
 

 
     

รายงานผลการประมวลผลการประเมินตนเอง 

ของการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด 
และค่าเป้าหมายขั้นต ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 

ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

 



 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.)  โดยส ำนักคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  ได้ประมวลผลกำรประเมินตนเองกำรจัดบริกำร
สำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีตัวชี้วัดทั้งหมด  124  ตัวชี้วัด  สรุปดังนี้ 

 

(1)   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย                     17   ตัวชี้วัด 

(2)   ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (พัฒนำในอนำคต)               20   ตัวชี้วัด   

(3)   เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย                      14   ตัวชี้วัด 

(4)   ไม่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.         29   ตัวชี้วัด 

        (5)   ไม่มีบริกำรสำธำรณะ                           44   ตัวชี้วัด 
 

******************************************** 



เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมิน

1.ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัล

ติกท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน

ได้ปกติ

65 7.164 4.164 58.124 การพัฒนาในอนาคต

2.ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ท่ีได้รับ

การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

3.ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังท่ีได้รับการ

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 5.396 5.396 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

4.ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ี

ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

75 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

5.ร้อยละของรางและท่อระบายน  าขนาดใหญ่ 

(ขนาด>=80 ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

100 88 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

6.ร้อยละของรางและท่อระบายน  าขนาดเล็ก(ขนาด 100 45 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

ระยะทางของถนนลูกรังท่ีได้รับการบ ารุงรักษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีได้รับการ

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

รางและท่อระบายน  าขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 

ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้

งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

รางและท่อระบายน  าขนาดเล็ก (ขนาด

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

บริการสาธารณะ

ด้านท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายน้้า

ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีได้รับ

การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

ระยะทางของถนน คสล. ท่ีได้รับการ

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

7.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน  าขนาด

ใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้

อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

100 0.777 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

8.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน  าขนาด

เล็ก (ขนาด

100 0.449 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

9.ร้อยละของจ านวนเส้นทางคลองและล าธาร

สาธารณะระบายน  าในความรับผิดชอบของ อบจ.

 ท่ีได้รับการปรับปรุงให้น  าสามารถไหลผ่านได้ไม่

ติดขัด

65 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

10.ร้อยละของจ านวนระบบสูบน  า/เคร่ืองสูบน  าท่ี

ได้รับการทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้

งานได้อย่างปกติ

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

11.ร้อยละของจ านวนระบบสูบน  า/เคร่ืองสูบน  าท่ี

 อบจ. จัดซื อหรือติดตั งเพ่ิมเติมตามความต้องการ

ของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ

75 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะจ านวนระบบสูบน  า/เคร่ืองสูบน  าท่ี อบจ. 

จัดซื อหรือติดตั งเพ่ิมเติมตามความต้องการ

ของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน

ปีงบประมาณ

ระยะทางของรางและท่อระบายน  าขนาดใหญ่ 

(ขนาด>=80 ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

ระยะทางของรางและท่อระบายน  าขนาดเล็ก 

(ขนาด

ภารกิจท่ี 2 คลอง/ล้าธาร บ่อน้้า และแหล่งน้้า

จ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะ

ระบายน  าในความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ี

ได้รับการปรับปรุงให้น  าสามารถไหลผ่านได้ไม่

ติดขัด

จ านวนระบบสูบน  า/เคร่ืองสูบน  าท่ีได้รับการ

ทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

อย่างปกติ
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12.ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางท่ีช ารุด

และได้รับการบ ารุงรักษาจาก อบจ. ให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

13.ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางใน

ความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีติดตั งเพ่ิมเติมตาม

ความต้องการของพื นท่ี ของประชาชน หรือตาม

แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560

65 33 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

ไม่ได้ด าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

15.ร้อยละของจ านวนสถานีขนส่งของ อบจ. ท่ี

ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุง

ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

16.จ านวนผังเมืองรวมจังหวัดท่ี อบจ. ได้

ด าเนินการจัดท า

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

จ านวนสถานีขนส่งของ อบจ. ท่ีได้รับการดูแล

ให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไป

ตามแผนงานท่ีก าหนด

ภารกิจท่ี 5 ด้านผังเมือง

จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบ

ของ อบจ. ท่ีติดตั งเพ่ิมเติมตามความต้องการ

ของพื นท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนา

ในปีงบประมาณ

ภารกิจท่ี 4 การคมนาคมและขนส่ง

จ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ อบจ. ท่ีได้รับ

การดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้

เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

14.ร้อยละของจ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ 

อบจ. ท่ีได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการ

ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

90 4 - -

ภารกิจท่ี 3 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ

จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางท่ีช ารุดและได้รับ

การบ ารุงรักษาจาก อบจ. ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้

งานได้ปกติ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

17.จ านวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีมีเนื อหา

เก่ียวเน่ืองกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/

เมือง/ชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

18.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

จัดการท่ีโล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากท่ี

สาธารณะหรือท่ีโล่ง

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

19.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. 

ด าเนินการอบรมเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ

รับมือกับความเส่ียงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/

ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัย

แผ่นดินไหว เป็นต้น

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

20.ขนาดพื นท่ีสวนสาธารณะหรือพื นท่ีสีเขียวใน

เขต อบจ. ท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ นในระหว่างปี 

2560

4800 4800 1600 33.3333 การพัฒนาในอนาคต

21.จ านวนโครงการของ อบจ. เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน

2 2 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย
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สาธารณะ (2)
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22.จ านวนโครงการท่ี อบจ. ส่งเสริมอาชีพและ

สร้างรายได้ให้แก่สตรี

2 2 2 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

23.ร้อยละของสตรีท่ีได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

จาก อบจ. เม่ือเทียบกับสตรีทั งหมดในพื นท่ี

1 128755 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

24.จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี อบจ. 

ด าเนินการในระหว่างปี 2560

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

25.ร้อยละของสตรีท่ีได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก

 อบจ. เม่ือเทียบกับสตรีทั งหมดในพื นท่ี

1 128755 2600 2.0193 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

26.จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ี 

อบจ. ด าเนินการ

2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

27.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลด้าน

สุขภาพจาก อบจ. เม่ือเทียบกับผู้สูงอายุทั งหมด

ในพื นท่ี

2 37571 157 0.4179 การพัฒนาในอนาคต

28.ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต อบจ. ท่ีได้รับการ

ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

50 37571 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

สตรีท่ีได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบจ. เม่ือ

เทียบกับสตรีทั งหมดในพื นท่ี

ภารกิจท่ี 7 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบจ.

 เม่ือเทียบกับผู้สูงอายุทั งหมดในพื นท่ี

ผู้สูงอายุในเขต อบจ. ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

ด้านท่ี 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภารกิจท่ี 6 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี

สตรีท่ีได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบจ. 

เม่ือเทียบกับสตรีทั งหมดในพื นท่ี
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29.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการ

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

30.จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วย

บริการชุมชนเคล่ือนท่ี การเย่ียมบ้าน การให้

ค าแนะน า ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

31.จ านวนโครงการท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนแก่

กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือ

ชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี

 2560

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

32.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/

สมาคมท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุ

ทั งหมดในเขต อบจ.

5 37571 400 1.0647 การพัฒนาในอนาคต

33.จ านวนโครงการท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนแก่

กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพ่ิมรายได้

เสริม

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

34.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฝึก

อาชีพท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั งหมด

10 37571 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมท่ี 

อบจ. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั งหมดใน

เขต อบจ.

ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพท่ี อบจ. 

ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั งหมด
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

35.ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการท่ี

ได้รับการตรวจสุขภาพจาก อบจ. อย่างน้อยปีละ 

1 ครั งต่อผู้พิการทั งหมดในพื นท่ี

50 8048 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

36.ร้อยละของผู้พิการได้ขึ นทะเบียนตาม พ.ร.บ.

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 เม่ือเทียบกับผู้พิการทั งหมดในพื นท่ี อบจ.

100 8048 8048 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

37.ร้อยละของจ านวนห้องน  าในอาคาร อบจ. ท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน  าส าหรับผู้พิการ

100 74 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

38.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. 

เก่ียวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผู้ติดเชื อ/

ผู้ป่วยเอดส์

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

39.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ท่ีได้รับการดูแล 

สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบจ. เม่ือเทียบกับ

ผู้ป่วยฯ ทั งหมดท่ีต้องการการดูแล สงเคราะห์ 

หรือฟ้ืนฟู

100 643 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

ผู้พิการทุกประเภทความพิการท่ีได้รับการ

ตรวจสุขภาพจาก อบจ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

ต่อผู้พิการทั งหมดในพื นท่ี

ผู้พิการได้ขึ นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เม่ือ

เทียบกับผู้พิการทั งหมดในพื นท่ี อบจ.

จ านวนห้องน  าในอาคาร อบจ. ท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานห้องน  าส าหรับผู้พิการ

ภารกิจท่ี 9 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด

ผู้ป่วยฯ ท่ีได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู

จาก อบจ. เม่ือเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั งหมดท่ี

ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู

ภารกิจท่ี 8 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

40.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. 

เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้ หรือ

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื อ/

ผู้ป่วยเอดส์

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

41.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

การเพ่ิมรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

จาก อบจ. เม่ือเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั งหมดท่ี

ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานท า

1 643 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

42.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. 

ด าเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื อ/

ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอย่างปกติสุข

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

43.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการดูแล 

สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบจ. เม่ือเทียบกับผู้ติด

ยาเสพติดทั งหมดในพื นท่ี

50 569 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

44.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. 

ด าเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่

ประชาชนท่ัวไปในเขต อบจ.

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

ภารกิจท่ี 10 การสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้ป่วยฯ ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิม

รายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก 

อบจ. เม่ือเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั งหมดท่ีต้องการ

อาชีพ รายได้ หรือการมีงานท า

ผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการดูแล สงเคราะห์ 

หรือฟ้ืนฟูจาก อบจ. เม่ือเทียบกับผู้ติดยาเสพ

ติดทั งหมดในพื นท่ี
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

45.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ส่งเสริม

 ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 

0-5 ปี

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

46.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ส่งเสริม

หรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาในสังกัด อบจ.

1 1 3 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

47.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การแนะน าหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

48.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การให้ค าแนะน าหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการ

ดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

49.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี ยงดู

บุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และ

การเจริญเติบโตของเด็ก

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

50.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ี

มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและ

เยาวชน

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ภารกิจท่ี 11 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

51.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ีมุ่ง

ลดความเส่ียงของเด็กและเยาวชนในการยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ

2 2 12 600 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

52.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ีมุ่ง

ลดความเส่ียงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการ

ท้องก่อนวัยอันควร

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

53.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ี

สนับสนุนการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็ก

และเยาวชน

4 4 4 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

54.ร้อยละของจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬา

หรือการออกก าลังกายในโครงการท่ี อบจ. 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจ านวนเด็กและเยาวชน

ในพื นท่ี

10 681 1750 256.975 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

55.จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความ

ดูแลของ อบจ.

4 4 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

56.จ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ

 อบจ.

1000 1000 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬาหรือการ

ออกก าลังกายในโครงการท่ี อบจ. ส่งเสริม

หรือสนับสนุนต่อจ านวนเด็กและเยาวชนใน

พื นท่ี

ด้านท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภารกิจท่ี 12 การศึกษาในระบบ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

57.จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

ความดูแลของ อบจ.

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

58.จ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของ อบจ.

1000 1000 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

59.จ านวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความ

ดูแลของ อบจ.

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

60.จ านวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ อบจ. 200 200 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

61.ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการท่ี

ได้รับการศึกษาจาก อบจ. เทียบต่อเด็กด้อย

โอกาสและเด็กพิการทั งหมดในพื นท่ี

55 631 20 3.1696 การพัฒนาในอนาคต

62.ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก

ยากจนท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก 

อบจ. เทียบกับเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็ก

ยากจนทั งหมดในพื นท่ี

65 5476 201 3.6706 การพัฒนาในอนาคต

63.ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ท่ีได้รับการศึกษาจาก 

อบจ. เทียบกับจ านวนเด็กพิเศษทั งหมดในพื นท่ี

35 266 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

64.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพใน

โรงเรียนสังกัด อบจ.

5 5 5 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการท่ีได้รับการศึกษา

จาก อบจ. เทียบต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็ก

พิการทั งหมดในพื นท่ี

เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนท่ี

ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก อบจ. 

เทียบกับเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็ก

ยากจนทั งหมดในพื นท่ี

เด็กพิเศษ (เด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือดูแล

เป็นพิเศษ) ท่ีได้รับการศึกษาจาก อบจ. เทียบ

กับจ านวนเด็กพิเศษทั งหมดในพื นท่ี
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

65.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม

ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด อบจ.

5 5 1 20 การพัฒนาในอนาคต

66.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เก่ียวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะ

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด อบจ.

5 5 2 40 การพัฒนาในอนาคต

67.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิ

ปัญญาพื นบ้านในโรงเรียนสังกัด อบจ.

6 6 2 33.3333 การพัฒนาในอนาคต

68.จ านวนกิจกรรม/โครงการของ อบจ. ในการ

ส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อย

โอกาส เด็กในพื นท่ีห่างไกล/ท่ีราบสูง หรือ

เด็กชายขอบ

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

69.จ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิได้

อยู่ในสถานศึกษา ซ่ึงดูแลหรือบริหารโดย อบจ.

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

70.จ านวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีท่ี

ดูแลหรือบริหารงานโดย อบจ.

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ภารกิจท่ี 13 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

71.จ านวนกิจกรรม/โครงการของ อบจ. ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการ

ส่ือสารหรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

2 2 3 150 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

72.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. 

ด าเนินการร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในการ

เรียนรู้หรือการจัดการศึกษานอกระบบให้แก่

ประชาชน

3 3 2 66.6667 การพัฒนาในอนาคต

73.ร้อยละของจ านวนรถดับเพลิงท่ี อบจ. ได้

ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

74.จ านวนครั งท่ี อบจ. ด าเนินการฝึกอบรม 

พนักงานดับเพลิงเพ่ือให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี

6 6 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

75.ร้อยละการจัดท าแผนด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยประเภทส าคัญท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี

1 1 1 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ภารกิจท่ี 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ านวนรถดับเพลิงท่ี อบจ. ได้ด าเนินการ

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 

24 ช่ัวโมง

การจัดท าแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยประเภทส าคัญท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

76.จ านวนครั งท่ี อบจ. ด าเนินการซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบ

ปีงบประมาณ 2560

2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

77.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ีมุ่ง

ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

2 2 2 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

78.ร้อยละของของจ านวนโครงการ/กิจกรรม

บริการสาธารณะของ อบจ.ท่ีมีผลกระทบต่อ

ชุมชน/ประชาชน และ อบจ. จัดให้มีข้อมูล

เผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของ

ประชาชนก่อนตัดสินใจด าเนินการ ต่อจ านวน

โครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบจ.ท่ีมี

ผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชนทั งหมด

75 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

79.จ านวนครั งท่ี อบจ.จัดให้มีเวทีประชาชน/เวที

สาธารณะเพ่ือรับฟังความเห็นของประชาชนใน

การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน

12 12 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

ภารกิจท่ี 15 การจัดระเบียบชุมชน

ภารกิจท่ี 16 การจัดการความขัดแย้ง

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ

 อบจ.ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ

 อบจ. จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการ

รับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ

ด าเนินการ ต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรม

บริการสาธารณะของ อบจ.ท่ีมีผลกระทบต่อ

ชุมชน/ประชาชนทั งหมด
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

80.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เพ่ือ

ส ารวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน 

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไขส่ิงท่ีจะเป็น

เหตุของความขัดแย้ง

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

81.จ านวนเร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุท่ีท าให้เกิด

ความขัดแย้งในชุมชน ซ่ึง อบจ. ได้ด าเนินการ

ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้ส าเร็จ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

82.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. 

ด าเนินการเพ่ือไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง 

(ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

83.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ.ท่ีมีพื นท่ี

ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึ นในชุมชน 

ร่วมกับฝ่ายต ารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องท่ี

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจท่ี 17 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท้าผิด



16

เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

84.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. จัด

รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

หรือลดความเส่ียงจากปัญหายาเสพติด

3 3 2 66.6667 การพัฒนาในอนาคต

85.ร้อยละของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยท่ี อบจ. มีครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดและอยู่ในสภาพท่ีพร้อม

ใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง

80 11 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

86.จ านวนเครือข่ายท้องถ่ินท่ี อบจ. ร่วมเป็น

สมาชิกในการจัดท าแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการ

แบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อม

แผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากร

ร่วมกัน

1 1 43 4300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

87.ร้อยละของพื นท่ี อบจ. ท่ีมีการติดตั งกล้อง

วงจรปิด CCTV

75 2479 0.00888 0.0004 การพัฒนาในอนาคต

88.ร้อยละของพื นท่ี อบจ. ท่ีเป็นพื นท่ีเส่ียงต่อการ

เกิดอาชญากรรม และมีการติดตั งกล้องวงจรปิด 

CCTV

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

พื นท่ี อบจ. ท่ีมีการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV

พื นท่ี อบจ. ท่ีเป็นพื นท่ีเส่ียงต่อการเกิด

อาชญากรรม และมีการติดตั งกล้องวงจรปิด 

CCTV

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยท่ี อบจ. มีครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนดและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้

งานตลอด 24 ช่ัวโมง
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

89.ร้อยละของพื นท่ี อบจ. ท่ีมีการติดตั งกล้อง

วงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจตราหรือเฝ้า

ระวังตลอด 24 ช่ัวโมง

90 0.00888 0.00888 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

90.จ านวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงานท่ีด าเนินการโดย อบจ.

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

91.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การส ารวจและช่วยเหลือการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

โดย อบจ.

4 4 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

92.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่ม

เกษตรกร

4 4 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

93.จ านวนโครงการของ อบจ. ส่งเสริมการท า

การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือ

เกษตรอินทรีย์

4 4 2 50 การพัฒนาในอนาคต

พื นท่ี อบจ. ท่ีมีการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV 

ได้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24

 ช่ัวโมง

ด้านท่ี 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ภารกิจท่ี 18 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

94.ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมในโครงการของ

 อบจ. ท่ีส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียง

หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกร

ทั งหมด

10 46375 102 0.2199 การพัฒนาในอนาคต

95.ร้อยละของพื นท่ีท่ีได้รับการฟ้ืนฟูต่อฟ้ืนท่ีเส่ือม

โทรมทั งหมด

5 3073.66 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

96.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เพ่ือ

กระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเท่ียว

6 6 24 400 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

97.จ านวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP 

สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าของ 

อบจ. ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ

98.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การให้ค าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกับการขอ

ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนใน

พื นท่ี

3 3 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

99.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนท่ีจัดเก็บโดย 

อบจ.

95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

ด้านท่ี 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภารกิจท่ี 19 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ปริมาณขยะชุมชนท่ีจัดเก็บโดย อบจ.

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมในโครงการของ อบจ. ท่ี

ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือ

ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกร

ทั งหมด

พื นท่ีท่ีได้รับการฟ้ืนฟูต่อฟ้ืนท่ีเส่ือมโทรมทั งหมด
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

100.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจัดอย่าง

ถูกสุขลักษณะ

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

101.ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื อท่ีจัดเก็บโดย 

อบจ.

95 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

102.ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื อท่ีก าจัดอย่าง

ถูกสุขลักษณะ

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

103.จ านวนครั งในการตรวจวัดคุณภาพน  าในล า

น  าสาธารณะและชายฝ่ัง

12 12 3 25 การพัฒนาในอนาคต

104.จ านวนโครงการของ อบจ. ในการอบรมหรือ

รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง 

ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการ

เผาในท่ีโล่ง

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

105.จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบจ. ใน

การอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน  าธรรมชาติ ล า

น  าสาธารณะ และทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการ

จัดการเก่ียวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน  า

เน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

3 3 1 33.3333 การพัฒนาในอนาคต

ปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

ปริมาณขยะติดเชื อท่ีจัดเก็บโดย อบจ.

ปริมาณขยะติดเชื อท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

106.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝ่ังกัด

เซาะหรือปัญหาตล่ิงพัง

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

107.ร้อยละของจ านวนครั งในการด าเนินการเพ่ือ

แก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีตามท่ี อบจ. ได้รับการ

ร้องเรียน

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

108.จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบจ. ใน

การลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก

 น าขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ งขยะไม่ถูกท่ี

3 3 3 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

109.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือ

เพ่ิมพื นท่ีสีเขียวในเขต อบจ. และมีการดูแล

รักษาป่าอย่างต่อเน่ือง

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

110.จ านวนโครงการท่ีการสนับสนุนกลุ่ม

อาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพ่ือพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการ

จัดการไฟป่าในพื นท่ี

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

จ านวนครั งในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา

หรือประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน

ส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีตามท่ี อบจ. ได้รับการ

ร้องเรียน
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

111.ร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมี

อันตราย และขยะอันตรายท่ีด าเนินการโดย อบจ.

50 0.0055 0.0055 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

112.จ านวนครั งในการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน

ท่ีด าเนินการโดย อบจ.

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

113.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

114.จ านวนโครงการของ อบจ. ในการส่งเสริม

การเรียนรู้ แลกเปล่ียน การสืบทอดและปลูก

จิตส านึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

5 5 1 20 การพัฒนาในอนาคต

115.จ านวนโครงการของ อบจ. ในการส่งเสริม

หรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5 5 11 220 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

116.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เพ่ือ

ส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

5 5 1 20 การพัฒนาในอนาคต

ภารกิจท่ี 20 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

การจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และ

ขยะอันตรายท่ีด าเนินการโดย อบจ.
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

117.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ี

มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

118.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ี

มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเช่ือ 

ประเพณี ค่านิยมท้องถ่ิน และเผยแพร่ให้คนรุ่น

ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้

4 4 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

119.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ท่ี

ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจใน

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี

ศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4 4 7 175 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

120.จ านวนโบราณสถานในท้องถ่ินได้รับการ

อนุรักษ์ดูแลจาก อบจ.

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

121.จ านวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถ่ินท่ีได้รับ

การดูแลจาก อบจ.

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

122.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือ

ชุมชนเก่า

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ 

กับ (1) %
ผลการประเมินบริการสาธารณะ

123.จ านวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ินด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. 

และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

124.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ใน

การส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถ่ินในการดูแล

รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือ

เครือข่ายเพ่ือดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสน

สถานในพื นท่ี อบจ.

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

***  หมายเหตุ  :  การพัฒนาในอนาคต  คือ  ต้่ากว่า  ค่าเป้าหมาย
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