนสอบระดับชาติทุกระดับช้ันสูงกว่าคะแนนค่าเฉล่ียสามปีย้อนหลัง (Cut Score)  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

กลุ่ม Cluster 
School 

ประกอบด้วยโรงเรียน ค่าเป้าหมาย ปี 2564 

1. ท.วัดกลาง ระดับมัธยมศึกษา 
ท.สวนสนุก ระดับประถมศึกษา 

สูงกว่าคะแนนค่าเฉล่ีย                    
สามปีย้อนหลัง ร้อยละ 5 

ท.บ้านโนนหนองวัด ระดับอนุบาล - 
2. ท.บ้านสามเหล่ียม (กีฬา + ทวิศึกษา) 

ท.บ้านโนนทัน (กีฬา + อาชีพ) 
ท.บ้านหนองใหญ่ (ดนตรีนาฏศิลป์ + ทักษะอาชีพ) 

สูงกว่าคะแนนค่าเฉล่ีย                   
สามปีย้อนหลัง ร้อยละ 3 

3. ท.คุ้มหนองคู (ด้านส่ิงแวดล้อม และ มอนเตสเซอรี่) 
ท.บ้านโนนชัย (วิถีชุมชนท้องถิ่น : กิน อยู่ เป็น   
   เน้นเรียนรู้บูรณาการ ) 
ท.บ้านหนองแวง (จัดการศึกษาตามแนวทาง 
   ล าปลายมาศ สู่ R2L Model) 
ท.บ้านตูม (วิถีชุมชน) 
ท.บ้านศรีฐาน (ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 

สูงกว่าคะแนนค่าเฉล่ีย                    
สามปีย้อนหลัง ร้อยละ 3 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ท่ี โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลัง 

ปี 2563 ผลต่าง 

กลุ่มวิชาการ       
1 สวนสนุก 48.20 50.08 44.24 47.51 44.41 -3.10 
2 วัดกลาง 34.45 39.05 32.92 35.47 ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 
3 บ้านโนนหนองวัด 37.30 39.56 33.49 36.78 26.68 -10.10 

กลุ่มกีฬา และ อาชีพ       
1 บ้านสามเหล่ียม 36.32 37.87 33.55 35.91 39.08 3.17 
2 บ้านโนนทัน 33.45 35.53 31.90 33.63 32.73 -0.90 
3 บ้านหนองใหญ ่ 31.54 34.61 31.50 32.55 31.06 -1.49 

กลุ่มอัตลักษณ์       
1 คุ้มหนองคู 35.10 39.95 30.49 35.18 34.86 -0.32 
2 บ้านโนนชัย 32.99 36.23 30.25 33.16 34.19 1.03 
3 บ้านหนองแวง 31.69 32.88 33.26 32.61 33.14 0.53 
4 บ้านตูม 32.20 38.01 30.46 33.56 36.24 2.68 
5 บ้านศรีฐาน 31.15 38.81 32.58 34.18 37.33 3.15 

นครขอนแก่น 34.94 34.94 33.15 34.34 34.97 0.63 
ระดับจังหวัด 37.85 41.85 37.03 38.91 41.33 2.42 
ระดับสังกัด 37.36 40.69 35.79 37.95 40.58 2.63 

ระดับประเทศ 39.79 43.14 37.99 40.31 42.13 1.82 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ท่ี โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลัง ปี 2563 ผลต่าง 

กลุ่มวิชาการ       
1 วัดกลาง 32.09 35.23 35.04 34.12 31.65 -2.47 

กลุ่มกีฬา และ อาชีพ       
1 บ้านสามเหล่ียม 29.13 32.09 31.63 30.95 29.10 -1.85 
2 บ้านโนนทัน 29.49 33.63 30.55 31.22 28.52 -2.70 
3 บ้านหนองใหญ ่ 29.57 34.42 31.42 31.80 35.84 4.04 

กลุ่มอัตลักษณ์       
1 บ้านโนนชัย 29.35 31.83 31.03 30.74 28.99 -1.75 
2 บ้านตูม 30.93 34.98 31.67 32.53 32.27 -0.26 
3 บ้านศรีฐาน 30.59 35.48 33.20 33.09 31.48 -1.61 

นครขอนแก่น 30.16 30.16 32.08 30.80 31.12 0.32 
ระดับจังหวัด 33.06 36.57 35.48 35.04 35.26 0.22 
ระดับสังกัด 31.20 34.20 33.07 32.82 32.78 -0.04 

ระดับประเทศ 34.33 37.50 36.30 36.04 36.01 -0.03 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 

ท่ี โรงเรียน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลัง ปี 2563 ผลต่าง 

1 วัดกลาง 29.50 30.55 27.98 29.34 29.77 0.43 
2 บ้านสามเหล่ียม 25.36 27.90 22.97 25.41 25.92 0.51 

นครขอนแก่น 27.43 29.23 25.48 27.38 26.86 -0.52 
ระดับจังหวัด 39.69 33.50 31.17 34.79 31.77 -3.02 
ระดับสังกัด 35.61 29.76 27.95 31.11 28.27 -2.84 

ระดับประเทศ 39.04 35.02 32.34 35.47 33.26 -2.21 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ทุกระดับช้ัน  เทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง 

ท่ี โรงเรียน 
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 
(ปี 2560 - 2562) 

ปี 2563 ผลต่าง 

กลุ่มวิชาการ    
1 สวนสนุก 47.51 44.41 -3.10 
2 วัดกลาง 32.98 30.71 -2.27 
3 บ้านโนนหนองวัด 36.78 26.68 -10.10 

กลุ่มกีฬาและอาชีพ    
1 บ้านสามเหล่ียม 30.76 31.37 0.61 
2 บ้านโนนทัน 32.43 30.63 -1.80 
3 บ้านหนองใหญ ่ 32.18 33.45 1.27 

กลุ่มอัตลักษณ์    
1 คุ้มหนองคู 35.18 34.86 -0.32 
2 บ้านโนนชัย 31.95 31.59 -0.36 
3 บ้านหนองแวง 32.61 33.14 0.53 
4 บ้านตูม 33.04 34.26 1.21 
5 บ้านศรีฐาน 33.64 34.41 0.77 

นครขอนแก่น 30.84 30.98 0.14 
ระดับจังหวัด 36.24 36.12 -0.12 
ระดับสังกัด 33.96 33.88 -0.08 

ระดับประเทศ 37.27 37.13 -0.14 
    

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

เท่ากับค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 3 ปี  

สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 3 ปี  

ร้อยละ 0.01 – 1.00 

สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 3 ปี  

ร้อยละ 1.01 – 2.00 

สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 3 ปี  

ร้อยละ 2.01 – 3.00 

สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ย้อนหลัง 3 ปี  

มากกว่าร้อยละ 3  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก   
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 

 
0.9 

ระดับ 2  
ท าได้ 0.14 % 

2 0.36 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ระดับส านัก 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อมท้ัง
มอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลระดับส านักการศึกษา 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อก าหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับส านักการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น 
3. จัดท าแผน/โครงการเพื่อด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางท่ีก าหนด/จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผน/โครงการ ด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการ 
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักการศึกษา 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : พัฒนาครูผู้สอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและจัดกระบวนการ
เรียนรู้  
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
สรุปได้ดังนี้  
        1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ภาพรวมระดับโรงเรียน โดยพิจารณาว่าแต่ละระดับช้ันมีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใด/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ใดท่ีมีคะแนน O-NET อยู่ในระดับปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ใด/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ใดท่ีต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
        2. ให้ครูผู้สอนทุกคนวิเคราะห์ผลสอบ O-NET รายสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาพรวมของสถานศึกษาต่อไป  
        3. จัดประชุมคณะท างานระดับสถานศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์/นักวิชาการส านักการศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
และร่วมกันจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานส่งเสริมการน าผลการสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        4. ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษา  
        5.  พิจารณาตรวจสอบกล่ันกรองข้อสอบตามประเด็นในแบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ  
        6. ตรวจสอบแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  (ต่อ) 
        7. ตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชา เมื่อส้ินภาคเรียน/ปีการศึกษา   
        8. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  
บทบาทของครูในการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้  
        1. การน าผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนรายบุคคล และระเบียนแสดงผลการเรียนไปใช้การวิเคราะห์ผล
การทดสอบ O-NET รายสาระการเรียนรู้  
        2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยท่ีท าให้ผลการ
สอบ O-NET สูงขึ้น โดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จ ส่ิงท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน  
        3. วิเคราะห์เช่ือมโยงคุณภาพผู้เรียนเพื่อวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
        4. การประเมินผลเพื่อวางแผนการเขียนข้อสอบให้สอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ 
        5. ออกข้อสอบปลายภาค/ปลายปี ตามแนวการทดสอบระดับชาติและจัดท ารายงานผลการเรียน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
        1. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ท่ีมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        2. ในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ให้ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัว
โดยเฉพาะของนักเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ยึดแนวปฏิบัติเดิมเพราะยังต้องใช้
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :   
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานการสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธีราพร ปรีดีวงศ์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 9446 7259 4 
ค าอธิบาย :    
          นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน หมายถึง  ร้อยละของจ านวนนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน
และการเขียนวิชาภาษาไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป  โดยส านักการศึกษาร่วมกับโรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ
และคณะกรรมการประเมิน  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ทุกคนใน
โรงเรียนในสังกัดท้ัง 11 แห่ง 
ค่าเป้าหมาย  :  ก าหนดค่าเป้าหมายตามบริบทและความเช่ียวชาญของแต่ละโรงเรียน  ตามรูปแบบ The School 
Cluster Management System ก าหนดร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน ระดับดีขึ้นไป 
ดังนี้ 

กลุ่ม Cluster School ประกอบด้วยโรงเรียน ค่าเป้าหมาย ปี 2564 
1. กลุ่มวิชาการ ท.วัดกลาง ระดับมัธยมศึกษา 

ท.สวนสนุก ระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 75 

ท.บ้านโนนหนองวัด ระดับอนุบาล - 
2. กลุ่มกีฬา และ อาชีพ ท.บ้านสามเหล่ียม (กีฬา + ทวิศึกษา) 

ท.บ้านโนนทัน (กีฬา + อาชีพ) 
ท.บ้านหนองใหญ่ (ดนตรีนาฏศิลป์ + ทักษะอาชีพ) 

 
ร้อยละ 70 

3. กลุ่มอัตลักษณ์ ท.คุ้มหนองคู (ด้านส่ิงแวดล้อม และ มอนเตสเซอรี่) 
ท.บ้านโนนชัย (วิถีชุมชนท้องถิ่น : กิน อยู่ เป็น   
   เน้นเรียนรู้บูรณาการ ) 
ท.บ้านหนองแวง (จัดการศึกษาตามแนวทาง 
   ล าปลายมาศ สู่ R2L Model) 
ท.บ้านตูม (วิถีชุมชน) 
ท.บ้านศรีฐาน (ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 

 
ร้อยละ 70 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ผลการประเมินการอ่านและการเขียน  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
 

ท่ี โรงเรียน 
จ านวน 

เข้าสอบ 
ผลการประเมิน

การอ่าน 
รวม 

ผลการประเมินการ
เขียน 

รวม 

นักเรียน ดีมาก ดี ร้อยละ ดีมาก ดี ร้อยละ 

กลุ่มวิชาการ                 

1 สวนสนุก 2278 99.43 47.63 24.21 71.84 44.12 20.83 64.95 

2 วัดกลาง 1749 97.08 80.67 10.41 91.08 29.39 30.13 59.52 

3 โนนหนองวัด 37 100 70.27 18.92 89.19 37.84 35.14 72.98 

        ค่าเฉลี่ยการอ่าน 84.04 ค่าเฉลี่ยการเขียน 65.82 

กลุ่มกีฬาและ
อาชีพ 

                

1 สามเหล่ียม 695 92.52 76.55 4.6 81.15 21.58 18.42 40 

2 โนนทัน 339 96.17 62.58 16.87 79.45 15.03 15.95 30.98 

3 หนองใหญ ่ 501 99.6 83.57 5.61 89.18 36.47 14.03 50.5 

        ค่าเฉลี่ยการอ่าน 83.26 ค่าเฉลี่ยการเขียน 40.49 

กลุ่มอัตลักษณ์                 

1 คุ้มหนองคู 163 98.77 71.78 7.98 79.75 28.22 10.43 38.65 

2 โนนชัย 546 99.56 55.75 8.41 64.16 26.19 14.65 40.84 

3 หนองแวง 82 100 37.8 28.05 65.85 32.93 17.07 50 

4 บ้านตูม 383 91.85 56.59 21.58 78.17 26.86 30.94 57.8 

5 ศรีฐาน 508 91.85 85.15 2.18 87.33 31.68 5.94 37.62 

        ค่าเฉลี่ยการอ่าน 75.05 ค่าเฉลี่ยการเขียน 44.98 

ร้อยละ   98.2 67.08 14.17 80.78 33.02 21.09 50.43 

  
 

 
65.61 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

< ร้อยละ  66 ร้อยละ  67 ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก   
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของนักเรียนอ่านออก
เขียนได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน 

0.9 65.61 % 1 0.18 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ระดับส านัก 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานการอ่านออกเขียนได้  พร้อมท้ังมอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลระดับ  
ส านักการศึกษา 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อก าหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับส านักการศึกษา            
ท่ีสอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น 
3. จัดท าแผน/โครงการเพื่อด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางท่ีก าหนด/จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
4 . มีการด าเนินการจัดท าโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน โดยครู -หมอ-พ่อแม่  
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้  
ให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ดีขึ้น 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผน/โครงการ ด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน 
2. ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักการศึกษา 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้ก าหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
3. ผู้บริหารโรงเรียน  และครู  ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งใหน้ักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
4. พัฒนาครูผู้สอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
      เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ท่ีมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

110



111 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีคิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงช้ัน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธีราพร ปรีดีวงศ์  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 9446 7259 4 
ค าอธิบาย :    
 

          นักเรียนท่ีคิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงช้ัน หมายถึง นักเรียนผ่านการประเมินการคิดเลขเป็นในระดับดีขึ้นไป  
โดยส านักการศึกษาร่วมกับโรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการประเมิน  ประเมินการคิดเลข  
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ทุกคนในโรงเรียนในสังกัดท้ัง 11 แห่ง   
ค่าเป้าหมาย :  ก าหนดค่าเป้าหมายตามบริบทและความเช่ียวชาญของแต่ละโรงเรียน  ตามรูปแบบ The School 
Cluster Management System ก าหนดร้อยละของนักเรียนคิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงช้ัน ระดับดีขึ้นไป ดังนี ้

กลุ่ม Cluster School ประกอบด้วยโรงเรียน ค่าเป้าหมาย ปี 2564 
1. กลุ่มวิชาการ ท.วัดกลาง ระดับมัธยมศึกษา 

ท.สวนสนุก ระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 65 

ท.บ้านโนนหนองวัด ระดับอนุบาล - 
2. กลุ่มกีฬา และ อาชีพ ท.บ้านสามเหล่ียม (กีฬา + ทวิศึกษา) 

ท.บ้านโนนทัน (กีฬา + อาชีพ) 
ท.บ้านหนองใหญ่ (ดนตรีนาฏศิลป์ + ทักษะอาชีพ) 

 
ร้อยละ 60 

3. กลุ่มอัตลักษณ์ ท.คุ้มหนองคู (ด้านส่ิงแวดล้อม และ มอนเตสเซอรี่) 
ท.บ้านโนนชัย (วิถีชุมชนท้องถิ่น : กิน อยู่ เป็น   
   เน้นเรียนรู้บูรณาการ ) 
ท.บ้านหนองแวง (จัดการศึกษาตามแนวทาง 
   ล าปลายมาศ สู่ R2L Model) 
ท.บ้านตูม (วิถีชุมชน) 
ท.บ้านศรีฐาน (ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 

 
ร้อยละ 60 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ผลการประเมินการคิดเลขเป็น  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

โรงเรียน 
เข้าสอบท้ังหมด 

(คน) 
การคิดเลขเป็น 

ผลการประเมินดีขึ้นไป (คน) ร้อยละ 
กลุ่มวิชาการ    
1. ท.สวนสนุก 2278 1328 58.25 
2. ท.วัดกลาง 1749 739 58.25 
3. ท.บ้านโนนหนองวัด 37 28 75.67 
  เฉล่ีย 64.06 
กลุ่มกีฬาและอาชีพ    
1 ท.บ้านสามเหล่ียม 634 282 40.58 
2. ท.บ้านโนนทัน 339 162 49.70 
3. ท.บ้านหนองใหญ่ 501 253 50.80 
  เฉล่ีย 47.03 
กลุ่มอัตลักษณ์    
1. ท.คุ้มหนองคู 163 97 59.51 
2. ท.บ้านโนนชัย 546 272 49.82 
3. ท.บ้านหนองแวง 82 53 64.63 
4. ท.บ้านตูม 383 212 50.84 
5. ท.บ้านศรีฐาน 508 194 38.42 

  เฉล่ีย 52.64 

รวมทั้งหมด 7,281 3,620 54.58 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

≤ ร้อยละ  56 ร้อยละ  57 ร้อยละ 58 ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก   
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของนักเรียนคิดเลข
เป็นได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน 

0.85 54.58 % 1 0.17 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ระดับส านัก 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานการอ่านออกเขียนได้  พร้อมท้ังมอบหมายผู้ดูแลและบันทึกข้อมูลระดับ
ส านักการศึกษา 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อก าหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับส านักการศึกษา            
ท่ีสอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น 
3. จัดท าแผน/โครงการเพื่อด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางท่ีก าหนด/จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
4 . มีการด าเนินการจัดท าโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน โดยครู -หมอ-พ่อแม่  
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้  
ให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ดีขึ้น 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผน/โครงการ ด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน 
2. ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตามแผน/โครงการ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักการศึกษา 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน  : 
1. ผู้บริหารระดับเทศบาลได้ก าหนดนโยบายชัดเจน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
3. ผู้บริหารโรงเรียน  และครู  ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งใหน้ักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
4. พัฒนาครูผู้สอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
      เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ท่ีมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธีราพร  ปรีดีวงศ์ 
ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 9446 7259 4 
ค าอธิบาย :    
 

             ร้อยละของจ านวนนักเรียนผ่านการประเมินการอ่านเขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป โดยส านัก
การศึกษาก าหนดให้ครูชาวต่างประเทศเป็นคณะกรรมการสอบประเมินการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
ในโรงเรียนในสังกัดท้ัง 11 แห่ง สอบระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี 
ค่าเป้าหมาย : ก าหนดค่าเป้าหมายตามบริบทและความเช่ียวชาญของแต่ละโรงเรียน  ตามรูปแบบ The School 
Cluster Management System ก าหนดร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน ระดับดีขึ้นไป 
ดังนี้ 

กลุ่ม Cluster School ประกอบด้วยโรงเรียน ค่าเป้าหมาย ปี 2564 
1. กลุ่มวิชาการ ท.วัดกลาง ระดับมัธยมศึกษา 

ท.สวนสนุก ระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 75 

ท.บ้านโนนหนองวัด ระดับอนุบาล - 
2. กลุ่มกีฬา และ อาชีพ ท.บ้านสามเหล่ียม (กีฬา + ทวิศึกษา) 

ท.บ้านโนนทัน (กีฬา + อาชีพ) 
ท.บ้านหนองใหญ่ (ดนตรีนาฏศิลป์ + ทักษะอาชีพ) 

 
ร้อยละ 70 

3. กลุ่มอัตลักษณ์ ท.คุ้มหนองคู (ด้านส่ิงแวดล้อม และ มอนเตสเซอรี่) 
ท.บ้านโนนชัย (วิถีชุมชนท้องถิ่น : กิน อยู่ เป็น   
   เน้นเรียนรู้บูรณาการ ) 
ท.บ้านหนองแวง (จัดการศึกษาตามแนวทาง 
   ล าปลายมาศ สู่ R2L Model) 
ท.บ้านตูม (วิถีชุมชน) 
ท.บ้านศรีฐาน (ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 

 
ร้อยละ 70 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

ที่ โรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มวิชาการ           

1 สวนสนุก 2278 40.47 ปรับปรุง 74.53 ดี 63.91 พอใช้ 59.11 พอใช้ 61.83 พอใช้ 

2 วัดกลาง 1600 70.44 ดี 65.23 ดี 66.94 ดี 62.44 ดี 69.51 ดี 

3 โนนหนองวัด 37 68.00 ดี 68.00 ดี 66.00 ดี 85.00 ดีมาก 72.00 ดี 

กลุ่มกีฬาและอาชีพ           

1 สามเหลี่ยม 701 69.54 ดี 69.82 ดี 69.68 ดี 70.81 ดี 65.83 พอใช้ 

2 โนนทัน 339 67.23 ดี 65.95 ดี 67.94 ดี 70.19 ดี 67.83 ดี 

3 หนองใหญ่ 500 79.85 ดี 69.96 ดี 65.91 ดี 55.32 พอใช้ 64.22 ดี 

กลุ่มอัตลักษณ์           

1 หนองคู 163 76.73 ดี 97.12 ดีมาก 78.60 ดี 69.99 ดี 80.35 ดีมาก 

2 โนนชัย 574 72.69 ดี 73.10 ดี 57.51 พอใช้ 56.90 พอใช้ 65.04 ดี 

3 หนองแวง 82 72.24 ดีมาก 75.98 ดีมาก 73.18 ดี 76.31 ดี 74.38 ดี 

4 บ้านตูม 365 55.69 พอใช้ 61.03 พอใช้ 60.55 พอใช้ 53.47 พอใช้ 57.68 พอใช้ 

5 ศรีฐาน 503 60.24 พอใช้ 62.32 พอใช้ 43.5 ปรับปรุง 53.61 พอใช้ 55.24 พอใช้ 

   7142        เฉลี่ย 66.72 ดี  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

< ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 ร้อยละ 73 ร้อยละ 74 ร้อยละ 75 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 รายการ ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

2561 2562 2563 
ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน 

61.27 62.14 66.72 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงช้ัน 

0.85 66.72 1 0.17 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. งานจ้างเหมาการด าเนินงานจัดการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR) ส าหรับครูและนักเรียน  
2. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 
3. กิจกรรมการทดสอบด้านการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบของโรงเรียน 
4. มีการด าเนินการจัดท าโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่  
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้  
ให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ดีขึ้น 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน  : 
1. ด้านผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น  
    1.1 ก าหนดนโยบายในการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 
    1.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู 
    1.3 สนับสนุนงบประมาณในการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
2. ด้านหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักการศึกษา) 
   2.1 จัดครูต่างประเทศเข้าสอนและสังเกตการสอนของครู 
   2.2 จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้กับครู 
   2.3 จัดทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ให้กับนักเรียนตามมาตรฐานช่วงช้ัน 
3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
   1. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการท่ีส านักการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น 
   2. สนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  
   3. สนับสนุนส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับครู 
4. ด้านครูผู้สอน 
    1. ครูผู้สอนเต็มใจท่ีจะพัฒนาความรู้และเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
    2. ครูยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของตนเองและนักเรียนในระดับช้ันท่ีตนสอนและ 
น าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
     3. ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนในรูปแบบใหม่ ท าให้การสอนภาษาอังกฤษไม่น่าเบ่ือ ใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
มากขึ้น 
     4. เน้นการสอนแบบส่ือสารได้แล้ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันมากกว่าการสอนเพื่อการสอบ 
5. ด้านนักเรียน 
     1. เจตคติทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
     2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
     3. พื้นฐานทางครอบครัว 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน  : (ต่อ) 
6. ด้านผู้ปกครอง   
    1. เห็นความส าคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อน าผลไปพัฒนาบุตรหลานของตน 
    2. เอาใจใส่ต่อการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลาน 
    3. เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กันกับบุตรหลาน ด้วยค าศัพท์ง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
    1. ข้อสอบเป็นข้อสอบท่ีไม่ใช่ข้อสอบจากส่วนกลาง  
    2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : 
    1. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้   
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
    2. จัดการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
    3. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
    4. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบทักษะด้านการอ่านเขียนด้วยข้อสอบของเทศบาลนครขอนแก่น 
ข้อสอบมาตรฐาน CEFR และข้อสอบจากส านักงานทดสอบทางการศึกษาองค์การมหาชน (สทศ.) เพื่อจะได้พัฒนาการ
สอนได้อย่างตรงตามจุดท่ีต้องพัฒนาอย่างแท้จริง 
    5. ส่งเสริมทักษะการวัดและประเมินผลให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถวัดและประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
    6. ใช้ข้อสอบกลาง จากครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศร่วมกันออกข้อสอบ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด 12 จ านวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษานอกระบบ 
ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานพ ช่องตะคุ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมาน ขัยสุวรรณ 
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  

เบอร์ติดต่อ : 0 8197 4183 9 เบอร์ติดต่อ : 0 8040 2216 3 
ค าอธิบาย : 
           เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง คือ เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา เด็กยากจน เด็กเร่ร่อนเด็ก        
ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเส่ียง ฯลฯ 
           การศึกษานอกระบบ คือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีไม่อยู่ในระบบการศึกษาปกติ มีความยืดหยุ่นสูง       
ในการวัดผลประเมินผล  
           การศึกษาตามอัธยาศัย คือ กิจกรรมท่ีท าให้ เกิดการเรียนรู้และพั ฒนาตนเองโดยไม่มีการวัดผล 
ประเมินผล อยู่นอกระบบการศึกษาปกติ 
           การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ เด็กเยาวชนได้รับการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย มีอาชีพสุจริต   
ได้รับการดูแลด้านปัจจัยส่ี และได้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม  
           เกณฑ์วัดเด็กและเยาวชน หมายถึง  ร้อยละของเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองเขตเทศบาลฯ          
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับความส าเร็จ : 
ระดับท่ี 1 เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 ก่อเกิดความร่วมมือการท างานด้านเด็กและเยาวชนระบบเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคม 
ระดับท่ี 3 เด็กและเยาวชนชายขอบได้รับการศึกษานอกระบบและได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 92 คน 
ระดับท่ี 4 เด็กและเยาวชนชายขอบเปล่ียนทัศนคติในทางท่ีดี และมีอาชีพท่ีสุจริต 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
เริ่มต้น (ว/ด/ป)  26/ธันวาคม/2563  ส้ินสุด (ว/ด/ป) ) 29/ธันวาคม/2563 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
เริ่มต้น (ว/ด/ป)  20/กรกฎาคม/2564  ส้ินสุด (ว/ด/ป) 23/กรกฎาคม/2564 
3. โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชนบ้านเรา เทศบาลนครขอนแก่น 
เริ่มต้น (ว/ด/ป)  1/ตุลาคม/2563  ส้ินสุด (ว/ด/ป) 30/กันยายน/2564 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้น าเทศบาลนครขอนแก่น 
เริ่มต้น (ว/ด/ป)  4/สิงหาคม/2564  ส้ินสุด (ว/ด/ป) 6/สิงหาคม/2564 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 คน 50 คน 60 คน 70 คน 80 คน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับ
การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
อย่างต่อเนื่อง 

3 - เด็กเยาวชนชายขอบ
ในสังคมเมืองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 
- เกิดความร่วมมือ
ระบบเครือข่ายภาครัฐ
เอกชน 
- เด็กเยาวชนชายขอบ
ได้รับการศึกษานอก
ระบบ กศน. และ
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ จ านวน 63 คน 
- เด็กและเยาวชนชาย
ขอบเปล่ียนทัศนคติ
ในทางท่ีดี 

3 1.8 
 
 
 

 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลด้านเด็กเยาวชนชายขอบฯ ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
2. จัดท าบันทึกความร่วมมือ MOU ภาคีเครือข่ายคณะท างานภาครัฐเอกชนและประชาสังคม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขับเคล่ือนการท างานร่วมกัน 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนจึงท าให้เกิดโครงการได้   
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. ปัญหาการเข้าถึงเด็กเยาวชนกลุ่มเส่ียงการสร้างความไว้ใจอยากมาก  เขาอยู่ในมุมมืดไม่เปิด ตัวคุยกับใคร
นอกจากคนท่ีไว้ใจ  ต้องแสดงความจริงใจท่ีจะช่วยจริงไม่ใช่เพื่อได้งาน ต้องเข้าหาแบบไม่เป็นทางการ นอกกรอบ 
นอกระบบ ใช้วิธีการและท่าทีแบบคนธรรมดาคุยกัน ไม่มีอ านาจ เน้นความเท่าเทียม ใช้ระยะเวลาพิสูจน์         
ความจริงใจ 
2. ในช่วงแรกต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นวิถีปกติของพวกเขาก่อน อย่าพยายามเปล่ียนวิถีเขาทันที คนท างานต้องมี
ทัศนคติเชิงบวกและพยายามเข้าใจพวกเขา อยู่ข้างพวกเขา จนพวกเขารู้สึกเป็นพวก หลังจากนั้นค่อยท างาน
ความคิดกับพวกเขาเพื่อค่อยๆเปล่ียนวิถีไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก 
3. คนท างานต้องอุทิศตนเพื่อเด็กเยาวชนจริงๆ คือ ให้เวลากับพวกเขาตลอด 24 ช่ัวโมงเด็กสามารถโทรหาได้ตลอด   
ช่วยเหลือทันทีเมื่อเขามีปัญหา ท าหน้าท่ีเสมือนเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง และ เป็นเพื่อนกับเขาจริงๆ รูปธรรมคือการ
ดูแลให้ท่ีอยู่ ท่ีกิน ท่ีนอน ให้อาชีพ รวมทั้งการศึกษา ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
1. การด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาเด็กชายขอบ ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการพัฒนาความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการท างานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กชายขอบเพิ่มขึ้น           
ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันต่อยอดและออกแบบหลักสูตรหรือโปรแกรมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กชายชอบ 
3. ควรมีการสร้างองค์ความรู้และทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้เครือข่ายคณะท างานเด็กชายขอบเพื่อให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. อยากให้หากลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนเฉพาะกลุ่มท าต่อเนื่องให้เกิดคุณภาพ 
5. เช่ือมประธานชุมชนท่ีสนใจมาช่วยขับเคล่ือนโครงการ 
6. ส่งเสริมอาชีพท่ีหลากหลายให้เด็กกลุ่มเสียงและเด็กเร่ร่อน 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ฝ่ายการศึกษานอกระบบส านักการศึกษา 
2. ข้อมูลสรุปรายงานแผนพัฒนาเทศบาล 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด 13 จ านวนของกลุ่มภาคประชาชนท่ีมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักด์ิ สมจิตต์        
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8427 7266 7 เบอร์ติดต่อ : 0 6429 1987 1, 0 4322 5618 
ค าอธิบาย : 
           กลุ่มภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง หมายถึง คณะบุคคลท่ีรวมกลุ่มกันด าเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการจัดการตนเอง และมีการเคล่ือนไหวร่วมกัน อาจเป็นกลุ่มท่ีมีกฎหมายรองรับสถานะ 
หรือไม่มีกฎหมายรองรับสถานะก็ได้ มีการเรียกช่ือต่าง ๆ กัน เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กร (ภาคธุรกิจ ภาคราชการ) 
สมาพันธ์ สหภาพ ชุมชน สมัชชา โดยมีกระบวนการท่ีประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาประเด็นท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิด แนวทาง ร่วมการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการพัฒนาในฐานหุ้นส่วนการพัฒนา โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ  ของการมีส่วนร่วม คือ 
           1. ระดับการให้ข้อมูล (Informing) เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน ท่ี เกี่ ย วกับการตัด สิน ใจของ ผู้วางแผน โครงการหรือกิ จกรรมนั้ น  ๆ  แต่ ไม่ เปิ ด โอกาส                       
ให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็น หรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การแลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ การท า
หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม  
           2. ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  (Information Provision) ผู้วางแผนโครงการเชิญชวน
ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่ อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และเพื่อให้ประเด็นในการประเมินผลชัดเจนยิ่งขึ้น                
เช่น การส ารวจการบรรยายให้ประชาชนฟังถึงกิจกรรมแล้วรับข้อคิดเห็น 
           3. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) การเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็น หรือข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การเปิดกว้างรับข้อคิดเห็น  
           4. ระดับการสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน (Involvement) การมีส่วนร่วมท่ีกว้างขึ้น มีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนและผลท่ีจะเกิดข้ึน ใช้ส าหรับประเด็นท่ีซับซ้อน และมีข้อโต้แย้งมากขึ้น เช่น กลุ่มท่ี
ปรึกษา คณะวางแผน 
           5. ระดับการร่วมด าเนินการ (Partnership) ประชาชนและเจ้าของโครงการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
           6. ระดับการร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบ (Delegated Power) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
           7 . ระ ดับการควบคุมโดยประชาชน  (Citizen Control) การสนั บสนุนความ คิดของประชาชน                    
โดยประชาชนเป็นผู้คิดวางแผนและด าเนินโครงการเอง เช่น การลงประชามติ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
           ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถ สมรรถนะ ประสิทธิภาพมนุษย์เราทุกคนมีความสามารถท่ีจะท างาน      
ทุกส่ิงให้ลุล่วงส าเร็จได้ดังท่ีต้ังความหวังไว้แต่ว่าใครจะประสบความส าเร็จดังท่ีมุ่งหวังไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้น             
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด มีความพยายาม มุ่งมั่นท่ีจะท าส่ิงนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด และมี
การน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเพียงใด จัดให้ประชาชนได้แสดงปัญหา
และแนวทางแก้ไข รวบรวมปัญหาความเดือดร้อน จัดต้ังกลุ่ม องค์กร เพื่อก าหนดการวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา 
และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนศักยภาพ      
จึงเป็นความสามารถท่ีถูกซ่อนเร้นไว้ หากได้รับการพัฒนา คือ การน าเอาความสามารถนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่ิง ท่ีตามมาก็ คืองาน ทุกอย่าง ท่ีท าก็จะประสบความส าเร็จอย่ างงดงามความสามารถท่ีซ่อนเร้นนี้ เรา                
เรียกว่า “ศักยภาพ”      
           ดังนั้น จ านวนของกลุ่มภาค ประชาชนท่ีมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น            
คือ การค้นหา รวบรวม กลุ่ม องค์กร (ภาครัฐและเอกชน) ชมรม สมาพันธ์ สหภาพ ชุมชน สมัชชา ท่ีมีความสามารถ 
สมรรถนะ ประสิทธิภาพ ในการเข้ามามีส่วนร่วมและขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
           กลุ่มการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของแต่ละด้าน ดังนี้ 

    1. ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม จ านวน 18 กลุ่ม เช่น กลุ่มสมาคมซอนต้าสากลขอนแก่น สมาคม        
โรตารีขอนแก่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สโมสรไลออนส์ขอนแก่น ชมรมผู้สูงอายุดอกคูนและอาสา เมตตาธรรม 
(รพ.ขก.) กลุ่มอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด (อสปต.) กลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ เครือข่าย อสพด. ชมรมร่วม
ใจผู้สูงวัย (ช.ส.ศ.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น สมาคมไทสร้างสรรค์ เครือข่าย  
โครงการบ้านมั่นคง กลุ่ม อสตร. กลุ่ม อสจร. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครขอนแก่น ชมรมรู้เท่าทันมัจุราชสีชมพู 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
           2. ด้านพัฒนาส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 กลุ่ม เช่น คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ คณะกรรมการตลาดเขียว 
 ไทสิขา 
           3. ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 11 กลุ่ม เช่น กลุ่ม 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาขาขอนแก่น  ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด
ขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ชมรมโรงแรมขอนแก่น  
คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล ชมรมส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น) 
           4. ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 16 กลุ่ม เช่น สมาคมกีฬาเชิดสิงโต - มังกร มูลนิธิสร้างสรรค์
สังคมมุสลิม มูลนิธิภาคคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชมรมบอนไซ  ชมรม
ชวนชม ชมรมนกกรงหัวจุก ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ ชมรมปลาสวยงาม ชมรมออฟโรด ชมรมขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์  
ชมรมขอนแก่นร่มบิน ชมรมครอบครัวนักอ่าน ชมรมจักรยาน ชมรมอนุรักษ์พระเครื่อง ชมรมถ่ายภาพ ชมรมแต้มฮูป   
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
          5. ด้านการพัฒนาเมืองโดยรวม จ านวน 6 เช่น แกนน าขอนแก่นทศวรรษหน้า กลุ่ม KKTT (KHONKAEN 
THINK TANK CO.,LTD.) กลุ่มปญัจมิตร สมาคมส่ือมวลชนจังหวัดขอนแก่น ชมรมนักจัดรายการวิทยุ เขตเทศบาล
นครขอนแก่น กลุ่ม KKTS บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (KHON KAEN TRANSIT SYSTEM CO.,LTD.) 
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด คือ ค้นหา รวบรวม กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มชมรม องค์กร สมาพันธ์ สหภาพ ชุมชน 
สมัชชา ท่ีมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
          ประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนท่ีผ่านเกณฑ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในแต่ละ
ด้านเกิดกลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง จ านวน 50 องค์กร 5 ด้าน ประกอบด้วย 

      1.พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม จ านวน 18 องค์กร ได้แก่ กลุ่มสมาคมซอนต้าสากลขอนแก่น 
สมาคม        โรตารีขอนแก่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สโมสรไลออนส์ขอนแก่น ชมรมผู้สูงอายุดอกคูนและ
อาสา เมตตาธรรม (รพ.ขก.) กลุ่มอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด (อสปต.) กลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ 
เครือข่าย อสพด. ชมรมร่วมใจผู้สูงวัย (ช.ส.ศ.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น สมาคม
ไทสร้างสรรค์ เครือข่าย โครงการบ้านมั่นคง กลุ่ม อสตร. กลุ่ม อสจร. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครขอนแก่น ชมรม
รู้เท่าทันมัจุราชสีชมพู กองทุนแม่ของแผ่นดิน     
           2. พัฒนาส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 องค์กร ได้แก่ คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ  คณะกรรมการตลาดเขียว 
 ไทสิขา 
           3. เศรษฐกิจ จ านวน 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาขาขอนแก่น  ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด
ขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ชมรมโรงแรมขอนแก่น  
คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล ชมรมส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น 
           4. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 16 กลุ่ม/ องค์กร ได้แก่ เช่น สมาคมกีฬาเชิดสิงโต - มังกร มูลนิธิ
สร้างสรรค์สังคมมุสลิม มูลนิธิภาคคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชมรม
บอนไซ  ชมรมชวนชม ชมรมนกกรงหัวจุก ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ ชมรมปลาสวยงาม ชมรมออฟโรด ชมรมขอนแก่น
ไบค์ไทยแลนด์  ชมรมขอนแก่นร่มบิน ชมรมครอบครัวนักอ่าน ชมรมจักรยาน ชมรมอนุรักษ์พระเครื่อง ชมรม
ถ่ายภาพ ชมรมแต้มฮูป   
           5. พัฒนาเมืองโดยรวม จ านวน 6 องค์กร ได้แก่ แกนน าขอนแก่นทศวรรษหน้า กลุ่ม KKTT (KHONKAEN 
THINK TANK CO.,LTD.) กลุ่มปญัจมิตร สมาคมส่ือมวลชนจังหวัดขอนแก่น ชมรมนักจัดรายการวิทยุ เขตเทศบาล
นครขอนแก่น กลุ่ม KKTS บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (KHON KAEN TRANSIT SYSTEM CO.,LTD.)  
 
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด คือ ค้นหา รวบรวม กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มชมรม องค์กร สมาพันธ์ สหภาพ ชุมชน 
สมัชชา ท่ีมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ - เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ - เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ - เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ - เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ จ านวนของกลุ่มภาคประชาชนท่ีมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น ไมน่้อยกว่า 3 องค์กร 

เท่ากับ  5 คะแนน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนของกลุ่มภาคประชาชนท่ีมีศักยภาพ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
เพิ่มขึ้น 

3 เกิดกลุ่ม
องค์กรภาค

ประชาชนท่ีมี
ศักยภาพใน

การมีส่วนร่วม
พัฒนาเมือง 
จ านวน 34 

องค์กร 5 ด้าน 

5 3 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนท่ีผ่าน
เกณฑ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในแต่ละด้านเกิดกลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีมีศักยภาพในการมีส่วนร่วม
พัฒนาเมือง จ านวน 50 องค์กร 5 ด้าน ประกอบด้วย 

      1.พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม จ านวน 17 องค์กร ได้แก่ 1.กลุ่มสมาคมซอนต้าสากลขอนแก่น 
สมาคม       2. โรตารีขอนแก่น 3.เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 4.สโมสรไลออนส์ขอนแก่น 5.ชมรมผู้สูงอายุดอกคูน
และอาสา เมตตาธรรม (รพ.ขก.) 6.กลุ่มอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด (อสปต.) 7.กลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ 
8.เครือข่าย อสพด. 9.ชมรมร่วมใจผู้สูงวัย (ช.ส.ศ.) 10.มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 11.สมาคมปึงเถ่ากงม่า
ขอนแก่น 12.สมาคมไทสร้างสรรค์ 13.เครือข่าย โครงการบ้านมั่นคง 14.กลุ่ม อสตร. 15.กลุ่ม อสจร. 16.ชมรมรู้เท่า
ทันมัจุราชสีชมพู 17.กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
           2. พัฒนาส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 องค์กร ได้แก่ 1.คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ  2.คณะกรรมการตลาดเขียว 
 3.ไทสิขา 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : (ต่อ) 
           3. เศรษฐกิจ จ านวน 2 องค์กร ได้แก่ 1.กลุ่ม 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาขาขอนแก่น  ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด
ขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ชมรมโรงแรมขอนแก่น  2.
ชมรมส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น 
           4. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 6 กลุ่ม/ องค์กร ได้แก่ เช่น 1.สมาคมกีฬาเชิดสิงโต - มังกร 2.
มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมมุสลิม 3.มูลนิธิภาคคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย 4.สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
5.ชมรมออฟโรด 6.ชมรมขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์   
           5. พัฒนาเมืองโดยรวม จ านวน 6 องค์กร ได้แก่ แกนน าขอนแก่นทศวรรษหน้า กลุ่ม KKTT (KHONKAEN 
THINK TANK CO.,LTD.) กลุ่มปัญจมิตร สมาคมส่ือมวลชนจังหวัดขอนแก่น ชมรมนักจัดรายการวิทยุ เขตเทศบาล
นครขอนแก่น กลุ่ม KKTS บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (KHON KAEN TRANSIT SYSTEM CO.,LTD.)  
 
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด คือ ค้นหา รวบรวม กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มชมรม องค์กร สมาพันธ์ สหภาพ ชุมชน 
สมัชชา ท่ีมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของกลุ่มองค์กร 
2. กลุ่มองค์กรให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 

อุปสรรต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
1. ให้แบ่งกลุ่มให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน 
2. ขับเคล่ือนการท างานให้เป็นระยะ 

หลักฐานอ้างอิง : แบบสอบถามท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลในแต่ละกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักด์ิ สมจิตต์ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกานต์พิชชา  มะนิยม 

นางสาวพรรษา ศรีชัยแสง 
เบอร์ติดต่อ : 0 8786 6370 6 เบอร์ติดต่อ : 0 6493 6589 6 / 0 4322 5618 
ค าอธิบาย : ความหมายของตัวชี้วัด 
          จ านวนชุมชนท่ีด าเนินภารกิจของเทศบาลต่อจ านวนภารกิจท่ีเทศบาลถ่ายโอนให้ชุมชนด าเนินการมีสัดส่วนท่ี
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกระบวนการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในมิติการกระจายอ านาจสู่
ประชาชน ซึ่งสามารถจัดล าดับลักษณะงานและกระบวนการของความซับซ้อนของการเข้าถึงและความพร้อมของ
ชุมชน โดยเรียงจากน้อยไปหามาก จ านวน 11 อันดับ ดังนี้ 
1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 
2. การดูแลส่ิงแวดล้อม (กวาดถนนในชุมชน) 
3. การดูแลถนนครอบคลุมพื้นท่ี 
4. การดูแลถนนสายรอง 
5. การดูแลถนนสายหลัก 
6. เก็บขนขยะโดยชุมชน 
7. สถานีขนถ่ายขยะชุมชน 
8. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน 
9. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
10. การดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน 
11. การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนในชุมชน 

สูตรในการค านวณ : 
นับจ านวนชุมชนท่ีด าเนินภารกิจของเทศบาลต่อจ านวนภารกิจท่ีถ่ายโอนให้ชุมชนด าเนินการในอัตราท่ีเพิ่มขึ้น  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มากกว่าหรือเท่ากับ 
17 ชุมชน ต่อ 6 ภารกิจ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

จ านวน 20 ชุมชน 
ต่อ 2 ภารกิจ 

จ านวน 20 ชุมชน 
ต่อ 3 ภารกิจ 

จ านวน 20 ชุมชน 
ต่อ 4 ภารกิจ 

จ านวน 20 ชุมชน 
ต่อ 5 ภารกิจ 

จ านวน 22 ชุมชน 
ต่อ 6 ภารกิจขึ้นไป 

 

 

126



127 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน  
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด  -เพ่ือแสดงศักยภาพการด าเนินงานของชุมชนในการกระจายอ านาจและหน้าท่ี

ความรับผิดชอบให้ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 
 -สร้างกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชุมชนและส่งเสริมความ
เข้มแข็งภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง 

ประเภทตัวชี้วัด 1) ตัวชี้วัดกระบวนการ 2) ตัวชี้วัดผลลับ 

สูตรในการค านวณ นับจ านวนชุมชนที่ด าเนินภารกิจของเทศบาลต่อจ านวนภารกิจที่ถ่ายโอนให้ชุมชน
ด าเนินการ ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความถ่ีการเก็บข้อมูลและ
รายงาน 

ทุก 1 เดือน 

แหล่งข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของส านัก/กอง  ในการถ่ายโอนให้ชุมชนด าเนินภารกิจของ
เทศบาล 

ผู้เก็บข้อมูลและรายงาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ  ส านักปลัดเทศบาล 

ผู้ก าหนดเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล 

ผู้รับผิดชอบในการบรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักปลัดเทศบาล 

ผู้สนับสนุน ทุกส านัก/กอง 

ข้อมูล ปี54 จ านวนชุมชนที่ด าเนินภารกิจของเทศบาลต่อจ านวนภารกิจที่ถ่ายโอนให้ชุมชน
ด าเนินการ NA 

เป้าหมายปี 62/ ข้อมูลปี 62 >_20 ชุมชน ต่อ 6 ภารกิจ ข้ึนไป 

เป้าหมายปี 63/ ข้อมูลปี 63 >_40 ชุมชน ต่อ 6 ภารกิจ ข้ึนไป 

เป้าหมายปี 64/ ข้อมูลปี 64 >_60 ชุมชน ต่อ 6  ภารกิจ ข้ึนไป 

บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) จ านวนชุมชนที่ด าเนินภารกิจของเทศบาลต่อจ านวนภารกิจที่เทศบาลถ่ายโอนให้
ชุมชนด าเนินการมากกว่าหรือเท่ากับตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ในแต่ละปี 

ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย (สี
เหลือง) 

จ านวนชุมชนที่ด าเนินภารกิจของเทศบาลต่อจ านวนภารกิจที่เทศบาลถ่ายโอนให้
ชุมชนด าเนินการน้อยกว่า80% ของเป้าหมายที่ต้ังไว้ในแต่ละปี 

ต้องแก้ไข (สีแดง) จ านวนชุมชนที่ด าเนินภารกิจของเทศบาลต่อจ านวนภารกิจที่เทศบาลถ่ายโอนให้
ชุมชนด าเนินการน้อยกว่า50% ของเป้าหมายที่ต้ังไว้ในแต่ละปี 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

 จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน จ านวน 
20 ชุมชน ต่อ 2 ภารกิจ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

 จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน จ านวน 
20 ชุมชน ต่อ 3 ภารกิจ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

 จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน จ านวน 
20  ชุมชน ต่อ 4 ภารกิจ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

 จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน จ านวน 
20 ชุมชน ต่อ 5 ภารกิจ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

 จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน จ านวน 
20 ชุมชน ต่อ 6 ภารกิจขึ้นไป 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2562 2563 2564 
จ านวนชุมชนต่อภารกิจของ
เทศบาลที่ด าเนินการโดย
ภาคประชาชน 

จ านวน 19 ชุมชนต่อ9 
ภารกิจข้ึนไป 

20 ชุมชนต่อ 6 
ภารกิจข้ึนไป 

22 ชุมชนต่อ 6
ภารกิจข้ึนไป 

24 ชุมชน ต่อ 6 
ภารกิจข้ึนไป 

 

สรุปข้อมูลสถิติจ านวนชุมชนที่ด าเนินการภารกิจถ่ายโอนไม่น้อยกว่า 11 ภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เขต 

จ านวนชุมชนที่ได้ด าเนินภารกิจถ่ายโอน 
ปีงบประมาณ 2564 

1  
ภารกิจ 

2  
ภารกิจ 

3 
ภารกิจ 

4 
ภารกิจ 

5 
ภารกิจ 

6 
ภารกิจ 

7
ภารกิจ 

8 
ภารกิจ 

9 
ภารกิจ 

10 
ภารกิจ 

รวม 

1 
(17 

ชุมชน) 

1 -  - 7 5 2 2  - -  - 17 

2 
(28 

ชุมชน) 

2 3 6 5 5 4 1  - -  - 26 

3 
(31 

ชุมชน) 

- 2 7 9 9 2 2  - - - 33 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
สรุปข้อมูลสถิติจ านวนชุมชนที่ด าเนินการภารกิจถ่ายโอนไม่น้อยกว่า 11 ภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564(ต่อ) 

เขต 

จ านวนชุมชนที่ได้ด าเนินภารกิจถ่ายโอน 
ปีงบประมาณ 2564 

1  
ภารกิจ 

2  
ภารกิจ 

3 
ภารกิจ 

4 
ภารกิจ 

5 
ภารกิจ 

6 
ภารกิจ 

7
ภารกิจ 

8 
ภารกิจ 

9 
ภารกิจ 

10 
ภารกิจ 

รวม 

4 
(19 

ชุมชน) 

1  1 4 2 7 2 2   - - - 19 

รวม 4 6 17 23 26 10 7  - -  - 93 

 
หมายเหตุ: จ านวนชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน ผลสรุปจ านวนชุมชนที่ด าเนินการภารกิจถ่ายโอน คือ 93 ชุมชน  

- จ านวนชุมชนที่ไม่ได้ด าเนินการภารกิจถ่ายโอน จ านวน  2 ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน KPI ที่ 14 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
KPI ต้ังค่าเป้าหมายปี 64 ผลการด าเนินงาน 

จ านวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ี
ด าเนินการโดยภาคประชาชน 

20 ชุมชนต่อ 6 ภารกิจ ขึ้นไป 17 ชุมชน ต่อ 6 ภารกิจ ขึ้นไป  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวน ชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลท่ี
ด าเนินการโดยภาคประชาชน         
จ านวน 17 ชุมชน                                   
ต่อ 6 ภารกิจ ขึ้นไป 

3 17 ชุมชนต่อ        
6 ภารกิจขึ้น

ไป 

1 0.6 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
- ด าเนินการจัดท าแผนการกระจายอ านาจอย่างมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ( 95 ชุมชน7 ส านัก/กอง 

ร่วมกันจัดท าแผน ) 
- ด าเนินการจัดท าแผนการกระจายอ านาจตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน: 
- ประธานชุมชน/ผู้ด าเนินการภารกิจถ่ายโอนในแต่ละชุมชน มีทักษะ ความช านาญในการด าเนินการ 
- ก่อนรับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ชุมชน เจ้าหน้าท่ีส านัก/กอง มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าในการด าเนินการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน/ปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  -   มีการยกเลิกภารกิจด้านประเพณี วัฒนธรรม ไม่รวมในภารกิจการถ่ายโอนภายใต้โครงการเทศบาลเล็ก            
ในเทศบาลใหญ่ (ส านักสวัสดิการสังคม) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  -   ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( ส านักการช่าง ) บางภารกิจ ไม่สามารถถ่ายโอนให้ชุมชนด าเนินการได้               
เช่น การวางท่อ การลอกท่อ ชุมชนต้องอาศัยเครื่องจักรจากส านักการช่าง 
  -   เงื่อนไข/หลักเกณฑ์ในการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ มีมาตรฐานชัดเจน  มีเกณฑ์การติดตามประเมิน ท่ีชัดเจน 
ซึ่งบางชุมชนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  -   บริบทของชุมชนไม่เอื้อต่อการรับถ่ายโอนภารกิจการกระจายอ านาจ เช่น ขาดแคลนแรงงานในการด าเนินการ       

(ภารกิจการขุดลอกท่อ วางท่อระบายน้ าในชุมชน ฯลฯ)  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของส านัก/กองในการถ่ายโอนให้ชุมชนด าเนินภารกิจของเทศบาล 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังหน่วยงานในก ากับ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา ฆารเจริญ  
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ      

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเมธินี สุดเสนาะ  
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ   

เบอร์ติดต่อ : 0 8941 6888 6  เบอร์ติดต่อ : 0 8651 1077 5       
ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังหน่วยงานในก ากับเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจท่ีเหมาะสม            
ของเทศบาล 
หน่วยงานในก ากับ หมายถึง หน่วยงานในก ากับตามสัญญาท่ีไม่ได้บริหารงานตามระบบราชการ มีระบบการ
บริหารของตนเองใหม่ แต่ก็ยังอยู่ในก ากับของเทศบาลนครขอนแก่น 
 

ภารกิจถ่ายโอนหรือภารกิจใหม่ที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ระดับความส าเร็จ : 
          ระดับท่ี 1  หาแนวทางให้สามารถจัดต้ังหน่วยงานในก ากับหรือสามารถจ้างงานเพื่อรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจได้ตามความเหมาะสมโดยศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และก าหนดภารกิจท่ีควรจัดต้ังหน่วยงานในก ากับ                       
          ระดับท่ี 2  จัดต้ังหน่วยงานในก ากับมาด าเนินงานในภารกิจถ่ายโอนได้อย่างน้อย 1 หน่วยงาน และมีการ 
ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในก ากับท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ 
          ระดับท่ี 3  มีหน่วยงานในก ากับมาด าเนินงานในภารกิจถ่ายโอนอย่างน้อย 25%  ของหน่วยงานในก ากับ           
ท่ีควรจัดต้ังท้ังหมด 
          ระดับท่ี 4 มีหน่วยงานในก ากับมาด าเนินงานในภารกิจถ่ายโอนอย่างน้อย 50%  ของหน่วยงานในก ากับ  
ท่ีควรจัดต้ังท้ังหมด 
          ระดับท่ี 5 ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดต้ังหน่วยงานในก ากับท่ีจัดต้ังขึ้นทั้งหมด        

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
- 18 ก.ย. 2557  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด   และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ณ กรุงเทพมหานคร 
- 21 พ.ย. 2557 จัดฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดต้ังบริษัทจ ากัดและการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น 
- จัดต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 
- 23 เม.ย.58  จัดท าบันทึกความร่วมมือ 5 อปท. 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
- 8 มี.ค. 2559 ได้รับอนุมัติจาก คสช. ให้ สนข. ศึกษาโครงการ 
- 24 มี.ค.2560 บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด Khon Kaen Transit System Co., Ltd. หรือ KKTS 
จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เพื่อเป็นกลไกหลักรองรับการด าเนินงานในส่วนของการพัฒนาเมืองในทุก ๆ ด้านของ
จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผน น าไปสู่การเป็นเมือง 
Smart City ท่ีไ ด้รับความร่วมมือท้ังจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่ อประโยชน์ของประชาชน                   
ชาวขอนแก่นต่อไป 
- อยู่ระหว่าง จัดต้ังคณะท างานก าหนดกรอบการถ่ายโอนภารกิจท่ีเหมาะสม 6 ด้าน ของหน่วยงานในก ากับ   
- ปัจจุบันยังไม่มีการท าสัญญาเพื่อท าภารกิจถ่ายโอน ท้ัง 6 ด้าน 
- ผู้บริหารให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง หน่วยงานในก ากับตามตัวชี้วัด(KPI)ท่ี 15 ของเทศบาล
นครขอนแก่น กรณีบริษัทจ ากัด(KKTS) ของบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด ในการบรรยายเกี่ยวกับ          
1) ประวัติและวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจ และผลการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบันของบริษัทขอนแก่น ทรานซิท          
ซิสเต็ม จ ากัด  2) บทบาทของบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด  กับเทศบาลนครขอนแก่น  ในวันพุธ         
ท่ี 8 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเป็งจาล อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
เทศบาลนครขอนแก่น  
- 31 มีนาคม 2563 เล่ือนการบรรยาย เรื่อง หน่วยงานในก ากับตามตัวชี้วัด(KPI) ท่ี 15 ของเทศบาลนครขอนแก่น 
กรณีบริษัทจ ากัด(KKTS)  ตามหนังสือตอบกลับของบริษัท ท่ี ขก.ทช. 2563.03/001 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563              
เรื่อง ขออนุญาตเล่ือนการบรรยาย  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
จากบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด   
- 21 กันยายน 2563 จัดให้มีการรับฟังการบรรยาย เรื่อง หน่วยงานในก ากับของเทศบาลนครขอนแก่น 
กรณีศึกษา บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (KKTS) อีกครั้ง  ด้วยเทศบาลนครขอนแก่นมีวิสัยทัศน์และ
นโยบายการด าเนินงานตามค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ท่ีให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของเมืองขอนแก่น  อาทิ  การดูแลการจัดการสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ท้ังในระบบและนอกระบบ การมีส่วนร่วมในการดแูลสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และค านึงถึงภารกิจถ่ายโอน
หรือภารกิจใหม่ท่ีเหมาะสม  เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ การประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับยุคสมัย การพัฒนาเมืองยุคใหม่เพื่อเตรียมการเป็นเทศบาลดิจิทัล เป็นต้น  โดยคาดหวังน าร่องใน
เรื่อง LRT , เทศพาณิชย์  และโรงงานก าจัดขยะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า แห่งท่ี 2  จึงได้จัดการบรรยาย  เรื่อง 
หน่วยงานในก ากับของเทศบาลนครขอนแก่น กรณีศึกษา บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด (KKTS)  เกี่ยวกับ  
1) ประวัติและวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจ และผลการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบันของบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิส
เต็ม จ ากัด 2) บทบาทของบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด  กับเทศบาลนครขอนแก่น 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
- บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม 
จ า กั ด  Khon Kaen Transit System 
Co., Ltd. หรือ KKTS จดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัท วันท่ี 24 มีนาคม 2560 เพื่อเป็น
กลไกหลักรองรับการด าเนินงาน ในส่วน
ของการพัฒนาเมือง ในทุก ๆ ด้าน          
ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุน        
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ มื อ ง  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพตามแบบแผน น าไปสู่การ
เป็นเมือง Smart City ท่ีไ ด้รับความ
ร่วมมือท้ังจากภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ชาวขอนแก่น 
 

- ปัจจุบันยังไม่มีการท าสัญญาเพื่อท า
ภารกิจถ่ายโอน ท้ัง 6 ด้าน จึงไม่เป็นไป
ตามระดับความส าเร็จท่ี 3 ท่ีจะต้องมี
การด าเนินงานในภารกิจถ่ายโอนอย่าง
น้อย 25%  ของหน่วยงานในก ากับ       
ท่ีควรจัดต้ังท้ังหมด (ท้ังหมด ณ ปัจจุบัน 
มี 1 บริษัท)   

3 ระดับความส าเร็จ
ท่ี 2 จัดต้ัง
หน่วยงานในก ากับ
มาด าเนินงานใน
ภารกิจถ่ายโอนได้
อย่างน้อย  1 
หน่วยงาน และมี
การติดตาม
ประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยงาน
ในก ากับท่ี        
จัดต้ังขึ้นใหม่ 

4 2.4 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ - เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ - เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังหน่วยงานในก ากบั ระดับ 1 เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังหน่วยงานในก ากบั ระดับ 2 เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังหน่วยงานในก ากบั ระดับ 3 เท่ากับ  5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จัดต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 
2. จัดท าบันทึกความร่วมมือ 5 อปท. 23 เม.ย.58 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :   
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แต่ไม่ใช่การร่วมทุนตามรูปแบบ PPP 
2. ผู้บริหารระดับประเทศให้การสนับสนุน จึงท าให้เกิดโครงการได้ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. ระเบียบกฎหมายยังไม่ชัดเจน จึงท าให้ระยะเวลาในการจัดต้ังมีขั้นตอนท่ีจะต้องมีการปรึกษาทางกฎหมาย      
และร่างกฎหมาย 
2. ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างออกมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และยังไม่มีความชัดเจนในการท าสัญญาจ้างระหว่างเทศบาลกับบริษัทจ ากัด จึงมีข้ันตอน
ท่ีจะต้องมีการปรึกษาและศึกษาดูงานทางกฎหมายกับบริษัทกรุงเทพธนาคม เพื่อ Benchmarking  
3. Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practices) กับองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไป     
ทุกเรื่องมีองค์กรท่ีเก่งกว่าในบางเรื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
1. จัดศึกษาดูงานหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการมีหน่วยงานในก ากับ 
2. จัดฝึกอบรมโดยค้นหาวิทยากรระดับประเทศท่ีมีประสบการณ์ 
3. ให้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดอย่างต่อเนื่อง 

หลักฐานอ้างอิง :  
แหล่งข้อมูล : ศึกษาจากกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ ภารกิจการถ่ายโอน ศึกษาดูงาน จ้างศึกษาวิจัย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดประชุมติดตามงาน เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 16 จ านวนหน่วยงานท่ีคิดและขับเคล่ือนนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการตามเกณฑ์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา ฆารเจริญ  
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวิมลรัตน์ นามตะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 86862886 5 เบอร์ติดต่อ : 0 8623 0594 6  
ค าอธิบาย :    
            ระดับความส าเร็จ หมายถึง ผลผลิตของงาน (output) เป็นระดับข้ันท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึน         
            นวัตกรรม หมายถึง การน าเอากลวิธีใหม่ ๆ มาพัฒนางานของแต่ละส านัก/กอง/สถานศึกษา/    
กิจการขนส่ง/สถานธนานุบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การลดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายให้เกิดความ
คุ้มค่าในการด าเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 1. ขอข้อมูลนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการ จากทุกส านัก/กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
 2. ติดตามผลการด าเนินงานนวัตกรรมการบริการ จากทุกส านัก/กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ 4 มีนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการท่ีผ่าน

การประเมินรางวัลในระดับประเทศ อย่างน้อย 1 

นวัตกรรม 

  
 

ระดับ 3 

 

มีนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการท่ีผ่านการประเมิน

รางวัลในระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

  

ระดับ 2 

 
ทุกส านัก/กอง  หน่วยงานในสังกัดมีนวัตกรรมในการบริการและบริการ  
อย่างน้อย  1  นวัตกรรม       

 

ระดับ 1 

 

ติดตาม รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการจากทุกส านัก/กอง โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : จ านวนหน่วยงานท่ีคิดและขับเคล่ือนนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
ไม่ด าเนินการ เท่ากับ  0 คะแนน 

- เท่ากับ  1 คะแนน 
- เท่ากัน  2 คะแนน 
- เท่ากัน  3 คะแนน 

-ติดตามรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการจากทุกส านัก/กอง 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

เท่ากัน  4 คะแนน 

-ทุกส านัก/กอง หน่วยงานในสังกัดมีนวัตกรรมในการบริหารและบริการอย่างน้อย 1 
นวัตกรรม 

เท่ากัน  5 คะแนน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 

 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน
นวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการ
ท่ีสามารถต่อยอดได้ 

3 ระดับ 2 5 3 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ขอข้อมูลนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและบริการจากทุก
ส านัก/กอง/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  ส านัก/กอง/โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความพยายามในการ
น ากิจกรรมไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : ค่าเป้าหมาย ปี 2565  คะแนน ระดับ 3 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  

1 กองวิชาการและแผนงาน ช่ือเทศบาลนครขอนแก่น มีแอปพลิเคชัน่จองคิว
ฉีดวคัซีนผา่นระบบ YOU PEE 

2 ส านกัปลดั การบริหารงานบุคคลเพื่อเขา้ถึงการรับรู้ผา่น
ระบบ QR Code  
-ประเมินสังคมมิติผา่น QR Code  
-รู้เร่ืองอบรมพฒันาตนเอง ผา่น QR Code  

3 ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 1.โครงการสายรัดขอ้มืออจัฉริยะ 
4 ส านกัการช่าง ระบบร้องทุกขส์ายตรงส านกัการช่าง (Line Bot) 
5 ส านกัการคลงั 1.นวตักรรมการจดทะเบียนพาณิชยท์นัใจดว้ย

ระบบออนไลน์ 
2.นวตักรรมการเพิ่มช่องทางการช าระค่าภาษีที
ดินและส่ิง 
   ปลูกสร้าง 

6 ส านกัสวสัดิการสังคม ตลาดออนไลน์ (ผลกัดนัการขายสินคา้ออนไลน์
ใหค้นทอ้งถ่ิน) 

7 ส านกัการศึกษา 1.โครงการอบรมครูหมอพ่อแม่ 
2.นวตักรรมครูหมอพ่อแม่ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักด์ิ สมจิตต์           
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185 เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617 
ค าอธิบาย :  
           ระดับความส าเร็จ หมายถึง ระดับความส าเร็จในควบคุมงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับภารกิจ และไม่เกินระเบียบท่ีก าหนด  
           ระดับความส าเร็จ :  
           เพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทศบาลนครขอนแก่นให้
สอดคล้องกับภารกิจและมีประสิทธิภาพ 

  

ระดับตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ไม่เกิน 
ร้อยละ

32 

ไม่เกิน 
ร้อยละ

28 

ไม่เกิน 
ร้อยละ

28 

ไม่เกิน
ร้อยละ

28 

สูตรค านวณ : 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน 1  2 3 4 5 
ผ่านเกณฑ์ระดับข้ันของ
ความส าเร็จ  
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

มากกว่าร้อย
ละท่ีก าหนด 
เกินร้อยละ 

2 

 มากกว่าร้อยละ
ท่ีก าหนด แต่ไม่
เพิ่มขึ้นมากกว่า

ร้อยละ1-2 

มากกว่าร้อยละ
ท่ีก าหนด แต่ไม่
เพิ่มขึ้นมากกว่า 

ร้อยละ 1  

เท่ากับ
ร้อยละ  

ท่ีก าหนด  

น้อยกว่า
ร้อยละ   

ท่ีก าหนด  

 

      ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากร    =          รายจ่ายด้านบุคลากร x 100 

                                                                        เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

  
ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากร             =        รายจ่ายด้านบุคลากร x 100 
                ณ 31 กรกฎาคม 2564                                เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

  รายจ่ายด้านบุคลากรจริง  (ณ 31 ก.ค.2564) x 100     =          196,443,389.13 x 100 
        รายจ่ายจริง   (ณ 31 ก.ค.2564)                                      948,971,303.54 
 

                                                                     =         20.70 % 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล 

3 น้อยกว่าร้อยละ  
ท่ีก าหนด 
(20.70%) 

5 3 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
1. นโยบายของผู้บริหาร ด้านการให้ความส าคัญและมีวินัยทางด้านการเงินการคลัง  
2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการก าหนดทิศทางนโยบายการบริหารบุคคล  
3. Staff Smart 
4. น าเทคโนโลยีมาใช้ 
5. จ้างเหมาเอกชน ชุมชน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. ระเบียบข้อกฎหมายของระบบราชการ 
2. สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิท-19) 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :  
1. การก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความเปล่ียนแปลงของเมือง 
และเทคโนโลยี 
2. การสร้างแรงจูงใจในการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
3. การทบทวนอ านาจหน้าท่ี โครงสร้างการบริหารงานราชการ 
หลักฐานอ้างอิง :  
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายสถิติการคลัง ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นในระบบบัญชี 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดิศักด์ิ สมจิตต์             
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเอื้อเอ็นดู  ภาคทรัพย์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 4322 1185 เบอร์ติดต่อ : 0 4322 5617 
ค าอธิบาย : ร้อยละผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
           ผลความส าเร็จ หมายถึง ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
           บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น หมายถึง พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, 
พนักงานจ้าง 
 
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : 
1. เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท าแผนพัฒนาของตนเองได้ 
2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนพัฒนาของตนเอง 
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (smart people) ทางร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจ  ไปพร้อมกัน 
            ผลความส าเร็จ หมายถึง ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ และด้านทักษะวิชาชีพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  หมายถึง พนักงานเทศบาล,พนักงานครูเทศบาล,ลูกจ้างประจ า,
พนักงานจ้าง ยกเว้นภาคสนาม ทุกคนท่ีได้เงินเดือน/ค่าตอบแทนจากเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
 
เป้าหมายตัวชี้วัด : มีผู้ผ่านเกณฑ์ของความส าเร็จต่าง ๆ ไม่น้อยกกว่าร้อยละ ดังนี้ 
 

เกณฑ์ด้านของความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ปีงบประมาณ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ด้านร่างกาย 50 55 60 65 
2. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ด้านทักษะวิชาชีพ 50 55 60 65 
3. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ด้านจิตใจ 50 55 60 65 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน 1  2 3 4 5 
ผ่านเกณฑ์ระดับข้ันของความส าเร็จ  
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 
เกณฑ์

เป้าหมาย 

- เท่ากับ 
เกณฑ์

เป้าหมาย 

- มากกว่า 
เกณฑ์

เป้าหมาย 

สูตรในการค านวณ : 
 
 
 
หมายเหตุ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมดของเทศบาลนครขอนแก่น (ณ ปัจจุบัน) จ านวน  1,082  คน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ ผลงาน 

ปี 2564 (% เป้าหมาย) 

ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ในด้านทักษะร่างกาย   ร้อยละ 60 59.89 

ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ในด้านทักษะวิชาชีพ ร้อยละ 60 84.66 

ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ในด้านทักษะจิตใจ ร้อยละ 60 85.49 
 

จ านวนผู้จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน  948  คน จากกลุ่มเป้าหมาย 1,082  คน 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

เนื่ อ งจ าก ก ารพั ฒ น าบุ ค ล าก รแ ละ KPI  
ดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น อันท่ีจะท าให้
พนักงานทุกระดับพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
เนื่องจากมีการก าหนดพัฒนาตนเองท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจและทักษะความรู้ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านต่าง ๆ น าไป สู่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4 ร้อยละผลส าเร็จ
ใ น ก า ร บ ร ร ลุ
เป้ า ห ม าย ก า ร
พัฒนาบุคลากร 
เมื่อน ามาค านวณ
ค่าเฉล่ียแล้วอยู่ ท่ี
ร้อยละ 76.68 
มากก ว่ า เกณ ฑ์
เป้าหมาย 

5 4 

 

ร้อยละผลส าเร็จของผลเฉล่ียตัวชี้วัด   =   จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านเกณฑ์ x 100 
                                                       จ านวนกลุ่มเป้าหมายของปีงบประมาณนั้น 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : จัดต้ังคณะกรรมการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร         
ของเทศบาลนครขอนแก่น 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ควรมีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพในองค์กร และพนักงานให้เล็งเห็น         
ถึงความส าคัญด้านสุขภาพของตนเอง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเช่ือโควิด - 19  ท าให้การตรวจสุขภาพประจ า 
ล้าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ทุกหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด 

หลักฐานอ้างอิง :  
แหล่งข้อมูล :  
1. แผนพัฒนารายบุคคล ของแต่ละหน่วยงาน  และผลลัพธ์ของการบรรลุตามแผนพัฒนาของตนเอง                  
จากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน 
2. เอกสารอ้างอิงหลักสูตรการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า,  
และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ส ารวจข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้จากทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด 19 ร้อยละของรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองต่อรายได้ท้ังหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย 
ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัชชา ศรีโนนชัย 
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

โทรศัพท์ : 0 6382 8789 2 โทรศัพท์ : 0 8971 1733 9 

ค าอธิบาย : รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บได้ คือ รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองท้ังหมด 

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ความหมายของตัวชี้วัด           รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง หมายถึง รายได้จากหมวดภาษีอากร

เฉพาะภาษีท่ีดินและส่ิงปลุกสร้าง ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน 
           รายได้ท้ังหมด หมายถึง รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง รวมกับรายได้
จากภาษีรัฐจัดสรร รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุราและ 

  

การพนัน ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก รายได้จากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ไม่รวมเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ และเงินอุดหนนุท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 
ของปีงบประมาณ 2564 

  

2. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

3. สูตรการค านวณ                        

  

                     รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง X 100 
                                 รายได้ท้ังหมด 
 

                           128,697,070 x 100  
                             1,121,225,507.99 
 
 

                                =   11.48 % 
   

เกณฑ์การให้คะแนน : ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

12 13 14 15 16 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
ต่อรายได้ท้ังหมด 

2.5 11.48 %          1 0.5 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ได้มีการติดตามและประเมินผลรายได้เป็นประจ าและสม่ าเสมอ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
1. ออกติดตามรายได้ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ท้ังในและนอกส านักงาน 
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

     - KPI ระดับส านักท่ี 1 ร้อยละของผู้ท่ีมาช าระภาษีต่อผู้ท่ีต้องเสียภาษีท้ังหมด 
     - KPI ระดับส านักท่ี 2 ร้อยละของจ านวนโรงเรือนและป้ายใหม่เพิ่มข้ึน 

     - KPI ระดับส านักท่ี 3 พัฒนาแหล่งรายได้และกิจการเพิ่มขึ้น 
4. มี KPI ระดับส านัก/กอง ต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจในการจัดเก็บรายได้สนับสนุน เช่น ส านักการสาธารณสุข,                 
ส านักปลัด, ส านักการช่าง 
5. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

6. การให้บริการเน้นการสร้างความพึงพอใจ 

7. การติดตามและเร่งรัดให้เกิดการช าระภาษี 
8. พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการรับช าระ 

 

ปัจจัยภายนอก 

1. การส่ือสารถึงผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีและค่าเช่า 

2. ผู้เช่าให้ความร่วมมือในการช าระค่าเช่าตามสัญญาท่ีท าไว้ 
3. ผู้ช าระภาษีให้ความร่วมมือในการช าระภาษี 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
2. มีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
3. มี KPI ระดับส านักสนับสนุน คือ 

 

ปัจจัยภายใน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ส านักปลัด (สถานธนานุบาล,ฝ่ายทะเบียนราษฎร,ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา) 
1. การลดอัตราดอกเบ้ียรับจ าน าและขยายเวลาอายุต๋ัวรับจ าน า ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.5/ว 1032 ลง
วันท่ี 28 เมษายน 2563 ท าให้รายได้จากดอกเบี้ยรับจ าน าลดลง มีทรัพย์หลุดจ าน าเพื่อจ าหน่ายลดลง ท าให้ผล
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน าน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของสถานธนานุบาลลดลงไม่เป็นไปตามงบประมาณ 
2. ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ประกอบการท่ีมาค้าขายมีจ านวนลด
น้อยลง 
3. ปิดท าการบ่อยครั้งเนื่องจากภัยธรรมชาติ 
4. ประกาศส านักทะเบียนกลางให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนกรณีภัยท่ี
เกิดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
5. ศูนย์บริการประชาชนแห่งท่ี 2 ปิดการให้บริการประชาชนท าให้การบริการไม่ต่อเนื่อง 
6. ผลจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ท าให้มีการปิดตัวของร้านอาหารท่ีเคยมีการขออนุญาต
โฆษณาหรือมีการใช้เสียงโดยใช้เครื่องขยายเสียงแบบประจ าท่ีงดออกใบอนุญาต และการขอใช้เสียงโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียงของรถแห่โฆษณามีจ านวนลดน้อยลง 
 

ส านักการคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้,ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์)  
1. มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/ว 891 ลว. 11 ก.พ.2564 แจ้งแนวทางการลดภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับท่ี 2) ลว. 30 ม.ค. 2564  
ให้ลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 90% ของจ านวนภาษีท่ีค านวณได้ 
2. บทเฉพาะกาล  พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี บ ารุงท้องท่ี และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาปานกลางของท่ีดิน
ส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องท่ี ท่ีต้องเสียหรือท่ีพึงช าระหรือท่ีค้างอยู่หรือท่ีต้องคืนก่อนวันท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ 2564 มี ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ดังนี้ 
ประเภทภาษี ผู้อยู่ในข่ายช าระ 

ภาษีจ านวนราย 
จ านวนเงิน รับช าระจริง 

จ านวนราย 
จ านวนเงิน คิดเป็น 

(%) 
ภาษีโรงเรืองและท่ีดิน 665 6,284,788.00 125 815,285.31 12.97 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 1,027 280,943.00 40 56,821.06 20.25 

 

3. ฝ่ายพัฒนารายได้ ส านักการคลัง มีหน้าท่ีต้องจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 จากเจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ท้ังส้ิน 33 ,576 ราย ท าให้เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย
พัฒนารายได้ ต้องด าเนินการจัดเก็บภาษีให้แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จึงมีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ตามภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีป้ายเพียง 1 คนเท่านั้น จึงได้เพียงด าเนินการแจ้งเตือนให้
ช าระภาษี (จดหมายเวียน) เท่านั้น 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

ส านักการคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้,ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์) ต่อ.. 
4. เนื่องจากผู้ช าระภาษี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019  จึงท าให้จ านวนผู้มาช าระภาษีลดน้อยลง 
5. จัดเก็บจากผู้ประกอบการท่ีมาค้าขายจริง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 
6. เนื่องจากผู้เช่าได้รับอนุมัติให้ลดค่าเช่า ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 2019 ได้แก่ ค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ 20 คูหา, ค่าเช่าพื้นท่ีเพื่อติดต้ังป้าย LED Full Color ป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคาร
ส านักงานกิจการสภา,ค่าเช่าพื้นท่ีซุ้มร้านกาแฟเทศบาลนครขอนแก่น และค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ า 
7. เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาเช่า, ยกเลิกการใช้ประโยชน์ฯ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นท่ีติดต้ังตู้เติมเงินออนไลน์ 
 

ส านักการสาธารณสุข ฯ (ฝ่ายสุขาภิบาล,ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย) 
1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ประการได้รับผลกระทบ จึ’ได้มีกฎกระทรวง
สาธารณสุขให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
พ.ศ.2559 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
2. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้รายได้ลดลง ผู้ประกอบการไม่เข้ามาติดต่อช าระตามปกติ 
3. มีผู้จับจ่ายซื้อของในตลาดน้อยลงด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตัวจึงท าให้มีผู้มาใช้บริการจอดรถท่ีลานจอดรถ
ตลาดน้อยลง 
4. มีการตลาดยุคใหม่ ได้แก่การส่ังและส่งสินค้าออนไลน์ การบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงบ้าน ท าให้มีผู้มาซื้อ
สินค้าและใช้บริการลานจอดรถไม่ถึง 1 ช่ัวโมง จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการการจอดรถ 
5. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน (ไวรัส Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชนเนื่องจากการออกมาในพื้นท่ีท่ีมีผู้คนเบียดเสียดแออัดกันเป็นจ านวนมากก่อให้เกิดการ
สุ่มเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือโรค ท าให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเปล่ียนแปลงไป ประชาชนออกจาก
บ้านน้อยลง หลีกเล่ียงการออกไปในพื้นท่ีชุมนุมชน และส่ังซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ท าให้ผู้มาใช้บริการลานจอดรถ
ของตลาดน้อยลง 
 

ส านักการช่าง 
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันเศรษฐกิจมีการผันผวนมากขึ้น ท าให้รายได้ต่าง ๆ ไม่แน่นอน อาจเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีท าให้มีการก่อสร้างอาคารลดลง 
2. ในปัจจุบัน ตัวเมืองได้มีการขยายความเจริญออกไปนอกเมืองมากขึ้น ในตัวเมืองราคาท่ีดิน หรือการก่อสร้าง
อาคารจะมีราคาท่ีสูงมาก และปัจจุบันการคมนาคมสะดวกมากขึ้น ท าให้ประชาชนออกไปสร้างอาคารหรือซื้อ
อาคารนอกเมืองมากขึ้น 
 

ส านักสวัสดิการสังคม 
1. เนื่องจากในพื้นท่ีเทศบาลนครขอนแก่นก าลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
ผู้ประกอบการหอพักมีรายได้ลดลง   
2. มีผู้ประกอบการหอพักบางรายใบอนุญาตหอพักหมดอายุในปี 2564 แต่ไม่เข้ามาช าระตามก าหนดเวลา 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
1. เอกสารรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. เงินอุดหนุนปี 2564 
3. หนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด 19.1 ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้ท้ังหมด 
ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย 
ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัชชา ศรีโนนชัย 
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

โทรศัพท์ : 0 6382 8789 2 โทรศัพท์ : 0 8971 1733 9 

ค าอธิบาย : การจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร คือ การรับเงินในการจัดเก็บรายได้ทุกช่องทางท่ี
มิใช่การรับด้วยเงินสด 

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ความหมายของตัวชี้วัด การจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร หมายถึง  

         การรับเงินในการจัดเก็บรายได้ทุกช่องทางท่ีมิใช่การรับเงินด้วยเงินสด 
รายได้ท้ังหมดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง หมายถึง  
         รายได้จากหมวดภาษีอากร เฉพาะภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
หมวดรายได้จากทุน 

  

2. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร 

3. สูตรการค านวณ                         

  

          การจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคาร X 100 
                    รายได้ท้ังหมดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
 
                          43,629,160.51    x 100 
                         128,697,070.00 

                                =   33.90 % 
   

เกณฑ์การให้คะแนน : ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

16 17 18 19 20 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้
ท้ังหมดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 

0.5 33.90 % 5 0.5 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. รับช าระเงินค่าภาษีท้องถิ่น ผ่าน QR Code งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส านักการคลัง 
2. รับช าระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้ 
    2.1 ค่าภาษีท้องถิ่น งานพัฒนาเรง่รัดรายได้ 
    2.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี  ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ 
    2.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต, รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันทอดซ้ า ส านักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
ปัจจัยภายใน 
1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบช่องทางการช าระเงิน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบช่องทางการช าระเงิน 
ปัจจัยภายนอก  ผู้ช าระภาษีและผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการช าระเงินผ่าน  
QR Code และผ่านธนาคาร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ปัจจัยภายใน : ฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมีมากกว่า 2 โปรแกรม ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนใน
การท างาน และเกิดความคลาดเคล่ือนของข้อมูล ท าให้มีผลต่อจ านวนเงินค่าภาษีท่ีต้องช าระหรือสิทธิ์ที่ได้รับการ
ยกเว้นค่าภาษีตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) ท าให้การปรับปรุงข้อมูลเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง และส่งผลให้การ
ต้ังลูกหนี้ค่าภาษีผิดพลาดตามไปด้วย 
ปัจจัยภายนอก :  
1. จดหมายไม่ถึงผู้รับ (จดหมายตีกลับ) เนื่องจากมีการย้ายท่ีอยู่ใหม่แต่ไม่ได้แจ้งขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ภาษี เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บภาษี 
2. เจ้าของทรัพย์สินไม่ได้มาขอแก้ไขบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ภายในก าหนด แต่มาขอคัดค้าน
การประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บภาษี รายได้
ค่าภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 

149



150 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :  
สร้างระบบเช่ือมฐานข้อมูลระหว่างโปรแกรม Taxgo กับ ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LAAS) เพื่อลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลผู้ช าระภาษีและยอดเงินค่าภาษีจาก Taxgo ลงในโปรแกรม e-LAAS 
และท าให้มีเวลาในการเร่งรัด/ติดตามการช าระภาษีได้มากขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. เอกสารรายได้ท่ีจัดเก็บผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้ท้ังหมดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง           
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. เอกสารรายได้ท่ีจัดเก็บผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้ท้ังหมดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง ส านัก/กอง 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา ฆารเจริญ  
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ      

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางยศวดี สีหานนท์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   

เบอร์ติดต่อ : 0 8686 2886 5  เบอร์ติดต่อ : 0 8134 5160 1       
ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data 

- Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถท่ีจะจัดการหรือ
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ข้อมูลพื้นฐานของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เป็นข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศัยในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด บ้านเลข ท่ี รหัสประจ าบ้าน
ความสัมพันธ์ของคนในครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม การศึกษา การมีงานท าและ
มีรายได้ และค่านิยม 

- การเช่ือมโยงข้อมูล คือการน าระบบท่ีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนมาเช่ือมโยงให้มีความสัมพันธ์กัน
ในส่วนของผู้รับบริการเทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับความส าเร็จ  

ระดับท่ี 1  : มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ได้ร้อยละ 20 ของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลฯ และเช่ือมโยงข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 2 ระบบ 
ระดับท่ี 2  : มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ได้ร้อยละ 40 ของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลฯ และเช่ือมโยงข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 3 ระบบ 
ระดับท่ี 3 :  มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ได้ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลฯ และเช่ือมโยงข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 4 ระบบ          
ระดับท่ี 4 : มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ได้ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลฯ และเช่ือมโยงข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 5 ระบบ 
ระดับท่ี 5 : มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ ได้ร้อยละ 100              
ของครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ และเช่ือมโยงข้อมูลให้ได้ท้ังหมดทุกระบบท่ีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน        

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

⚫ - เท่ากับ  1 คะแนน 

⚫ - เท่ากับ  2 คะแนน 

⚫ ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data ระดับ 1 เท่ากับ  3 คะแนน 

⚫ ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data ระดับ 2 เท่ากับ  4 คะแนน 

⚫ ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data ระดับ 3 เท่ากับ  5 คะแนน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ได้ร้อยละ 20 
ของครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ และ
เช่ือมโยงข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 2 ระบบ 

3 -มีการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน
ของประชากร
ในเขต
เทศบาลฯได้
ร้อยละ 17.17  
-มีการเช่ือม 
โยงข้อมูลได้ 
3 ระบบคือ  
cctv ประวัติผู้
พิการและ 
ระบบข้อมูล 
พื้นฐาน
ประชากร 
(kkm-pop) 

- 0.00 

 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ได้ร้อยละ 20 ของครัวเรือนในเขต
เทศบาลฯ ร่วมกับข้อมูลแผนท่ีภาษี 
2. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 2 ระบบท่ีเป็นเป้าหมายในการเช่ือมโยงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูล 
3. จ้างผู้เช่ียวชาญ ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลของ 2 ระบบฐานข้อมูล 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีการใช้งาน และเข้าสู่นโยบายไทย
แลนด์ 4.0  เข้าสู่นโยบาย Smart City ด้าน Governance 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป  : 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
แหล่งข้อมูล 
1. เว็บไซต์ระบบแผนท่ี http://kkmuni.city/kkmuni-mis-map/web/ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของคะแนนรวม LPA 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางอินทิรา  ฆารเจริญ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 8686 2886 5 เบอร์ติดต่อ : 0 6261 9445 3  
ค าอธิบาย :  
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA)  เป็นประจ าทุกปี  โดยคณะท างานประเมิน  อปท. ในพื้น ท่ี ท่ี
รับผิดชอบใช้แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ประเมินระหว่างเดือนพฤษภาคม 
ถึง กรกฎาคม ของทุกปี 
การประเมินแบ่งออกเป็น 5  ด้าน ประกอบด้วย  
          1. ด้านการบริหารจัดการ 
          2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
          3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
          4. ด้านการบริการสาธารณะ 
          5. ด้านธรรมาภิบาล 
          ร้อยละของคะแนนรวม LPA หมายถึง  ผลการตรวจประเมินเทศบาลนครขอนแก่นโดยคณะกรรมการ 
LPA ระดับจังหวัด  ใช้ผลการประเมินท้ัง 5 ด้าน ค านวณเป็นร้อยละ           

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
          รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : 
LPA) จากคณะท างานประเมิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท้ัง 5 ด้าน ในวันท่ี          
20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล  โดยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้  
          1. นางพรทิพย์  ข าช่ืน หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
          2. นายปิ่น  โสทอง  ท้องถิ่นอ าเภอบ้านฝาง  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
          3. นายมนตรี  กูดอั้ว  ปลัดเทศบาลต าบลโนนฆ้อง             
          4. นางมลฤดี  เขียวสุคนธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 โดยสรุปคะแนนประเมิน ท้ัง 5 ด้าน  ได้ดังนี้ 

ด้านการประเมินประสิทธิภาพ 
ข้อ คิดเป็น 

จ านวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 22 110 106 96.36 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 20 100 92 92.00 
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 38 190 162 85.26 
4. ด้านบริการสาธารณะ 85 425 409 96.24 
5. ด้านธรรมาภิบาล 13 65 63 96.92 

รวมทั้งสิ้น 178  890  832 93.48  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ร้อยละของคะแนนรวม LPA 3 93.48 4.48 2.69 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :   มีการแต่งต้ังคณะท างาน  ท้ังคณะอ านวยการเพื่อก ากับ
ดูแล ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินในภาพรวม และคณะท างานผู้รับผิดชอบตาม
เกณฑ์ประเมินท้ัง 5 ด้าน  ท้ังนี้ได้มีการสรุปคะแนนประเมินตนเองก่อนการประเมินจริง เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน และมีการติดตามจากผู้บริหารถึงความพร้อมของเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
1. คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการประเมิน  คณะท างานท้ัง  5 ด้านมีการ
ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและสามารถตอบข้อซักถามให้ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการได้ครบถ้วน 
 2. มีการปรับเปล่ียน/ตัดออก เกณฑ์ช้ีวัดให้เหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากขึ้นท าให้เทศบาลนครขอนแก่น
สามารถท าคะแนนได้เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   ให้มีการต้ังคณะท างาน มอบหมายความรับผิดชอบ มีการ
ประเมินตนเองก่อนการประเมินจริง และมีการติดตามผลการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน                 
ในปีต่อ ๆ ไป 

หลักฐานอ้างอิง :   แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :        ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   

 
เบอร์ติดต่อ :  เบอร์ติดต่อ :  

 
ค าอธิบาย : 

 

 

 

 

  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
     

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด) 
 รอบ  6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
 
 
 
  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

 

 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
 
 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
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