
 

 

 
     

รายงานผลการประเมินตนเอง 
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด 

และค่าเป้าหมายขั้นต ่ามาตรฐาน         
การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

พ.ศ. 2563 
 

 
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ 



ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.)  โดยส ำนักคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  ได้ประมวลผลกำรประเมินตนเองกำรจัดบริกำร
สำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสตูล  ประจ ำปี พ.ศ. 2563  มีตัวชี้วัดทั้งหมด  142  ตัวชี้วัด  สรุปดังนี้ 

 

(1)   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย                     25   ตัวชี้วัด 
(2)   พัฒนำในอนำคต (ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย)               28     ตัวชี้วัด   
(3)   เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย                      23   ตัวชี้วัด 
(4)   ไม่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.         23   ตัวชี้วัด 

        (5)   ไม่มีบริกำรสำธำรณะ                           43   ตัวชี้วัด 
       

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



เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

1. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีได้รับการบ ารุงรักษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

65 52 44 84.6154 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

2. ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

3. ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

4. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบ

ของ อบจ. ท่ีสร้างเพ่ิมเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม

แผนการพัฒนาในปีงบประมาณ

60 18.795 18.795 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

6. ร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน  าขนาดใหญ่ (ขนาด>=80

 ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

100 1.177 267 22684.7918 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2563

สรุปผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต ่ามาตรฐาน

ด้านที  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที  2 ผังเมือง

ภารกิจที  1 ถนนและการระบายน่้า

-5. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ท่ีสร้างเพ่ิมเติมตามความต้องการของประชาชน

หรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ

60 1.828 -

1



เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

7. ร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน  าขนาดเล็ก (ขนาดน้อย

กว่า80 ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติในขนาด

ต่างๆ

100 0.43 0.062 14.4186 การพัฒนาในอนาคต

8. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ อบจ. พร้อม

ระบบระบายน  าท่ีเพียงพอท่ีได้รับการก่อสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ

70 18.795 19.124 101.7505 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

9. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน  าใน

ความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการปรับปรุงให้น  าสามารถไหลผ่านได้

ไม่ติดขัด

65 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

10. ร้อยละของจ านวนแหล่งน  าสาธารณะ พื นท่ีพักน  า หรือแก้มลิงใน

ความดูแลของ อบจ. ท่ีได้รับการพัฒนา และบ ารุงรักษาให้สะอาดหรือใช้

เป็นแหล่งน  าส ารองได้

80 6 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

11. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน  า/เคร่ืองสูบน  าท่ีได้รับการทะนุบ ารุง 

ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปกติ

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

12. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางท่ีช ารุดและได้รับการ

บ ารุงรักษาจาก อบจ. ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที  3 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ

ภารกิจที  2 คลอง/ล่าธาร บ่อน่้า และแหล่งน่้า
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

13. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบจ. 

ท่ีติดตั งเพ่ิมเติมตามความต้องการของพื นท่ี ของประชาชน หรือตาม

แผนพัฒนาในปีงบประมาณ

65 121 126 104.1322 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

14. ร้อยละของจ านวนสถานีขนส่งของ อบจ. ท่ีได้รับการดูแลให้ใช้งานได้

ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

15. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของ อบจ. ในการส่งเสริมระบบคมนาคม

ขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต อบจ.

5 5 1 20 การพัฒนาในอนาคต

16. จ านวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื นฐานของ อบจ. เพ่ือใช้ในการ

บริหารงานพัฒนาหรือบ ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐานของ อบจ. ให้มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมขึ น

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

17. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการส่งเสริมความรู้ของ

ประชาชนเก่ียวกับการใช้ท่ีดินให้ถูกประเภท

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

18. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการอบรมเพ่ือให้

ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเส่ียงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/

ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที  5 ด้านผังเมือง

ภารกิจที  4 การคมนาคมและขนส่ง
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

19. ขนาดพื นท่ีสวนสาธารณะหรือพื นท่ีสีเขียวในเขต อบจ. ท่ีได้รับการ

พัฒนาเพ่ิมขึ นในระหว่างปี 2562

4,800 4,800 6,400 133.3333 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

21. จ านวนโครงการท่ี อบจ. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี 2 2 3 150 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

22. จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี อบจ. ด าเนินการในระหว่างปี 

2562

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

23. จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ี อบจ. ด าเนินการ 2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

24. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบจ. เม่ือเทียบ

กับผู้สูงอายุทั งหมดในพื นท่ี

2 324,614 240 0.0739 การพัฒนาในอนาคต

25. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการออก

ก าลังกายของผู้สูงอายุ

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

26. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนัก

ให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชน

1 1 240 24,000 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ภารกิจที  7 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ

-20. จ านวนโครงการของ อบจ. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงาม

ของเมืองหรือชุมชน

2 2 -

ภารกิจที  6 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี

ด้านที  3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

27. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคล่ือนท่ี 

การเย่ียมบ้าน การให้ค าแนะน า ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

28. จ านวนโครงการท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัด

กิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี 

2562

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

32. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เก่ียวกับการให้บริการด้าน

สังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผู้พิการ ท่ีเข้าถึงสิทธิของผู้

พิการ

1 1 10 1,000 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภารกิจที  8 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

33. ร้อยละของผู้พิการท่ีได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบจ. 

เม่ือเทียบกับผู้พิการทั งหมดท่ีต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู

70 68 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31. จ านวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ

ของ อบจ.

1 1 - -

- -

30. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพท่ี อบจ. ให้การ

สนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั งหมดในเขต อบจ. ท่ีมีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล 

หรือไม่มีรายได้อ่ืนๆ

10 71 - -

29. จ านวนโครงการท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึก

อาชีพหรือการเพ่ิมรายได้เสริม

1 1
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

35. ร้อยละของผู้พิการได้ขึ นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เม่ือเทียบกับผู้พิการทั งหมดในพื นท่ี 

อบจ.

100 9,074 8,128 89.5746 การพัฒนาในอนาคต

37. จ านวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพส าหรับผู้พิการในชุมชนของ อบจ. 1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

38. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เก่ียวกับการดูแล สงเคราะห์

 หรือฟ้ืนฟูผู้ติดเชื อ/ผู้ป่วยเอดส์

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

39. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการรณรงค์การอยู่

ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอย่างปกติสุข

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

ภารกิจที  9 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด

41. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการรณรงค์การอยู่

ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติสุข

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

40. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เก่ียวกับการดูแล สงเคราะห์

 หรือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

2 2 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-36. ร้อยละของจ านวนห้องน  าในอาคาร อบจ. ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ห้องน  าส าหรับผู้พิการ

100 6 - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

34. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ

การเพ่ิมรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

45. จ านวนโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนส าหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสท่ีด าเนินการโดย อบจ.

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

ภารกิจที  11 การพัฒนาเด็กและเยาวชน

47. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ีมุ่งลดความเส่ียงในกลุ่ม

เด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

48. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ีสนับสนุนการออกก าลัง

กายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน

4 4 12 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ภารกิจที  10 การสาธารณสุขมูลฐาน

46. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่

บิดามารดาในการเลี ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และ

การเจริญเติบโตของเด็ก

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

44. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ส่งเสริมหรือป้องกัน/เฝ้าระวัง 

โภชนาการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด อบจ.

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

43. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง 

ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

42. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการให้ความรู้ด้าน

โภชนาการให้แก่ประชาชนท่ัวไปในเขต อบจ.

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

49. ร้อยละของจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกาย

ในโครงการท่ี อบจ. ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจ านวนเด็กและเยาวชนใน

พื นท่ี

10 87,695 5 0.0057 การพัฒนาในอนาคต

50.จ านวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ อบจ. 1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

51. จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบจ. 150 150 151 100.6667 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

52. จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบจ. ท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) 

ครบถ้วน

100 151 151 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

53. จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบจ.ท่ีได้รับอาหารกลางวันท่ีมี

คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

100 151 151 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

54. จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ อบจ. 1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

55. จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบจ. 500 500 412 82.4 การพัฒนาในอนาคต

56. จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบจ. ท่ีได้รับอาหารเสริม 

(นม) ครบถ้วน

100 412 412 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

57. จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบจ.ท่ีได้รับอาหารกลาง

วันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

100 412 412 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

58. จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ อบจ. 4 4 1 25 การพัฒนาในอนาคต

ภารกิจที  12 การศึกษาในระบบ

ด้านที  4 ด้านการศึกษา
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

59. จ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ อบจ. 1,000 1,000 138 13.8 การพัฒนาในอนาคต

60. จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ อบจ. 2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

61. จ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ อบจ. 1,000 1,000 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

62. จ านวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถ่ินท่ีพัฒนาขึ นในโรงเรียนสังกัด 

อบจ.

10 10 3 30 การพัฒนาในอนาคต

65. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-การกวดวิชา-การสอน

เสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด อบจ.

4 4 1 25 การพัฒนาในอนาคต

66. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด อบจ. 5 5 1 20 การพัฒนาในอนาคต

67. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด

 อบจ.

5 5 2 40 การพัฒนาในอนาคต

68. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด อบจ.

5 5 2 40 การพัฒนาในอนาคต

69. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื นบ้านในโรงเรียนสังกัด อบจ.

6 6 2 33.3333 การพัฒนาในอนาคต

-

64. จ านวนหลักสูตรท่ีเน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกัด อบจ. 3 3 - -

63. จ านวนหลักสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกัด อบจ. 1 1 - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

70. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทักษะการเรียน-การ

กวดวิชาของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ ท่ี อบจ. ให้การ

สนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

71. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพื นบ้านในโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ ท่ี อบจ. ให้

การสนับสนุน

5 5 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

72. จ านวนกิจกรรม/โครงการของ อบจ. ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาส

ทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กในพื นท่ีห่างไกล/ท่ีราบสูง หรือ

เด็กชายขอบ

2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

73. ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อบจ. ต่อเด็ก

อายุ 7- 12 ขวบทั งหมดในเขต อบจ.

25 30,430 412 1.3539 การพัฒนาในอนาคต

74. ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ของ อบจ. ต่อเด็กอายุ 13-15 ปีทั งหมดในเขต อบจ.

3 14,710 138 0.9381 การพัฒนาในอนาคต

75. ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ อบจ. ต่อเด็กอายุ 16-18 ปีทั งหมดใน

เขต อบจ.

3 14,647 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

76. อัตราการมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคัน 

(drop-out rate) ของนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด อบจ.

96 96 99.43 103.5729 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

77. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ. ท่ีมีผลการสอบ 

O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดระดับประถมศึกษาปี

ท่ี 6

40 40 22.53 56.325 การพัฒนาในอนาคต

78. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ. ท่ีมีผลการสอบ 

O-NET ในกลุ่มวิชาส ามัญสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีท่ี

 3

35 35 22.53 64.3714 การพัฒนาในอนาคต

79. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ. ท่ีมีผลการสอบ 

O-NET ในกลุ่มวิชาส ามัญสูงกว่าค่าเฉล่ียของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีท่ี

 6

20 20 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

80. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด อบจ. ท่ีเรียน

ต่อในระดับท่ีสูงขึ นหรือสามารถท างานท าได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 6(ภารกิจหลักขั นพัฒนา)

90 82 69 84.1463 การพัฒนาในอนาคต

81. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด อบจ. ท่ีเรียน

ต่อในระดับท่ีสูงขึ นหรือสามารถท างานท าได้ในระยะเวล า 1 ปี ระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 3(ภารกิจหลักขั นพัฒนา)

85 23 31 134.7826 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

82. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด อบจ. ท่ีเรียน

ต่อในระดับท่ีสูงขึ นหรือสามารถท างานท าได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6(ภารกิจหลักขั นพัฒนา)

75 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

83. จ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิได้อยู่ในสถานศึกษา ซ่ึง

ดูแลหรือบริหารโดย อบจ.

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

84. จ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิได้อยู่ในสถานศึกษา ท่ี 

อบจ. ให้การสนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

85. จ านวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนของ อบจ. 2 2 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

86. จ านวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีท่ีดูแลหรือบริหารงานโดย 

อบจ.

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

87. จ านวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีท่ี อบจ. ให้การสนับสนุน 1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

88. จ านวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) 

ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (TK 

Park) หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น ท่ี อบจ. ดูแลหรือบริหารจัดการ

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

89. จ านวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทักษะหรือการเรียนรู้ส าหรับ

ประชาชนท่ัวไปในการใช้ชีวิตประจ าวัน สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง หรือ

ความรู้ในทางกฎหม ายท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีขึ น

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

90. จ านวนกิจกรรม/โครงการของ อบจ. ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ

เข้าถึงเทคโนโลยีการส่ือสารหรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ

2 2 2 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

ภารกิจที  13 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

91. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้หรือการพัฒนาศักยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการ

เฉพาะ

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

92. จ านวนโครงการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาหรือการเรียนรู้ทีมีมาตรฐาน/

คุณภาพ ซ่ึง อบจ.ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถ าบัน

อุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาในต่างประเทศ/องค์กรระหว่าง

ประเทศ

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

93. จ านวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะ

ของเด็กนักเรียนสังกัด อบจ. ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

94. ร้อยละของจ านวนรถดับเพลิงท่ี อบจ. ได้ด าเนินการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

95. จ านวนครั งท่ี อบจ. ด าเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพ่ือให้

พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี

6 6 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

96. จ านวนครั งท่ี อบจ. ด าเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในรอบปีงบประมาณ 2562

2 2 2 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

ภารกิจที  14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านที  5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

97. ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรถดับเพลิงของ อบจ. เดินทางถึงสถานท่ีเกิด

อัคคีภัยเม่ือได้รับแจ้งเหตุ

5 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

100. ร้อยละของงบประมาณท่ีลดลงในการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ

ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเน่ืองมาจากเครือข่าย อบจ. ในการ

จัดการภัยพิบัติ

20 20 100 500 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภารกิจที  15 การจัดการความขัดแย้ง

101. ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบจ.ท่ีมี

ผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ อบจ. จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/

หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจด าเนินการ ต่อ

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบจ.ท่ีมีผลกระทบต่อ

ชุมชน/ประชาชนทั งหมด

75 3 - -

102. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เพ่ือส ารวจข้อมูลหรือความ

พึงพอใจของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไขส่ิงท่ีจะเป็น

เหตุของความขัดแย้ง

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- -

99. ร้อยละของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี

 อบจ. มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้

งานตลอด 24 ช่ัวโมง

80 56 - -

98. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 30 30 ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

105. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเส่ียงจากปัญหายาเสพติด

3 3 1 33.3333 การพัฒนาในอนาคต

106. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ร่วมมือกับส่วนราชการใช้

มาตรการท่ีเข้มงวดและจริงจังเพ่ือจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดใน

ชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

107. พื นท่ี อบจ. ท่ีมีการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจ

ตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ช่ัวโมง(ภารกิจเสริมขั นพื นฐาน)

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

108. จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. 2 2 24 1,200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

109. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพท่ีด าเนินการ

โดย อบจ.

2 2 2 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

ภารกิจที  17 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที ยว และการลงทุน

ภารกิจที  16 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท่าผิด

ด้านที  6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที ยว และการลงทุน

104. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ.ท่ีมีพื นท่ีติดต่อกัน จัดประชุม

ปรึกษาหารือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึ นในชุมชน 

ร่วมกับฝ่ายต ารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องท่ี

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

103. จ านวนครั งเม่ือเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ อบจ. ได้เข้า

ไปด าเนินการ(ตามอ านาจหน้าท่ีของ อบจ.)เพ่ือแก้ไขหรือส่ังการให้หยุด

การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

110. จ านวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่ีด าเนินการโดย 

อบจ.

2 2 4 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

111. จ านวนโครงการของ อบจ. ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียง

หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์

4 4 2 50 การพัฒนาในอนาคต

112. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เพ่ือกระตุ้นหรือส่งเสริม

การท่องเท่ียว

6 6 14 233.3333 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

113. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา-ทะนุบ ารุงในพื นท่ีจาก 

อบจ. หรือมีการปรับปรุงเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 

ป้ายบอกทาง ป้ายให้ข้อมูลการท่องเท่ียว ไฟส่องสว่าง ห้องน  า หรือ

ทางเดิน เป็นต้น

3 3 3 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

114. ร้อยละของจ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีมีรายได้เพ่ิมขึ นโดยเฉล่ียต่อ

จ านวนกลุ่มเกษตรกรทั งหมดท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.

20 20 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

115. ร้อยละของรายได้ของกลุ่มเกษตรกรท่ีเพ่ิมขึ นโดยเฉล่ียจากการ

จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรท่ี อบจ. ให้การสนับสนุน

10 10 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

116. ร้อยละการเพ่ิมขึ นของการใช้จ่าย/รายจ่ายต่อวันของนักท่องเท่ียว

ในพื นท่ี

10 10 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

151,962 - -117. อัตราการมีงานท าของประชากรวัยแรงงานในพื นท่ี 5 ไม่ได้ด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

118. จ านวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือ

ศูนย์จ าหน่ายสินค้าของ อบจ. ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

119. จ านวนโครงการของ อบจ. ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้

เก่ียวกับไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัย

จากการเผาในท่ีโล่ง

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

120. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการป้องกันหรือแก้ไข

ปัญหาไฟป่าหรือการเผาในท่ีโล่ง

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

121. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบจ. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า

 แหล่งน  าธรรมชาติ ล าน  าสาธารณะ และทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการ

จัดการเก่ียวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน  าเน่าเสีย และการขุด

ลอกคูคลอง ฯลฯ

3 3 1 33.3333 การพัฒนาในอนาคต

122. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบจ. ในการลดปริมาณขยะ คัด

แยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก น าขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ งขยะไม่

ถูกท่ี

3 3 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที  18 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

ด้านที  7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และ ด้านที  8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

123. จ านวนโครงการท่ีการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัดการ

ไฟป่าในพื นท่ี

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

124. ร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายท่ีด าเนินการโดย อบจ.

50 0.015 0.015 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

125. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการรณรงคส์ส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก(ภารกิจเสริมขั นพื นฐาน)

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

126. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการรณรงค์ส่งเสริมการ

ลดใช้สารเคมีในการเกษตร(ภารกิจเสริมขั นพื นฐาน)

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

127. จ านวนระบบข้อมูลพื นฐานด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เทศบาล ใช้ในการวางแผนและด าเนินงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

(ภารกิจเสริมขั นพื นฐาน)

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

128. ร้อยละของพื นท่ีป่าท่ีเพ่ิมขึ นจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้

ของ อบจ.ซ่ึงมีการดูแลรักษ าให้ต้นไม้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และเติบโต

อย่างต่อเน่ือง(ภารกิจเสริมขั นพัฒนา)

5 5 31.25 625 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

129. จ านวนโครงการของ อบจ. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียน 

การสืบทอดและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

5 5 2 40 การพัฒนาในอนาคต

ภารกิจที  19 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

130. จ านวนโครงการของ อบจ. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5 5 4 80 การพัฒนาในอนาคต

131. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. เพ่ือส่งเสริมหรือเผยแพร่

การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

5 5 3 60 การพัฒนาในอนาคต

132. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ีมุ่งค้นหา ยกย่อง หรือ

เชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

133. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ท่ีมุ่งถอดบทเรียนภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน ความเช่ือ ประเพณี ค่านิยมท้องถ่ิน และเผยแพร่ให้คนรุ่น

ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้

4 4 1 25 การพัฒนาในอนาคต

134. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ

และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี

ศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4 4 12 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

135. จ านวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถ่ินท่ีได้รับการดูแลจาก อบจ. 1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

136. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ินด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

1 1 206 20,600 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

137. จ านวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินท่ีน ามา

ถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล

1 1 5 500 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
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เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย 

(%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กับ (1)

 %
ผลการประเมิน

138. โครงการหรือจ านวนแผนท่ีวัฒนธรรม แผนท่ีชุมชนเชิงนิเวศน์ แผน

ท่ีของดีชุมชนแผนท่ีภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ท่ี เทศบาล 

จัดท าหรือส่งเสริมให้มีการจัดท าขึ นเพ่ือแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือ

พัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

139. จ านวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง เทศบาล กับ

หน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานท่ีส าคัญ 

โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรม

3 3 3 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

140. จ านวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการส่งเสริมบูรณา

การหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา

2 2 19 950 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

141. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/นานาชาติ

3 3 1 33.3333 การพัฒนาในอนาคต

142.ร้อยละของจ านวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน โบราณสถาน 

หรือสถานท่ีส าคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรม ฯลฯ ท่ีได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองจากการมี

แผนงานหรือข้อมูลพื นฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถ่ิน

75 3 - - ไม่มีบริการสาธารณะ
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    รายงานผล 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
พ.ศ. 2563 

 
 



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการการจราจรทางบกในเขตเมืองหรือชุมชนท่ีด าเนินการโดย อปท. 296 77.08% 88 22.92%

2. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการการจราจรทางน  า/ทางทะเลในเขตพื นท่ี อปท. 275 71.61% 109 28.39%

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟ

จราจรในเขต อปท.

270 70.31% 114 29.69%

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานไม้หรือสะพาน คสล. ท่ีดูแลโดย อปท. 278 72.40% 106 27.60%

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน  าประปาโดย อปท. 0 0% 0 0%

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการน  าประปาท่ีด าเนินการโดย อปท. 0 0% 0 0%

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน  าจากบ่อน  า/บ่อน  าบาดาลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 0 0% 0 0%

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน  าจากถังเก็บน  าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 0 0% 0 0%

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวกของ อปท. ในการสูบน  าในช่วงน  าท่วม 0 0% 0 0%

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวกของ อปท. ในการจัดหาน  าในช่วงภัยแล้ง 278 72.40% 106 27.60%

11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 0 0% 0 0%

สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน

ค ำถำม
พอใจ ปรับปรุง

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  พ.ศ. 2563
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 304 79.17% 80 20.83%

13. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนท่ีจัดให้โดย อปท. 0 0% 0 0%

14. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะในการสัญจรทางบก 

ทางน  า หรือทางทะเล

0 0% 0 0%

15. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการพัฒนาหรือการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐานของ อปท. ท่ีมีความ

ต่อเน่ืองหรือไม่ขาดตอน

296 77.08% 88 22.92%

16. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเส่ือมโทรมในเขต อปท. 0 0% 0 0%

17. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการท่ีดินหรือการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขต อปท. 0 0% 0 0%

18. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมือง 0 0% 0 0%

19. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพัฒนาพื นท่ีสีเขียวหรือพื นท่ีสวนสาธารณะเพ่ิมขึ นของ อปท. ใน

ระหว่างปี

0 0% 0 0%

20. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อปท. 300 78.13% 84 21.88%

21. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี อปท. จัดให้มีขึ น 309 80.47% 75 19.53%

22. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อปท. 308 80.21% 76 19.79%

23. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดย อปท. 314 81.77% 70 18.23%

ด้ำนผังเมือง

ด้ำนสำธำรณสุข บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

24. ความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟ้ืนฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก อปท. 310 80.73% 74 19.27%

25. ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟ้ืนฟูสุขภาพจาก อปท. 278 72.40% 106 27.60%

26. ความพึงพอใจของผู้พิการต่อศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพท่ีด าเนินการโดย อปท. 0 0% 0 0%

27. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของสถานสงเคราะห์/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุท่ีด าเนินการโดย 

อปท.

0 0% 0 0%

28. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/Day-care ท่ีด าเนินการโดย อปท. 0 0% 0 0%

29. ความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการดูแลด้านท่ีอยู่อาศัยจาก อปท. 288 75% 96 25%

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีได้รับจาก อบจ. 314 81.77% 70 18.23%

31. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสท่ีได้รับการศึกษาขั นพื นฐานนอกระบบหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัยจาก อบจ.

0 0% 0 0%

32. ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง อบจ. ด าเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชา

313 81.51% 71 18.49%

33. ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษท่ีด าเนินการโดย อบจ.

304 79.17% 80 20.83%

34. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเช่ือม่ันในคุณภาพของโรงเรียนของ อบจ. หรือการจัดการศึกษาของ อบจ. 313 81.51% 71 18.49%

ด้ำนกำรศึกษำ
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

35. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเช่ือม่ันในการจัดการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือ

แรงงานของ อบจ.

0 0% 0 0%

36. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี อบจ. พัฒนาขึ นหรือบ ารุงรักษา 290 75.52% 94 24.48%

37. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ี อบจ. 302 78.65% 82 21.35%

38. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี 

สถานท่ีส าคัญ หรือแหล่งมรดกท่ีส าคัญในเชิงประวัติศาสตร์ท่ี

307 79.95% 77 20.05%

ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำชำวบ้ำน และโบรำณสถำน
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แนวทางแก้ไขการประเมินตนเอง 

การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด 
และค่าเป้าหมายขั้นต ่ามาตรฐาน         

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
พ.ศ. 2563 

การพัฒนาในอนาคต  (ต ่ากว่าค่าเป้าหมาย) 
 

 



เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของระยะทางของราง

และท่อระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาด

น้อยกว่า80 ซม.) ท่ีได้รับการ

บ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน

ได้ปกติในขนาดต่างๆ

100 0.43 0.062 14.4186 การพัฒนา

ในอนาคต

ปัญหา

       โครงการเดิมมีความพร้อมอยู่แล้ว  จึงไม่มีความ

จ้าเป็นในการเพ่ิมเติมแต่อย่างใด  และกรณีท่ีจะต้อง

เพ่ิมเติมบางส่วน  ติดปัญหาแนวเขตท่ีดินในการ

ด้าเนินการ

ฝ่ายส ารวจและ

ออกแบบ

2. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมของ 

อบจ. ในการส่งเสริมระบบคมนาคม

ขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว 

สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต 

อบจ.

5 5 1 20 การพัฒนา

ในอนาคต

ปัญหา

      ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีขอรับสนับสนุนไป

ด้าเนินการ  ส่วนท่ีด้าเนินการไปแล้วเป็นแขวงทาง

หลวง  ท่ีพิจารณาขอรับในปริมาณท่ีน้อยประกอบกับ

หน่วยงานนั นมีงบประมาณด้าเนินการแล้ว

ฝ่ายส ารวจและ

ออกแบบ

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2563

แนวทางแก้ไขการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต  ามาตรฐาน

การพัฒนาในอนาคต  (ต  ากว่าค่าเป้าหมาย)

ภารกิจที  4 การคมนาคมและขนส่ง

ภารกิจที  1 ถนนและการระบายน้ า
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

3. จ้านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุท่ี อบจ. ด้าเนินการ

2 2 1 50 การพัฒนา

ในอนาคต
 - จะด้าเนินเพ่ิมจ้านวนกิจกรรม / โครงการท่ี

เก่ียวข้องมากขึ นในปีถัดไป

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

4. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับการ

ดูแลด้านสุขภาพจาก อบจ. เม่ือ

เทียบกับผู้สูงอายุทั งหมดในพื นท่ี

2   324,614 240 0.0739 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จะด้าเนินการส้ารวจข้อมูลผู้สูงอายุและส่งเสริมให้

เครือข่ายผู้สูงอายุได้รับการอบรมให้ความรู้ในการดูแล

สุขภาพจาก  อบจ. มากขึ น

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

5. ร้อยละของผู้พิการได้ขึ นทะเบียน

ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

เม่ือเทียบกับผู้พิการทั งหมดในพื นท่ี

 อบจ.

100      9,074             8,128 89.5746 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จะด้าเนินการประชาสัมพันธ์ถึงการขึ นทะเบียนคน

พิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ  และแจ้งสิทธิ  สวัสดิการ

คนพิการ  ท่ีได้รับหลังจากขึ นทะเบียนฯ  ให้ทราบ

ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ  อบจ. ทุกช่องทาง

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

6. ร้อยละของจ้านวนเด็กและ

เยาวชนท่ีเล่นกีฬาหรือการออก

ก้าลังกายในโครงการท่ี อบจ. 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจ้านวน

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี

10 87,695 5 0.0057 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ประชาสัมพันธ์ผ่าน อปท. / อ้าเภอ / สถานศึกษา

ต่าง ๆ ภายในจังหวัดให้มากย่ิงขึ น

ฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา

ภารกิจที  7 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ

ภารกิจที  8 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ภารกิจที  11 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

7. จ้านวนเด็กในโรงเรียน

ประถมศึกษาของ อบจ.

500 500 412 82.4 การพัฒนา

ในอนาคต

 - พิจารณารับถ่ายโอนสถานศึกษาสังกัดอ่ืนมาอยู่ใน

ความดูแลของ อปท.เพ่ิมขึ น

 - โดยใช้แนวทางประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

 - ให้ทุนการศึกษาส้าหรับนักเรียนเรียนดีเพ่ือดึงดูดให้

เด็กได้เรียนในโรงเรียนมากขึ น

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

8. จ้านวนโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้นในความดูแลของ อบจ.

4 4 1 25 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ปกครองใน

การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาให้เห็นความพร้อมและ

ศักยภาพของครู  ส่ือ  สถานท่ี  และงบประมาณใน

การจัดการเรียนการสอน

 - โดยใช้การประชาสัมพันธ์ในเร่ืองสิทธิและ

ผลประโยชน์ท่ีได้รับในการพัฒนาโรงเรียนท่ีจะโอนมา

อยู่ในความดูแลของ อบจ.

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

ภารกิจที  12 การศึกษาในระบบ
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

9. จ้านวนเด็กในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นของ อบจ.

1,000 1,000 138 13.8 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  ให้

การศึกษาให้ท่ัวถึงมากขึ น  โดยการบูรณาการท้างาน

ร่วมกับ อปท.

 - ในการแนะแนวศึกษาต่อตามโรงเรียนต่าง ๆ  และ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและ

ป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

และอ่ืน ๆ

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

10. จ้านวนหลักสูตรการศึกษาของ

ท้องถ่ินท่ีพัฒนาขึ นในโรงเรียนสังกัด

 อบจ.

10 10 3 30 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท้าหลักสูตรการศึกษาท่ี

สอดคล้องกับท้องถ่ินให้หลากหลายและมากย่ิงขึ น

 - พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินให้มีความหลากหลาย

พัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน  ได้แก่  หลักสูตรเพาะเห็ด  

หลักสูตรอาหารไทย  หลักสูตรวาดภาพ  หลักสูตร

อังกะลุง  หลักสูตรกองยาว  หลักสูตรนาฎศิลป์ท้องถ่ิน

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

11. จ้านวนกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้-การกวดวิชา-

การสอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปี

ในโรงเรียนสังกัด อบจ.

4 4 1 25 การพัฒนา

ในอนาคต

 - สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้  การกวดวิชา  การสอนเสริมทั งโรงเรียนใน

สังกัดเป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด

 - โรงเรียนมีกิจกรรม / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  

และการสอนเสริมให้เด็กมีแนวทางตามแผน

งบประมาณของโรงเรียนโดยมีการปรับเปล่ียนกิจกรรม

 / เร่ืองท่ีให้ความรู้ของโครงการทุกปีการศึกษา

 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ของการเรียน

 - โครงการค่ายวิชาการ

 - โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

12. จ้านวนกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด อบจ.

5 5 1 20 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จัดให้มีหลักสูตรส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนเพ่ิมเติม

 - โรงเรียนได้จัดหลักสูตรในรายวิชาเพ่ิมเติมของ

นักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้นเก่ียวกับการ

ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน  ได้แก่  เพาะเห็ด  อาหาร

ไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  วาดภาพ  เปตอง  

และวอลเลย์บอล

 - มีโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

13. จ้านวนกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมภาษาต่างประเทศใน

โรงเรียนสังกัด อบจ.

5 5 2 40 การพัฒนา

ในอนาคต

 - สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม

ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กตามความต้องการและ

สนใจ

 - โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศใน

โรงเรียน  ได้แก่  รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสาร  ภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

และโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ  ได้รับการสนับสนุนจาก  อบจ. 

โดยมีครูต่างชาติมาสอนให้ความรู้กับนักเรียน

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

14. จ้านวนกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือ

ทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด

 อบจ.

5 5 2 40 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ให้มีความ

หลากหลายและน่าสนใจเพ่ิมขึ น

 - โรงเรียนได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์

ในระดับประถมศึกษา  ไดแก่  รายวิชาเพ่ิมเติมสะเต็ม

ศึกษา

 - โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเก่ียวกับ

เทคโนโลยี  ได้แก่  โครงการพ่ีสร้างส่ือให้น้อง  และมี

การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับวิชาออกแบบและ

เทคโนโลยี  และวิชาวิทยาการค้านวณในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

6



เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

15. จ้านวนกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ

ภูมิปัญญาพื นบ้านในโรงเรียนสังกัด

 อบจ.

6 6 2 33.3333 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ศาสนา  

ภูมิปัญญาท้องถ่ินทั งโรงเรียนเป็นผู้จัดหรือหน่วยงาน

อ่ืนจัดขึ น

 - โรงเรียนได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติม  ได้แก่  นาฎศิลป์  

กลองยาว  ดนตรีไทย  อังกะลุง  และส่งเสริมในด้าน

นาฎศิลป์ท้องถ่ิน  ได้แก่  มโนราห์  และประเพณีสาร์

ทเดือนสิบ  ทอดกฐิน  เข้าพรรษา

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

16. ร้อยละของจ้านวนเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนประถมศึกษา อบจ. ต่อ

เด็กอายุ 7- 12 ขวบทั งหมดในเขต 

อบจ.

25 30,430 412 1.3539 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ประชาสัมพันธ์และแนะแนวให้เด็กมาเรียนโรงเรียน

ในสังกัด  อบจ.  ให้หลากหลายช่องทางมากขึ น

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

17. ร้อยละของจ้านวนเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นของ อบจ. ต่อเด็กอายุ 

13-15 ปีทั งหมดในเขต อบจ.

3 14,710 138 0.9381 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ประชาสัมพันธ์และแนะแนวให้เด็กมาเรียนโรงเรียน

ในสังกัด  อบจ.  ให้หลากหลายช่องทางมากขึ น

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

18. ร้อยละของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด อบจ. ท่ีมีผลการสอบ

 O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่า

ค่าเฉล่ียของจังหวัดระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 6

40 40 22.53 56.325 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ให้มากกว่าเดิม

 - โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับผลการสอบ O-NET 

 ของนักเรียน  ในระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ให้สูงขึ น

  และได้น้าผลสอบของปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาในภาคเรียนต่อไป

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

19. ร้อยละของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด อบจ. ท่ีมีผลการสอบ

 O-NET ในกลุ่มวิชาส้ามัญสูงกว่า

ค่าเฉล่ียของจังหวัดระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 3

35 35 22.53 64.3714 การพัฒนา

ในอนาคต

 - ให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ให้มากกว่าเดิม

 - โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับผลการสอบ O-NET 

 ของนักเรียน  ในระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ให้สูงขึ น

  และได้น้าผลสอบของปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาในภาคเรียนต่อไป

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

20. ร้อยละของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด อบจ. ท่ี

เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ นหรือ

สามารถท้างานท้าได้ในระยะเวลา 1

 ปี ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  

(ภารกิจหลักขั นพัฒนา)

90 82 69 84.1463 การพัฒนา

ในอนาคต

 - เพ่ิมเติมหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนให้

มากขึ นจะได้น้าไปสร้างอาชีพ

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

21. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

 อบจ. จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด หรือลดความ

เส่ียงจากปัญหายาเสพติด

3 3 1 33.3333 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จะด้าเนินการเพ่ิมจ้านวนกิจกรรม / โครงการท่ี

เก่ียวข้องเพ่ิมให้มากขึ นในปีถัดไป

ฝ่ายสังคม

สงเคราะห์

22. จ้านวนโครงการของ อบจ. 

ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบ

พอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร

อินทรีย์

4 4 2 50 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จะด้าเนินการเพ่ิมจ้านวนกิจกรรม / โครงการท่ี

เก่ียวข้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรอินทรีย์ใหม่ 

 ให้เพ่ิมมากขึ น  โดยประสานงานและบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานภาคการเกษตรกรในพื นท่ีจังหวัด

สตูลในปีงบประมาณต่อไป

ฝ่ายส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ

ภารกิจที  17 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที ยว และการลงทุน

ภารกิจที  16 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

23. จ้านวนกิจกรรมหรือโครงการ

ของ อบจ. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษา

ป่า แหล่งน ้าธรรมชาติ ล้าน ้า

สาธารณะ และทรัพยากรชายฝ่ัง 

หรือการจัดการเก่ียวกับปัญหา

วัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสีย

 และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

3 3 1 33.3333 การพัฒนา

ในอนาคต

 - เพ่ิมเติมกิจกรรม / โครงการด้านแหล่งน ้า  การ

จัดการน ้าเสีย  การจัดการคูคลอง  และการจัดการ

ทรัพยากรชายฝ่ัง (ปะการังและป่าชายเลน)

ฝ่ายสาธารณภัย

และ สิ งแวดล้อม

24. จ้านวนโครงการของ อบจ. ใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียน 

การสืบทอดและปลูกจิตส้านึก

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

5 5 2 40 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สืบทอดและปลูก

จิตส้านึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินให้ครอบคลุมและ

หลากหลายย่ิงขึ น

ฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา

25. จ้านวนโครงการของ อบจ. ใน

การส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5 5 4 80 การพัฒนา

ในอนาคต

 - เพ่ิมกิจกรรม / โครงการ  ในลักษณะนี ให้มากขึ น ฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา

ภารกิจที  18 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

ภารกิจที  19 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
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เกณฑ์ช้ีวัด

ค่า

เป้าหมาย 

(%)

กรอบ

การ

ประเมิน 

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ

 กับ (1) %
ผลการ

ประเมิน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

26. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบจ. เพ่ือส่งเสริมหรือเผยแพร่

การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

5 5 3 60 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินผ่านส่ือ

ต่างๆทั ง อปท. หรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดให้มากขึ น

ฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา

27. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบจ. ท่ีมุ่งถอดบทเรียนภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน ความเช่ือ ประเพณี

 ค่านิยมท้องถ่ิน และเผยแพร่ให้คน

รุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้

4 4 1 25 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จัดกิจกรรมท่ีมุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ความเช่ือประเพณีค่านิยมผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีคนรุ่นใหม่

นิยมและสนใจ

ฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา

28. จ้านวนกิจกรรมหรือโครงการ

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 

อบจ. และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูล

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/

นานาชาติ

3 3 1 33.3333 การพัฒนา

ในอนาคต

 - จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ินในระดับนานาชาติให้มากขึ น  

โดยเฉพาะร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา
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