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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒561

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ท่ี ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ สํานักปลัดเทศบาล
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI) สํานักการศึกษา
ขององค์กร สํานักการช่าง

สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ ระดับ 3 ระบบใช้งานได้อย่าง สํานักปลัดเทศบาล
ฐานข้อมูล  (Common KPI) มีประสิทธิภาพ สํานักการศึกษา

สํานักการช่าง
สํานักการคลัง

สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม
3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐% สํานักปลัดเทศบาล
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI) สํานักการศึกษา

สํานักการช่าง
สํานักการคลัง

สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕% สํานักปลัดเทศบาล
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI) สํานักการศึกษา

สํานักการช่าง
สํานักการคลัง

สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และคณะทํางาน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒561

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗% สํานักปลัดเทศบาล
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI) สํานักการศึกษา
มีส่วนร่วม สํานักการช่าง

สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

6. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ๘๐% กองวิชาการและแผนงาน
รับรู้ข่าวสารท่ีสําคัญของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ช่ัวโมงต่อคน ๑๐๐% สํานักปลัดเทศบาล
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI) สํานักการศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ี สํานักการช่าง

สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :
  การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๔ : 8. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ ๑๗% สํานักการคลัง
  การพัฒนาประสิทธิภาพ ท้ังหมดของเทศบาล
การจัดหารายได้

เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 9. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด 0.99 - 1.005 เท่า สํานักการคลัง
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (0.5%)
และคุ้มค่า

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘% สํานักปลัดเทศบาล
กําหนด (Common KPI) สํานักการศึกษา

สํานักการช่าง
สํานักการคลัง

สํานักการสาธารณสุขฯ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

11. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ 10% สํานักการคลัง
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน สํานักการช่าง
     12.1 สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ 5.80%
     12.2 สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ 5.80%
เพ่ิมขึ้นจากท่ีได้รับสิทธ์ิ
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง 5.80% สํานักปลัดเทศบาล
(Common KPI) สํานักการศึกษา

สํานักการช่าง
สํานักการคลัง

สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕% สํานักปลัดเทศบาล
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Common KPI) สํานักการศึกษา

สํานักการช่าง
สํานักการคลัง

สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :
  พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ท่ี 6 : 14. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ  - ร้อยละของจํานวนมาตรฐาน สํานักการศึกษา
  ประชาชนได้รับโอกาสทางการ จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้ คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 90 
มาตรฐาน

15. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนใน ๙๘.๕๐% สํานักการศึกษา
สถานศึกษาตามความต้องการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒561

16. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน ๙๐% สํานักการศึกษา
ท่ีบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :
  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ท่ี 7 : 17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 50 % สํานักการศึกษา
  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 37 %
เต็มศักยภาพ ม.6 37 %

18. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 90% สํานักการศึกษา
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 44 %
เรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย = 65 %

19. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 90% สํานักการศึกษา
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 45 %
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย = 53 %

20. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 85% สํานักการศึกษา
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 40 %
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย = 40 %

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :
  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่ือมโยง
กับการท่องเท่ียว
เป้าประสงค์ท่ี 8 : 21. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม  - จัดงานโครงการประเพณี สํานักการศึกษา
  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บุญซําฮะ ระดับ 3 ภูมิภาค
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานและเผยแพร่เช่ือมโยง
กับการท่องเท่ียว

22. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม 98.50% สํานักการศึกษา
 จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒561

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ :
  การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
 เอกชน  และประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๙ : 23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 6 เครือข่าย สํานักปลัดเทศบาล
  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI) สํานักการสาธารณสุขฯ
จัดบริการสาธารณะ สํานักการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัดสิการสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ :
  พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณรสุข
เป้าประสงค์ท่ี ๑๐ : 24. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 แห่ง สํานักการสาธารณสุขฯ
  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 2 แห่ง

เป้าประสงค์ท่ี ๑๑ : 25. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน  - โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน สํานักการสาธารณสุขฯ
  มีการป้องกันและควบคุมโรค ของกรมปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ 25 ข้อ

26. สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิดถาวร  - สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิด สํานักการสาธารณสุขฯ
ถาวรร้อยละ 40 ของจํานวนสัตว์
ท่ีสํารวจได้

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเร้ือรังรายใหม่ 1. จํานวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ สํานักการสาธารณสุขฯ
ไม่เกินเกณฑ์ท่ี สปสช. กําหนด ไม่เกินร้อยละ 4.18

2. จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7.15

28. ประขาชนได้รับการเฝ้าระวังและป้องกัน  - จํานวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 20 สํานักการสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

(ไม่เกิน 13 คน)

29 ร้อยละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกิน  - ไม่เกินร้อยละ 9.20 สํานักการสาธารณสุขฯ
เกณฑ์มาตฐานองค์การอนามัยโลก 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒561

30.  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย สํานักการสาธารณสุขฯ
Care) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ
กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 :
  สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ท่ี ๑๒ : 31. ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดลดลง  - ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดลดลง สํานักการสาธารณสุขฯ
  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม ร้อยละ 50

เป้าประสงค์ท่ี ๑3 : 32. ร้อยละการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ   80 % สํานักการช่าง
  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่ง- บําบัด
แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 :
  พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะให้เช่ือม
โยงภาคการท่องเท่ียว
เป้าประสงค์ท่ี ๑4 : 33.  มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น  - 10 ตารางเมตร/คน สํานักการช่าง
  มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหล่ง
นันทนาการ 34. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ี  - ออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น Land สํานักการช่าง

ให้เป็น Land Mark ของเมือง Mark  ของเมือง
หมายเหตุ :
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น Land
Mark  ของเมือง
2. ออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น Land
Mark  ของเมือง
3. พัฒนาตามแบบแปลนพื้นท่ีให้เป็น Land
Mark  ของเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๑ :
  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
เป้าประสงค์ท่ี ๑๕ : 35.  จํานวนจุดท่ีมีนํ้าท่วมขังบนผิวจราจร  - แก้ไขนํ้าท่วมขังบริเวณ จํานวน 3 จุด สํานักการช่าง
  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง ลดลง
ท่ีเหมาะสม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒561

พันธกิจท่ี ๓ :
  การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑2 :
  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ท่ี ๑6 : 36  จํานวนชุมชนท่ีเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  - ระดับดีมาก  21 ชุมชน กองสวัสดิการสังคม
  ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑3 :
  สร้างความมั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ท่ี ๑7 : 37.  ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง 9 กลุ่ม กองสวัสดิการสังคม
  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กองทุนสนับสนุน

38. จํานวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการ 50 คน กองสวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑4 :
  สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๑8 : 39. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  - 10 คนต่อแสนประชากร สํานักปลัดเทศบาล
  ประชาชนมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
ในชีวิตและทรัพย์สิน (ไม่เกิน 1 คน )

. 40. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน  - ไม่เกิน 2 คร้ัง /ปี สํานักปลัดเทศบาล

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ประเด็นยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ สํานักปลัดเทศบาล
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐% สํานักปลัดเทศบาล
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

เป้าประสงค์ท่ี ๔ : 8. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ ๑๗% สํานักการคลัง
  การพัฒนาประสิทธิภาพ ท้ังหมดของเทศบาล
การจัดหารายได้

เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 9. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด 0.99 - 1.005 เท่า สํานักการคลัง
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (0.5%)
และคุ้มค่า

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘% สํานักการคลัง
กําหนด (Common KPI)

11. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ 10% สํานักการคลัง
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของรองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และคณะทํางาน (นายประเสริฐ  ออประเสิรฐ)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
  พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ท่ี 6 : 14. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ  - ร้อยละของจํานวน สํานักการศึกษา
  ประชาชนได้รับโอกาสทางการ จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ มาตรฐานท่ีผ่านเกณฑ์
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้ คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การประเมินในระดับ
มาตรฐาน ดีเย่ียม 90

15. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรยีนใน ๙๘.๕๐% สํานักการศึกษา
สถานศึกษาตามความต้องการ

16. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน ๙๐% สํานักการศึกษา
ท่ีบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ท่ี 7 : 17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 50 % สํานักการศึกษา
  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 37 %
เต็มศักยภาพ ม.6 37 %

18. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 90% สํานักการศึกษา
เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 44 %
เรยีนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย = 65 %

19. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 90% สํานักการศึกษา
เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 45 %
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย = 53 %

20. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 85% สํานักการศึกษา
เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 40 %
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย = 40 %

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ท่ี 8 : 21. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ  - จัดงานโครงการ สํานักการศึกษา
  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี บุญซําฮะ 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการ ระดับ 3 ภูมิภาค
สืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยง
กับการท่องเท่ียว

22. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 100% สํานักการศึกษา
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

พันธกิจท่ี ๓ :
  การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑4 :
  สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๑8 : 39. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  - 10 คนต่อแสน สํานักปลัดเทศบาล
  ประชาชนมีความปลอดภัย ประชากรตามมาตร-
ในชีวิตและทรัพย์สิน ฐานสากล ไม่เกิน 1 คน

. 40. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน  - ไม่เกิน 2 ครั้ง /ปี สํานักปลัดเทศบาล
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสต์ที่ ๑ : 2. ระดับความสําเร็จของการจัด ระดับ 3 ระบบใช้งานได้ กองวิชาการและแผนงาน

  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล  (Common KPI) อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กร

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราว ๘๐% กองวิชาการและแผนงาน
ร้องทุกข์ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
(Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ ๘๕% กองวิชาการและแผนงาน
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล 
(Common KPI)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตาม ๙๗% กองวิชาการและแผนงาน
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน มาตรฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

6. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่ม ๘๐% กองวิชาการและแผนงาน
เป้าหมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ๘๕% กองวิชาการและแผนงาน
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ท่ีได้ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ราชการ (Common KPI)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของรองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และคณะทํางาน (นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง)
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
  พัฒนาการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
  การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
 เอกชน  และประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๙ : 23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ 6 เครือข่าย กองวิชาการและแผนงาน
  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ จัดบริการสาธารณะ (Common KPI)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ :
  พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณรสุข
เป้าประสงค์ท่ี ๑๐ : 24. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี สํานักการสาธารณสุขฯ
  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 1 แห่ง

 - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
2 แห่ง

เป้าประสงค์ท่ี ๑๑ : 25. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน  - โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์ สํานักการสาธารณสุขฯ
  มีการป้องกันและควบคุมโรค ของกรมปศุสัตว์ การประเมินของ

กรมปศุสัตว์ 25 ข้อ

26. สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิด  - สุนขั - แมวจรจัดได้รับการ
ถาวร คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 40 สํานักการสาธารณสุขฯ

ของจํานวนสัตว์ท่ีสํารวจได้ 

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเร้ือรังรายใหม่ 1. จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน สํานักการสาธารณสุขฯ
ไม่เกินเกณฑ์ท่ี สปสช. กําหนด รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 

4.18
2. จํานวนผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ไม่เกิน
ร้อยละ 7.15

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

28. ประขาชนได้รับการเฝ้าระวังและ  - จํานวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 20 สํานักการสาธารณสุขฯ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

(ไม่เกิน 13 คน)

29 ร้อยละการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกิ  - ไม่เกินร้อยละ 9.20 สํานักการสาธารณสุขฯ
เกณฑ์มาตฐานองค์การอนามัยโลก 

30.  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Te  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย สํานักการสาธารณสุขฯ
Care) ผา่นเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ
กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :
  สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ท่ี ๑๒ : 31. ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดลดลง  - ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัด สํานักการสาธารณสุขฯ
  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม ลดลง  50 %

พันธกิจท่ี ๓ :
  การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑2 :
  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ท่ี ๑6 : 36  จํานวนชุมชนท่ีเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  - ระดับดีมาก  21 ชุมชน กองสวัสดิการสังคม
  ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑3 :
  สร้างความม่ันคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ท่ี ๑7 : 37.  ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง 9 กลุ่ม กองสวัสดิการสังคม
  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กองทุนสนับสนุน

38. จํานวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับ 50 คน กองสวัสดิการสังคม
การช่วยเหลือ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐%
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕%
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗%
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐%
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักการคลัง และคณะทํางาน

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๔ : 8. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ ๑๗%
  การพัฒนาประสิทธิภาพ ทั้งหมดของเทศบาล
การจัดหารายได้

เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 9. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด 0.99 - 1.005 เท่า
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (0.5%)
และคุ้มค่า

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘%
กําหนด  (Common KPI)

11. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ 10%
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.80%
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕%
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐%
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕%
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI)

เป้าประสงคท่ี์ ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗%
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐%
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักการศึกษา และคณะทํางาน

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘%
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด  (Common KPI)
และคุ้มค่า

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.80%
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕%
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
  พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ท่ี 6 : 14. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ  - ร้อยละของจํานวนมาตรฐาน
  ประชาชนได้รับโอกาสทางการ จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้ คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับดีเย่ียม 90
มาตรฐาน

15. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนใน ๙๘.๕๐%
สถานศึกษาตามความต้องการ

16. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน ๙๐%
ท่ีบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ท่ี 7 : 17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 50 %
  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 37 %
เต็มศักยภาพ ม.6 37 %

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

18. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 90%
เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 44 %
เรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย = 65 %

19. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 90%
เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 45 %
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย = 53 %

20. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ  ประถม = 85%
เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 40 %
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย = 40 %

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว 21. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ  - จัดงานโครงการประเพณี 
เป้าประสงค์ท่ี 8 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน บุญซําฮะ ระดับ 3 ภูมิภาค
  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการ
สืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยง
กับการท่องเท่ียว 22. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 100%

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
  การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
 เอกชน  และประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๙ : 23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 6 เครือข่าย
  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI)
จัดบริการสาธารณะ

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
ฐานข้อมูล  (Common KPI) อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐%
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕%
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗%
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐%
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะทํางาน

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘%
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด (Common KPI)
และคุ้มค่า

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.80%
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕%
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
  การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
 เอกชน  และประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๙ : 23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 6 เครือข่าย
  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI)
จัดบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ :
  พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณรสุข
เป้าประสงค์ท่ี ๑๐ : 24. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี 
  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 1 แห่ง

 - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
2 แห่ง

เป้าประสงค์ท่ี ๑๑ : 25. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน  - โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประ-
  มีการป้องกันและควบคุมโรค ของกรมปศุสัตว์ เมินของกรมปศุสัตว์ 25 ข้อ

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

26. สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิดถาวร  - สุนัข - แมวจรจัดได้รับการ
คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 40 
ของจํานวนสัตว์ท่ีสํารวจได้ 

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเร้ือรังรายใหม่ ไม่เกิน 1. จํานวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
เกณฑ์ท่ี สปสช. กําหนด ไม่เกินร้อยละ 4.18

2. จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7.15

28. ประขาชนได้รบัการเฝ้าระวังและป้องกัน  - จํานวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 20
โรคไข้เลือดออก ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

(ไม่เกิน 13 คน)

29. ร้อยละการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกิน  - ไม่เกินร้อยละ  9.20
เกณฑ์มาตฐานองค์การอนามัยโลก 

30.  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
Care) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ
สาธารณสุข

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 :
  สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดลอ้ม
เป้าประสงค์ท่ี ๑๒ : 31. ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดลดลง  - ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดลดลง
  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม ร้อยะล 50

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
ฐานข้อมูล  (Common KPI) อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐%
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕%
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗%
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

6. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ๘๐%
รับรู้ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐%
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน และคณะทํางาน

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘%
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด  (Common KPI)
และคุ้มค่า

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.80%
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕%
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
  การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
 เอกชน  และประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๙ : 23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 6 เครือข่าย
  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI)
จัดบริการสาธารณะ

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
ฐานข้อมูล  (Common KPI) อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐%
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕%
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗%
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐%
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักการช่าง และคณะทํางาน

หมายเหตุ

32



 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘%
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด  (Common KPI)
และคุ้มค่า

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.1 สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ 5.80%
     12.2 สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ 5.80%
เพ่ิมข้ึนจากท่ีได้รับสิทธ์ิ
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.80%
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕%
ดาํเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 :
  สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ท่ี ๑3 : 32. ร้อยละการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ ๘๐%
  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่ง- บําบัด
แวดล้อม

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ 10 :
  พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะให้เชื่อม
โยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ท่ี ๑4 : 33.  มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน  - 10 ตารางเมตร/คน
  มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหล่ง
นันทนาการ 34. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ี  - ออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น

ให้เป็น Land Mark ของเมือง  Land Mark  ของเมือง
หมายเหตุ :
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น Land
Mark  ของเมือง
2. ออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น Land
Mark  ของเมือง
3. พัฒนาตามแบบแปลนพ้ืนท่ีให้เป็น Land
Mark  ของเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ :
  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
เป้าประสงค์ท่ี ๑๕ : 35.  จํานวนจุดท่ีมีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรลดลง  - แก้ไขน้ําท่วมขัง จํานวน 3 จุด
  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง
ท่ีเหมาะสม

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบฐานข้อมูล ระดับ 3 ระบบใฃ้งานได้
(Common KPI) อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐%
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕%
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗%
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐%
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม และคณะทํางาน

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘%
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด  (Common KPI)
และคุ้มค่า

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.80%
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕%
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
  การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
 เอกชน  และประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๙ : 23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 6 เครือข่าย
  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI)
จัดบริการสาธารณะ

พันธกิจท่ี ๓ :
  การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑2 :
  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ท่ี ๑6 : 36  จํานวนชุมชนท่ีเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  - ระดับดีมาก 21 ชุมชน
  ชมุชนพ่ึงพาตนเองได้

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๑3 :
  สร้างความม่ันคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ท่ี ๑7 : 37.  ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง 9 กลุ่ม
  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กองทุนสนับสนุน

38. จํานวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการ 50 คน
ช่วยเหลือ

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

พันธกิจท่ี ๑ :
  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี 1 : 1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 7 งานบริการ
  การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
ฐานข้อมูล  (Common KPI) อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ ๘๐%
ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม ๘๕%
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล (Common KPI)

เป้าประสงค์ท่ี ๒ : 5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- ๙๗%
  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางท่ีกําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ท่ี ๓ : 7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน ๑๐๐%
  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล และคณะทํางาน

หมายเหตุ
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 พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (Targets)
(Goals) (KPI) ปี ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ท่ี ๕ : 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามท่ี ๙๘%
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด  (Common KPI)
และคุ้มค่า

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.80%
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได้ ๘๕%
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

พันธกิจท่ี ๒ :
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
  การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
 เอกชน  และประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๙ : 23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 6 เครือข่าย
  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI)
จัดบริการสาธารณะ

พันธกิจท่ี ๓ :
  การสร้างสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑4 :
  สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี ๑8 : 39. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  - 10 คนต่อแสนประชากร
  ประชาชนมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
ในชีวิตและทรัพย์สิน (ไม่เกิน 1 คน)

. 40. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน  - ไม่เกิน 2 ครั้ง /ปี

หมายเหตุ
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