คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
www.kalasin-mu.go.th

คํานํา
การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เป็นบันทึกข้อตกลงในการบริหารราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ระหว่ า ง นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ และ หั ว หน้ า ส่ ว นการบริ ห าร ได้ ต กลงว่ า จะปฏิ บั ติ ร าชการ
ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ในการพัฒนาเทศบาล ซึ่งมีตัวชี้วัด 40 ตัวชี้วัด
ที่ น ายกเทศมนตรี จ ะต้ อ งกํ า กั บ ดู แ ล ให้ แ ต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า ประสงค์ ใ นระดั บ สู ง สุ ด
โดยมี หั ว หน้ า ส่ ว นการบริ ห ารพร้ อ มคณะทํ า งานเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ผู้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้
ได้ให้สัตยาบันว่า จะปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยรวม และเพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล
ต่อไป
คณะผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2560

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของปลัดเทศบาล.......................................................................................๑
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของรองปลัดเทศบาล (นายประเสริฐ ออประเสริฐ).................................9
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของรองปลัดเทศบาล (นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง).........................................13
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของสํานักการคลัง....................................................................................17
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของสํานักการศึกษา.................................................................................20
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...............................................24
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน..................................................................28
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของสํานักการช่าง....................................................................................31
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม...........................................................................35
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล...............................................................39

...................................................

2
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล (Common KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7 งานบริการ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

ระดับ 3 ระบบใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
เป้าประสงค์ที่ ๒ :
5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

6. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ :
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดหารายได้

8. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้
ทั้งหมดของเทศบาล

เป้าประสงค์ท่ี ๕ :
9. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒561
๙๗%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

๘๐%

กองวิชาการและแผนงาน

๑๐๐%

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

๑๗%

สํานักการคลัง

0.99 - 1.005 เท่า
(0.5%)

สํานักการคลัง

๙๘%

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

11. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.1 สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
12.2 สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับสิทธิ์
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 :
14. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
ประชาชนได้รับโอกาสทางการ จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐาน
15. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามความต้องการ

10%

สํานักการคลัง

สํานักการช่าง
5.80%
5.80%
5.80%

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

๘๕%

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

- ร้อยละของจํานวนมาตรฐาน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90

๙๘.๕๐%

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)
16. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน
ที่บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 7 :
17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง ขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
เต็มศักยภาพ

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒561
๙๐%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

ป.6 50 %
ม.3 37 %
ม.6 37 %

สํานักการศึกษา

18. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

ประถม = 90%
ม.ต้น = 44 %
ม.ปลาย = 65 %

สํานักการศึกษา

19. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

ประถม = 90%
ม.ต้น = 45 %
ม.ปลาย = 53 %

สํานักการศึกษา

20. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ประถม = 85%
ม.ต้น = 40 %
ม.ปลาย = 40 %

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 8 :
21. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
22. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

- จัดงานโครงการประเพณี
บุญซําฮะ ระดับ 3 ภูมิภาค

สํานักการศึกษา

98.50%

สํานักการศึกษา
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ :
23. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI)
จัดบริการสาธารณะ

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒561

6 เครือข่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัดสิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ :
พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณรสุข
เป้าประสงค์ที่ ๑๐ :
24. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

- ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 แห่ง
สํานักการสาธารณสุขฯ
- ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 2 แห่ง

เป้าประสงค์ที่ ๑๑ :
มีการป้องกันและควบคุมโรค

- โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกรมปศุสัตว์ 25 ข้อ

25. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกรมปศุสัตว์

สํานักการสาธารณสุขฯ

26. สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิดถาวร - สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิด
ถาวรร้อยละ 40 ของจํานวนสัตว์
ที่สํารวจได้

สํานักการสาธารณสุขฯ

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่
ไม่เกินเกณฑ์ที่ สปสช. กําหนด

1. จํานวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
ไม่เกินร้อยละ 4.18
2. จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7.15

สํานักการสาธารณสุขฯ

28. ประขาชนได้รับการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

- จํานวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 20
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
(ไม่เกิน 13 คน)

สํานักการสาธารณสุขฯ

29 ร้อยละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกิน
เกณฑ์มาตฐานองค์การอนามัยโลก

- ไม่เกินร้อยละ 9.20

สํานักการสาธารณสุขฯ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 :
สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ :
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

เป้าหมาย (Targets)
ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี ๒561
30. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
Care) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ
กระทรวงสาธารณสุข

31. ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง

เป้าประสงค์ที่ ๑3 :
32. ร้อยละการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่ง- บําบัด
แวดล้อม

- ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง
ร้อยละ 50
80 %

ยุทธศาสตร์ที่ 10 :
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อม
โยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๑4 :
33. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
- 10 ตารางเมตร/คน
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่ง
นันทนาการ
34. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่
- ออกแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land
ให้เป็น Land Mark ของเมือง
Mark ของเมือง
หมายเหตุ :
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land
Mark ของเมือง
2. ออกแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land
Mark ของเมือง
3. พัฒนาตามแบบแปลนพื้นที่ให้เป็น Land
Mark ของเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ :
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๑๕ :
35. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจร
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ลดลง
ที่เหมาะสม

- แก้ไขน้ําท่วมขังบริเวณ จํานวน 3 จุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
พันธกิจที่ ๓ :
การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑2 :
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ ๑6 :
36 จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑3 :
สร้างความมั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๑7 :
37. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กองทุนสนับสนุน
38. จํานวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการ
ช่วยเหลือ

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒561

- ระดับดีมาก 21 ชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

9 กลุ่ม

กองสวัสดิการสังคม

50 คน

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑4 :
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑8 :
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

39. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน - 10 คนต่อแสนประชากร
ตามมาตรฐานสากล
(ไม่เกิน 1 คน )

สํานักปลัดเทศบาล

.

40. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน - ไม่เกิน 2 ครั้ง /ปี

สํานักปลัดเทศบาล

9

10
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของรองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะทํางาน (นายประเสริฐ ออประเสิรฐ)
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
การปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
(KPI)

7 งานบริการ

สํานักปลัดเทศบาล

7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี (Common KPI)

๑๐๐%

สํานักปลัดเทศบาล

เป้าประสงค์ที่ ๔ :
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดหารายได้

8. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้
ทั้งหมดของเทศบาล

๑๗%

สํานักการคลัง

เป้าประสงค์ที่ ๕ :
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

9. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด

0.99 - 1.005 เท่า
(0.5%)

สํานักการคลัง

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)

๙๘%

สํานักการคลัง

11. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

10%

สํานักการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
(Common KPI)

เป้าหมาย (Targets)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปี ๒๕61
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 :
ประชาชนได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 7 :
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

14. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย (Targets)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปี ๒๕61

- ร้อยละของจํานวน
มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับ
ดีเยี่ยม 90

สํานักการศึกษา

15. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามความต้องการ

๙๘.๕๐%

สํานักการศึกษา

16. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน
ที่บรรลุเป้าหมาย

๙๐%

สํานักการศึกษา

17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ป.6 50 %
ม.3 37 %
ม.6 37 %

สํานักการศึกษา

18. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

ประถม = 90%
ม.ต้น = 44 %
ม.ปลาย = 65 %

สํานักการศึกษา

19. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

ประถม = 90%
ม.ต้น = 45 %
ม.ปลาย = 53 %

สํานักการศึกษา

20. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ประถม = 85%
ม.ต้น = 40 %
ม.ปลาย = 40 %

สํานักการศึกษา
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 8 :
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๓ :
การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑4 :
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑8 :
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
.

ตัวชี้วัด
(KPI)

21. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย (Targets)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปี ๒๕61

- จัดงานโครงการ
ประเพณี บุญซําฮะ
ระดับ 3 ภูมิภาค

สํานักการศึกษา

22. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

100%

สํานักการศึกษา

39. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

- 10 คนต่อแสน
ประชากรตามมาตรฐานสากล ไม่เกิน 1 คน

สํานักปลัดเทศบาล

40. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน

- ไม่เกิน 2 ครั้ง /ปี

สํานักปลัดเทศบาล
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14
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของรองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะทํางาน (นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง)
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสต์ที่ ๑ :
2. ระดับความสําเร็จของการจัด
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล (Common KPI)
องค์กร

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการและแผนงาน

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(Common KPI)

๘๐%

กองวิชาการและแผนงาน

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
(Common KPI)

๘๕%

กองวิชาการและแผนงาน

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตาม
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน มาตรฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

๙๗%

กองวิชาการและแผนงาน

6. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่ม
เป้าหมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

๘๐%

กองวิชาการและแผนงาน

๘๕%

กองวิชาการและแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ที่ได้ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ราชการ
(Common KPI)

15
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ :
23. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ จัดบริการสาธารณะ (Common KPI)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ :
พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณรสุข
เป้าประสงค์ที่ ๑๐ :
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

เป้าประสงค์ที่ ๑๑ :
มีการป้องกันและควบคุมโรค

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6 เครือข่าย

กองวิชาการและแผนงาน

24. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี
สํานักการสาธารณสุขฯ
1 แห่ง
- ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
2 แห่ง

25. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกรมปศุสัตว์

- โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
กรมปศุสัตว์ 25 ข้อ

26. สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิด - สุนขั - แมวจรจัดได้รับการ
คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 40
ถาวร
ของจํานวนสัตว์ที่สํารวจได้
27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่
ไม่เกินเกณฑ์ที่ สปสช. กําหนด

1. จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ไม่เกินร้อยละ
4.18
2. จํานวนผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ไม่เกิน
ร้อยละ 7.15

สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการสาธารณสุขฯ

16
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)
28. ประขาชนได้รับการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย (Targets)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปี ๒๕61
- จํานวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 20 สํานักการสาธารณสุขฯ
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
(ไม่เกิน 13 คน)

29 ร้อยละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกิ - ไม่เกินร้อยละ 9.20
เกณฑ์มาตฐานองค์การอนามัยโลก

สํานักการสาธารณสุขฯ

30. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Te - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย สํานักการสาธารณสุขฯ
Care) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ
กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :
สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ :
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
พันธกิจที่ ๓ :
การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑2 :
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ ๑6 :
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

31. ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง

- ปริมาณขยะที่นําไปกําจัด
ลดลง 50 %

สํานักการสาธารณสุขฯ

36 จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

- ระดับดีมาก 21 ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑3 :
สร้างความมั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
37. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง
เป้าประสงค์ที่ ๑7 :
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กองทุนสนับสนุน
38. จํานวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับ
การช่วยเหลือ

9 กลุ่ม

กองสวัสดิการสังคม

50 คน

กองสวัสดิการสังคม

17

18
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักการคลัง และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
การปรับปรุงกลไกการทํางาน
(Common KPI)
ขององค์กร
3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

7 งานบริการ

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%

5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)

๙๗%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าที่

๑๐๐%

หมายเหตุ

19

พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ :
8. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ทั้งหมดของเทศบาล
การจัดหารายได้

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

เป้าประสงค์ที่ ๕ :
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

0.99 - 1.005 เท่า
(0.5%)

9. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด

๑๗%

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)

๙๘%

11. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

10%

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)
13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

5.80%

๘๕%

หมายเหตุ
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21
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักการศึกษา และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
การปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององค์กร

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
(Common KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

7 งานบริการ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%

5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)

๙๗%

7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี (Common KPI)

๑๐๐%

หมายเหตุ

22

พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๕ :
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)
12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)

พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 :
ประชาชนได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 7 :
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

๙๘%

5.80%

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

๘๕%

14. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ร้อยละของจํานวนมาตรฐาน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับดีเยี่ยม 90

15. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามความต้องการ

๙๘.๕๐%

16. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน
ที่บรรลุเป้าหมาย

๙๐%

17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ป.6 50 %
ม.3 37 %
ม.6 37 %

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 8 :
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ :
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัด
(KPI)
18. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61
ประถม = 90%
ม.ต้น = 44 %
ม.ปลาย = 65 %

19. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

ประถม = 90%
ม.ต้น = 45 %
ม.ปลาย = 53 %

20. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ประถม = 85%
ม.ต้น = 40 %
ม.ปลาย = 40 %

21. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

22. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

23. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
บริการสาธารณะ (Common KPI)

- จัดงานโครงการประเพณี
บุญซําฮะ ระดับ 3 ภูมิภาค

100%

6 เครือข่าย

หมายเหตุ
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25
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร
2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล (Common KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

7 งานบริการ

ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

๙๗%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าที่

๑๐๐%

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๕ :
10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด (Common KPI)
และคุ้มค่า
12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)
13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)
พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ :
23. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ บริการสาธารณะ (Common KPI)
จัดบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ :
พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณรสุข
เป้าประสงค์ที่ ๑๐ :
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

เป้าประสงค์ท่ี ๑๑ :
มีการป้องกันและควบคุมโรค

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

๙๘%

5.80%

๘๕%

6 เครือข่าย

24. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี
1 แห่ง
- ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
2 แห่ง

25. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกรมปศุสัตว์

- โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมปศุสัตว์ 25 ข้อ

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)
26. สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิดถาวร

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61
- สุนัข - แมวจรจัดได้รับการ
คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 40
ของจํานวนสัตว์ที่สํารวจได้

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ ไม่เกิน 1. จํานวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
เกณฑ์ที่ สปสช. กําหนด
ไม่เกินร้อยละ 4.18
2. จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7.15
28. ประขาชนได้รบั การเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

- จํานวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 20
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
(ไม่เกิน 13 คน)

29. ร้อยละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกิน
เกณฑ์มาตฐานองค์การอนามัยโลก

- ไม่เกินร้อยละ 9.20

30. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
Care) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ
สาธารณสุข
พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 :
สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ :
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

31. ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง

- ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง
ร้อยะล 50

หมายเหตุ

28

29
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
การปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององค์กร

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
(Common KPI)

7 งานบริการ

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล (Common KPI)

ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%

5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)

๙๗%

6. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

๘๐%

7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี (Common KPI)

๑๐๐%

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๕ :
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)
12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)

พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ :
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะ

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

๙๘%

5.80%

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

๘๕%

23. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
บริการสาธารณะ (Common KPI)

6 เครือข่าย

หมายเหตุ
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32
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักการช่าง และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
การปรับปรุงกลไกการทํางาน (Common KPI)
ขององค์กร
2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล (Common KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

7 งานบริการ

ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)
มีส่วนร่วม

๙๗%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ต่อปี (Common KPI)
ปฏิบัติหน้าที่

๑๐๐%

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๕ :
10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด กําหนด (Common KPI)
และคุ้มค่า
12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.1 สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
12.2 สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับสิทธิ์
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)

พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 :
สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑3 :
การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

๙๘%

5.80%
5.80%
5.80%

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

๘๕%

32. ร้อยละการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัด

๘๐%

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ 10 :
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อม
โยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๑4 :
33. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่ง
นันทนาการ
34. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่
ให้เป็น Land Mark ของเมือง
หมายเหตุ :
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land
Mark ของเมือง
2. ออกแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land
Mark ของเมือง
3. พัฒนาตามแบบแปลนพื้นที่ให้เป็น Land
Mark ของเมือง

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

- 10 ตารางเมตร/คน
- ออกแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
Land Mark ของเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ :
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๑๕ :
35. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรลดลง - แก้ไขน้ําท่วมขัง จํานวน 3 จุด
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
ที่เหมาะสม

หมายเหตุ
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36
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
การปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององค์กร

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
(Common KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

7 งานบริการ

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบฐานข้อมูล
(Common KPI)

ระดับ 3 ระบบใฃ้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ท่กี ําหนด (Common KPI)

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%

5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)

๙๗%

7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี (Common KPI)

๑๐๐%

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๕ :
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)
12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)

พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ :
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะ
พันธกิจที่ ๓ :
การสร้างสังคมให้น่าอยู่
และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑2 :
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ ๑6 :
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

๙๘%

5.80%

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

๘๕%

23. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
บริการสาธารณะ (Common KPI)

6 เครือข่าย

36 จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

- ระดับดีมาก 21 ชุมชน

หมายเหตุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑3 :
สร้างความมั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๑7 :
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและ
กองทุนสนับสนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

37. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

9 กลุ่ม

38. จํานวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการ
ช่วยเหลือ

50 คน

หมายเหตุ
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40
แบบข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล และคณะทํางาน
พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสต์ที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
การปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององค์กร

เป้าประสงค์ที่ ๒ :
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ :
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน
(Common KPI)

7 งานบริการ

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล (Common KPI)

ระดับ 3 ระบบใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

๘๐%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI)

๘๕%

5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)

๙๗%

7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี (Common KPI)

๑๐๐%
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๕ :
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)
12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
(Common KPI)

พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ :
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะ
พันธกิจที่ ๓ :
การสร้างสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑4 :
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑8 :
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
.

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๒๕61

๙๘%

5.80%

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

๘๕%

23. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
บริการสาธารณะ (Common KPI)

6 เครือข่าย

39. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

- 10 คนต่อแสนประชากร
ตามมาตรฐานสากล
(ไม่เกิน 1 คน)

40. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน

- ไม่เกิน 2 ครั้ง /ปี

หมายเหตุ

