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คํานํา 
 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) 
ได้พัฒนาระบบประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วย
วิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะ ตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตาม
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และคณะอนุกรรมการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรฐานและแนวทางพัฒนางานด้านการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
คุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําข้อมูลจากการวางแผนจัดบริการสาธารณะและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาปรับปรุงให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น นั้น 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้ประเมิลผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2565 จํานวน 8 ด้าน 64 ตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปผลการ
ประเมินผลเพื่อจะนําไปใช้สําหรับการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1. ความเป็นมา 
ด้วยคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมคร้ังที่ 

2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําเพื่อการประกัน
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจําปี 2565 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ําการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเสนอคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะ และนําไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
 2.1 เพื่อให้ อปท.ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิผลและคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรในรอบปีที่ผ่านมา 
 2.2 เพื่อให้ อปท.ศึกษา วิเคราะห์และสรุปัจจัยแห่งความสําเร็จ และ/หรือจุดอ่อนของการจัดบริการ
สาธารณะตามตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบผลดําเนินงานกับค่ามาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตามบริบท       
ของอปท. 
 2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. 
 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานโดยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
 การนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) หมายถึง
กระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ ตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาของ
ตนเองว่าอปท. มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล และคุณภาพอย่างไร อยู่ในระดับใด โดยเป็นการ
ประเมินผลการดําเนินงานของ อปท. ตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งใน
วงจรการดําเนินงานขององค์กร ดังนี้ 
  
 

(1) การวางแผนการดําเนินงาน    (2) การดําเนินงานตามแผน 
 
 

(4) การนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์   (3) การประเมินผลการดําเนินงาน 
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4. ขั้นตอนและวิธีการการประเมินตนเอง 
 การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของอปท. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ําการ
จัดบริการสาธารณะ ดําเนินการโดยกําหนดให้อปท.ใช้กลไกลของคณะผู้บริหารทําหน้าที่กํากับดูแลและรับรอง
ผลการประเมิน โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จํานวน 8 ด้าน          
ทําหน้าที่รวบรวมและพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของอปท. ในแต่ละด้านตามแบบ
บันทึกข้อมูล จํานวน 3 แบบ (แบบ อบต. 1 แบบอบต. 2 – 1 ถึง 2 – 6 และแบบ อบต.3)  

2. ผู้บริหาร อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทําหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ
อปท. ตามแบบบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ําฯ ทาง
ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สํานักงาน ก.ก.ถ. www.odloc.go.th ตามวิธีการที่กําหนด 

3. อปท.นําผลการประเมินเสนอผู้บริการ อปท. และรายงานที่ประชุมสภาทราบผลการประเมินการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. 

4. อปท. นําผลการประเมินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 
5. อปท. สามารถดูผลการประเมินแบบออนไลน์ได้ทีเมนู รายงานผลการประเมินสาธารณะรายแห่ง 

(ภายหลังจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบครบทุกขั้นตอน และกดส่งผลการประเมินในระบบสําเร็จ) 
6. อปท. ต้องนําส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการดําเนินงานตาม (1) – (4) ได้แก่ (1) หนังสือ

มอบหมายเจ้าหน้าที่รวมรวมข้อมูล และมอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ (๒) เอกสารแสดงการนําผล
การประเมินเสนอผู้บริหาร อปท. (๓) เอกสารแสดงการนําผลการประเมินรายงานที่ประชุมสภาทราบและ      
(๔) เอกสารแสดงการนําผลการประเมินประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  โดยแจ้งให้สํานักงาน ก.ก.ถ. 
ทราบทาง E-mail : monitor.opm@gmail.com  

 อปท.สามารนําผลการประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะ ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
ในขั้นตอนของการประเมินผลการดําเนินงาน ด้วยการวิเคราะห์ผลดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่อปท. ให้ความสนใจ
หรือมีการจัดบริการสาธารณะเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายว่า มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับใด เช่นสูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเป้าหมาย การพัฒนาในอนาคต หรือไม่ดําเนินการโดยการค้นหาปัจจัยแห่งความสําเร็จ จุดอ่อน
ของการดําเนินงาน หรือสาเหตุที่ไม่มีการดําเนินการ เพื่อนําเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายงานต่อ
ผู้บริหาร สําหรับการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผล ในการจัดบริการสาธารณะของอปท. อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการนําตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปใช้ในการวางแผลการจัดบริการสาธารณะ โดยพิจารณา
กําหนดค่าเป้าหมายในการจัดกิจกรรม/ โครงการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย หรือให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของอปท.  
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สรุปการประเมิลผลการจัดบริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปี พ.ศ.2565 

 
1. สรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปี        

พ.ศ.2565 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ํา
การจัดบริการสาธารณะ และดําเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลในโปรแกรมระบบประมวลผล
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการบริการสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวได้ประมวลผลการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประกอบด้วย ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 
2 ผังเมือง ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ด้านที่ 5 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจขุมชน อาชีพ 
การท่องเที่ยวและการลงทุน ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่ 8 ด้านการ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโบราณสถาน ซึ่งสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ได้ดังนี้ 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ภารกิจที่ 1 การบํารุงรักษาถนน 

1. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละของจํานวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบก ในเขต อบต. ที่ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 ภารกิจที่ 2 การบํารุงรักษาสะพาน 

3. ร้อยละของสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 

4. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ชํารุดเสียหายและได้รับ
การบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 

5. ร้อยละของจํานวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ได้รับการบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 

ภารกิจที่ 4 คลอง ลําธาร แหล่งนํ้า และระบบสูบนํ้า 
6. ร้อยละของจํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการ

ดูแลรักษาให้น้ําสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมินไม่มีบริการ
สาธารณะ 

7. ร้อยละของจํานวนแหล่งน้ําสาธารณะ พื้นที่พักน้ํา หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต.         
ที่ได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 

8. ร้อยละของจํานวนระบบสูบน้ํา เคร่ืองสูบน้ํา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการ
บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ  ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 

9. ร้อยละของจํานวนคลองส่งน้ําที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ชํารุดเสียหายและได้รับการ
บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 
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ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 
10. ร้อยละของระบบการผลิตน้ําประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบํารุงรักษาให้

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 

ด้านที่ 2 ผังเมือง  
ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง  
11. จํานวนโครงการที่ อบต. มีการจัดทํา หรือสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมือง

รวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

12. จํานวนโครงการที่ อบต. มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
รวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 
13. ร้อยละของจํานวนอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับ

การรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 
14. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ อบต.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ 

ในอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย หรือในชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การซ้อมดับเพลิง แผ่นดินไหว    
เป็นต้น ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
15. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบต.

ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
16. จํานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงที่ อบต. 

ดําเนินการ ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 
17. จํานวนคร้ังที่ อบต. ส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 
18. ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. ผลการ

ประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 
19. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรม หรือสมาคม ศูนย์บริการทางสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุที่

อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จัดขึ้น ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

20. จํานวนโครงการที่ อบต. ให้การสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรือ
การออกกําลังกาย ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 

21. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

22. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน หรือประสานงาน 
และสงเคราะห์ให้เข้าสู่สถานสงเคราะห์คนชรา ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 
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ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
23. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก อบต. ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 
24. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยสี่ในการดํารงชีพ ผลการประเมินไม่ได้
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ 
25. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผลการประเมิน

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ภารกิจที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน 
26. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรค

ประจําถิ่น หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
27. ร้อยละของสัตว์ได้รับการสํารวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 
ภารกิจที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
28. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบกิจการ

อาหารในพื้นที่ ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  
ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา 
29. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 
30. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล หรือประถมศึกษา ในสังกัด อบต.ที่ได้รับ

อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
31. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล หรือประถมศึกษา ในสังกัด อบต.ที่ได้รับ

อาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการครบถ้วน ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
32. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา หรือด้านการเงินจาก 

อบต. หรือวัสดุอุปกรณ์จาก อบต.ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ 
33. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด อบต. หรือโรงเรียนใน

สังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุน ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
ภารกิจที่ 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
34. อบต. มีการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประเภทสําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คําอธิบาย 

ระบุจํานวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ อบต. ได้ดําเนินการ ผลการ
ประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 

35. ร้อยละของจํานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น 
รวมทั้งจํานวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของมูลนิธิ สมาคม สมาชิก ชมรม รูปแบบอื่น ที่ตั้งขึ้นถูกต้องตาม
กฎหมาย ในเขตพื้นที่ อบต. ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 
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36. ร้อยละของจํานวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย (ของ อบต. ที่มีระบบ 
CCTV) ที่ชํารุดเสียหายและสามารถซ่อมแซมได้ ที่ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติ ผลการประเมิน
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

ภารกิจที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง 
37. จํานวนศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ

ประชาชน ศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ อบต. จัดให้มี หรือ
ดําเนินการ ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 

38. ร้อยละของจํานวนเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ส่งให้ อบต. ดําเนินการ และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก อบต. หรือการ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจขุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน  
ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
39. จํานวนโครงการที่ อบต. มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน ส่งเสริมอื่น ๆ ให้แก่กลุ่ม

อาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ผลการประเมิน
ไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

40. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ เช่น เกษตรกรรม 
ประมงปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ เป็นต้น ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

41. จํานวนโครงการที่ อบต. จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จําหน่ายสินค้า ตลาด
นัด ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ํา หรือตลาดเก่า เป็นต้น ผลการประเมินเท่ากับค่า
เป้าหมาย 

42. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

43. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

44. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้คําปรึกษา และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย 

45. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้คําปรึกษาทั้งที่สํานักงาน อบต. หรือช่องทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ผลการ
ประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโบราณสถาน 

ภารกิจที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
46. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต. ที่ถูกกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ผลการประเมินการ

พัฒนาในอนาคต 
47. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื้อในพื้นที่ อบต. ที่ถูกส่งต่อไปกําจัดอย่างถูก

สุขลักษณะ ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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48. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติ ลําน้ํา
ธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ําเน่าเสีย การกําจัด     
น้ําเสีย เป็นต้น ผลการประเมินการพัฒนาในอนาคต 

49. จํานวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น ผลการประเมิน
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

50. จํานวนคร้ังที่ อบต. จัดส่งอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 

51. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการจัดการเกี่ยวกับค่าฝุ่น PM ๒.๕ ผลการประเมิน
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

ภารกิจที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
52. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลการประเมินการพัฒนาในอนาคต 
53. จํานวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

โบราณสถาน ที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก อบต. ผลการประเมินไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 
 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. 

ผลการประเมิน พอใจจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และปรับปรุง – คน คิดเป็นร้อยละ 0% 

ด้านที่ 2 ผังเมือง 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการผังเมืองของ อบต. เกี่ยวกับการ

จัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาใหเ้ปน็ไป
ตามผังเมืองรวมชุมชน 

ผลการประเมิน พอใจจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และปรับปรุง – คน คิดเป็นร้อยละ 0% 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และ

คุณภาพชีวิตของ อบต. 
ผลการประเมิน พอใจจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และปรับปรุง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2% 
 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาของ อบต. 

ผลการประเมิน พอใจจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และปรับปรุง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2% 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษา

ความสงบปลอดภัยของ อบต 
ผลการประเมิน พอใจจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 และปรับปรุง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4% 
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ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ 

การท่องเที่ยว และการลงทุนของ อบต. 
ผลการประเมิน พอใจจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และปรับปรุง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2% 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของ อบต. 
ผลการประเมิน พอใจจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และปรับปรุง – คน คิดเป็นร้อยละ 0% 

ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานของ อบต. 
ผลการประเมิน พอใจจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และปรับปรุง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2% 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

สํานักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป



เกณฑช์ี�วดั
คา่เป้าหมาย 

(%) กรอบการประเมนิ (1)
การจดับรกิารสาธารณะ 

(2)
(2) เทยีบ กบั (1)

 % ผลการประเมนิ

1. รอ้ยละของถนนในความรับผดิชอบทั�งหมดของ 
อบต. ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้าน
ไดป้กติ

80 20000 100000 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

2. รอ้ยละของจํานวนจุดอันตรายที�เกดิอบุัตเิหตุ
บอ่ยครั �งทางการจราจรทางบก ในเขต อบต. ที�ไดร้ับ
การพัฒนา ปรับปรงุ หรอืแกไ้ขใหป้ลอดภัยขึ�น

75 2 2 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

3. รอ้ยละของสะพานในเขตทางในความรับผดิชอบ
ของ อบต. ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใช ้
งานไดป้กติ

80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

4. รอ้ยละของสัญญาณไฟจราจรในความรับผดิชอบ
ในเขตทางของ อบต. ที�ชํารดุเสยีหายและไดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ

100 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

5. รอ้ยละของจํานวนไฟสอ่งสวา่งในความรับผดิชอบ
ในเขตทางของ อบต. ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

100 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

6. รอ้ยละของจํานวนสายทางคลอง และลําธาร
สาธารณะ ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการ
ดแูลรักษาใหน้ํ�าสามารถไหลผา่นไดไ้มต่ดิขัด หรอื
ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

7. รอ้ยละของจํานวนแหลง่นํ�าสาธารณะ พื�นที�พักนํ�า
 หรอืแกม้ลงิในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับ
การบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

8. รอ้ยละของจํานวนระบบสบูนํ�า เครื�องสบูนํ�า ที�อยู่
ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการบํารงุรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

9. รอ้ยละของจํานวนคลองสง่นํ�าที�อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที�ชํารดุเสยีหายและไดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

บรกิารสาธารณะ
ดา้นที� 1 โครงสรา้งพื�นฐาน และ ดา้นที� 2 ผงัเมอืง
ภารกจิที� 1 การบํารงุรกัษาถนน

1

1

ภารกจิที� 4 คลอง ลําธาร แหลง่นํ �า และระบบสบูนํ �า
1

1

1

1

ภารกจิที� 2 การบํารงุรกัษาสะพาน
1

ภารกจิที� 3 สญัญาณไฟจราจร และไฟสอ่งสวา่ง
1

1

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ



เกณฑช์ี�วดั
คา่เป้าหมาย 

(%) กรอบการประเมนิ (1)
การจดับรกิารสาธารณะ 

(2)
(2) เทยีบ กบั (1)

 % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

10. รอ้ยละของระบบการผลตินํ�าประปาที�อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

95 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

13. รอ้ยละของจํานวนอาคารสงู หรอือาคารที�มคีวาม
เสี�ยงและความลอ่แหลมที�จะเกดิอบุัตภิัยไดร้ับการ
รณรงคส์ง่เสรมิและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

15. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�มปีัญหาดา้นสขุภาพหรอื
ป่วยตดิเตยีงที�ไดร้ับการดแูลดา้นสขุภาพจาก อบต.

90 32 32 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
17. จํานวนครั �งที� อบต. สง่นักบรบิาลชมุชนเขา้รว่ม
อบรมกับกระทรวงสาธารณสขุหรอืหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

18. รอ้ยละของจํานวนผูส้งูอายทุี�ไดร้ับการสงเคราะห์
เบี�ยยังชพีผูส้งูอายใุนเขตพื�นที� อบต.

100 1637 1637 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

-

2 12. จํานวนโครงการที� อบต. มกีารควบคมุการใช ้
ประโยชนท์ี�ดนิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืง
รวมจังหวัด หรอืผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผังเมอืงรวม
ชมุชน

1 1 - -

ภารกจิที� 5 ระบบประปา
1

ภารกจิที� 6 ดา้นผงัเมอืง
2 11. จํานวนโครงการที� อบต. มกีารจัดทํา หรอื

สนับสนุนการจัดทําผังเมอืงรวมจังหวัด หรอืผังเมอืง
รวมเมอืง หรอืผังเมอืงรวมชมุชน เป็นกรอบในการ
พัฒนาทอ้งถิ�น

1 1 -

ภารกจิที� 7 การรณรงคส์ง่เสรมิการประกอบอาคาร
2

2 14. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต.จัดอบรมให ้
ความรูแ้กป่ระชาชนเกี�ยวกับความเสี�ยงภัยตา่งๆ ใน
อาคารสงู หรอือาคารที�มคีวามเสี�ยงภัย หรอืในชมุชน 
เชน่ การซอ้มหนไีฟ การซอ้มดับเพลงิ แผน่ดนิไหว 
เป็นตน้

1 1 - -

3

3

ดา้นที� 3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ
ภารกจิที� 8 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ

3
3 16. จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายทุี�มี
ปัญหาดา้นสขุภาพ หรอืป่วยตดิเตยีงที� อบต. 
ดําเนนิการ

1 1 - -



เกณฑช์ี�วดั
คา่เป้าหมาย 

(%) กรอบการประเมนิ (1)
การจดับรกิารสาธารณะ 

(2)
(2) เทยีบ กบั (1)

 % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ
19. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�เป็นสมาชกิในชมรม หรอื
สมาคม ศนูยบ์รกิารทางสังคม โรงเรยีนผูส้งูอายทุี�อยู่
ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�เขา้รว่มกจิกรรม
ตา่ง ๆ ที�ชมรม สมาคม ศนูยบ์รกิารทางสังคม หรอื
โรงเรยีนผูส้งูอายทุี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 
จัดขึ�น

50 25 25 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

20. จํานวนโครงการที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนแก่
ผูส้งูอายใุนการจัดกจิกรรมนันทนาการตา่งๆ หรอืการ
ออกกําลังกาย

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ําเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

ไมไ่ดด้ําเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

23. รอ้ยละของผูพ้กิารที�ไดร้ับการขึ�นทะเบยีนตาม 
พ.ร.บ. สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดร้ับการสงเคราะหเ์บี�ยยังชพีคน
พกิารจาก อบต.

100 273 273 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

25. รอ้ยละของผูต้ดิเชื�อ/ผูป้่วยเอดสท์ี�ไดร้ับการ
สงเคราะหเ์บี�ยยังชพีผูป้่วยเอดส์

100 11 11 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

26. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
สง่เสรมิ ป้องกัน ควบคมุ เฝ้าระวังป้องกันโรคประจํา
ถิ�น หรอืการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

27. รอ้ยละของสัตวไ์ดร้ับการสํารวจ ขึ�นทะเบยีนสัตว์
และฉีดวัคซนีสนุัขบา้ตามโครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพษิสนุัขบา้ฯ

100 2485 2485 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

3

3

3 21. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต.เกี�ยวกับ
การสง่เสรมิอาชพี การเพิ�มรายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ

1 1 - -

3 22. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�ยากไรท้ี�อยูใ่นภาวะพึ�งพงิ
ที�ไดร้ับการชว่ยเหลอืสนับสนุน หรอืประสานงาน 
และสงเคราะหใ์หเ้ขา้สูส่ถานสงเคราะหค์นชรา

80 60 - -

ภารกจิที� 9 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร
3

3 24. รอ้ยละของผูพ้กิารยากไรท้ี�อยูใ่นภาวะพึ�งพงิที� 
อบต. เขา้ไปชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสาน
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหเ้ขา้ไปดําเนนิการชว่ยเหลอื
สนับสนุนปัจจัยสี�ในการดํารงชพี

100 35 - -

3

ภารกจิที� 10 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูต้ดิเชื�อผูป้่วยเอดส์
3

ภารกจิที� 11 การสาธารณสขุมลูฐาน
3



เกณฑช์ี�วดั
คา่เป้าหมาย 

(%) กรอบการประเมนิ (1)
การจดับรกิารสาธารณะ 

(2)
(2) เทยีบ กบั (1)

 % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

28. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
ตรวจสขุาภบิาลอาหารหรอืสถานประกอบกจิการ
อาหารในพื�นที�

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

29. รอ้ยละของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที�
ผา่นการประเมนิมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหง่ชาติ

100 3 3 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

30. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หรอื
อนุบาล หรอืประถมศกึษา ในสังกัด อบต.ที�ไดร้ับ
อาหารเสรมิ (นม) ครบถว้น

100 78 84 107.69 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

31. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หรอื
อนุบาล หรอืประถมศกึษา ในสังกัด อบต.ที�ไดร้ับ
อาหารกลางวันที�มคีณุคา่ ทางโภชนาการครบถว้น

100 78 84 107.69 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

32. รอ้ยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนที�ไดร้ับ
การสนับสนุนดา้นการศกึษา หรอืดา้นการเงนิจาก 
อบต. หรอืวัสดอุปุกรณ์จาก อบต.

100 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ไมไ่ดด้ําเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

34. อบต. มกีารจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยประเภทสําคัญที�เกดิขึ�นในพื�นที� คําอธบิาย 
ระบจุํานวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทสําคัญที�เกดิขึ�นในพื�นที�ที� อบต. ไดด้ําเนนิการ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
36. รอ้ยละของจํานวนกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด 
(CCTV) ดา้นความปลอดภัย (ของ อบต. ที�มรีะบบ 
CCTV) ที�ชํารดุเสยีหายและสามารถซอ่มแซมได ้ที�
ไดร้ับการซอ่มแซมใหส้ามารถใชง้านไดป้กติ

100 3 3 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ภารกจิที� 12 การสง่เสรมิสถานประกอบการอาหารผา่นเกณฑม์าตรฐานอาหารปลอดภยั
3

ดา้นที� 4 ดา้นการศกึษา
ภารกจิที� 13 การพฒันาการศกึษา

4

4

4

4

4 33. จํานวนกจิกรรม หรอืโครงการเกี�ยวกับการ
สง่เสรมิอาชพีในโรงเรยีนสังกัด อบต. หรอืโรงเรยีน
ในสังกัดอื�นที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน

1 1 -

-

5

-

ดา้นที� 5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั
ภารกจิที� 14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

5

5 35. รอ้ยละของจํานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรอืน (อปพร.) ที� อบต. สนับสนุนใหจ้ัดตั �งขึ�น 
รวมทั �งจํานวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของ
มลูนธิ ิสมาคม สมาชกิ ชมรม รปูแบบอื�น ที�ตั �งขึ�น
ถกูตอ้งตามกฎหมาย ในเขตพื�นที� อบต.

2 9306 -



เกณฑช์ี�วดั
คา่เป้าหมาย 

(%) กรอบการประเมนิ (1)
การจดับรกิารสาธารณะ 

(2)
(2) เทยีบ กบั (1)

 % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

37. จํานวนศนูยร์ับเรื�องราวรอ้งทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลี�ย
ขอ้พพิาท ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน 
ศนูยด์ํารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอืจาก
ชอ่งทางสื�อออนไลนอ์ื�น ๆ ที� อบต. จัดใหม้ ีหรอื
ดําเนนิการ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

38. รอ้ยละของจํานวนเรื�องราวรอ้งทกุขข์อง
ประชาชนจากศนูยร์ับเรื�องราวรอ้งทกุข ์ศนูยไ์กล่
เกลี�ยขอ้พพิาท ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน ศนูยด์ํารงธรรม ศนูย ์one stop service 
หรอืจากชอ่งทางสื�อออนไลนอ์ื�น ๆ ที�สง่ให ้อบต. 
ดําเนนิการ และไดร้ับการใหค้วามชว่ยเหลอืจาก 
อบต. หรอืการประสานงานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ดําเนนิการตอ่ไป

90 114 114 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
40. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการ
เกี�ยวกับการสง่เสรมิอาชพี เชน่ เกษตรกรรม ประมง
ปศสุัตว ์หรอือาชพีใหม ่เป็นตน้

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

41. จํานวนโครงการที� อบต. จัดใหม้หีรอืสง่เสรมิ 
ศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูยจ์ําหน่ายสนิคา้ ตลาดนัด
 ตลาดชมุชน หรอืถนนคนเดนิ ถนนวัฒนธรรม ตลาด
นํ�า หรอืตลาดเกา่ เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ําเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

ไมไ่ดด้ําเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

44. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
ใหค้ําปรกึษา และสนับสนุนการจัดตั �งกลุม่อาชพี 
หรอืกลุม่เกษตรกร หรอืกลุม่ตา่ง ๆ เพื�อสง่เสรมิ
อาชพีหรอืการสรา้งงาน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ภารกจิที� 15 การจดัการความขดัแยง้
5

5

ดา้นที� 6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ
ภารกจิที� 16 การสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ

6 39. จํานวนโครงการที� อบต. มกีารสนับสนุน
งบประมาณ หรอืสนับสนุน สง่เสรมิอื�น ๆ ใหแ้กก่ลุม่
อาชพีกลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่การทอ่งเที�ยว ฯลฯ 
เพื�อพัฒนาประสทิธภิาพการแปรรปูตลาด

1 1 - -

- -

6 43. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ อบต. เพื�อ
กระตุน้ หรอืสง่เสรมิการทอ่งเที�ยว และการใหค้วามรู ้
เกี�ยวกับประวัตคิวามเป็นมาของแหลง่ทอ่งเที�ยว

1 1 - -

6

6

6 42. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ อบต. 
เกี�ยวกับการพัฒนา หรอืฟื�นฟแูหลง่ทอ่งเที�ยวเสื�อม
โทรมใหม้สีภาพที�เหมาะสมตอ่การทอ่งเที�ยว

1 1

6



เกณฑช์ี�วดั
คา่เป้าหมาย 

(%) กรอบการประเมนิ (1)
การจดับรกิารสาธารณะ 

(2)
(2) เทยีบ กบั (1)

 % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ
ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

46. รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยในพื�นที� อบต. ที�
ถกูกําจัดอยา่งถกูสขุลักษณะ

90 8 5 62.5 การพัฒนาในอนาคต
47. รอ้ยละของปรมิาณขยะอันตราย และขยะตดิเชื�อ
ในพื�นที� อบต. ที�ถกูสง่ตอ่ไปกําจัดอยา่งถกู
สขุลักษณะ

90 250 250 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

48. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
อนุรักษ์ดแูลรักษาแหลง่นํ�าธรรมชาต ิลํานํ�าธรรมชาติ
 ทรัพยากรชายฝั�ง หรอืการจัดการเกี�ยวกับปัญหา
วัชพชื ผักตบชวา ปัญหานํ�าเน่าเสยี การกําจัดนํ�าเสยี 
เป็นตน้

2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

49. จํานวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรอื
ประชาสัมพันธใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชนเกี�ยวกับการ
ดแูลรักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า การ
เผาในที�โลง่ ภัยจากการเผาในที�โลง่ เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ําเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

51. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
จัดการเกี�ยวกับคา่ฝุ่ น PM ๒.๕

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

52. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
สง่เสรมิหรอือนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทอ้งถิ�น หรอืภมูปิัญญาชาวบา้น

3 3 1 33.33 การพัฒนาในอนาคต

ไมไ่ดด้ําเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

ดา้นที� 7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และ ดา้นที� 8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน
ภารกจิที� 17 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

7
7

6 45. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
ใหค้ําปรกึษาทั �งที�สํานักงาน อบต. หรอืชอ่งทางสื�อ
ออนไลนต์า่ง ๆ เกี�ยวกับการขอใบอนุญาตจด
ทะเบยีนพาณชิย ์หรอืการสง่เสรมิการลงทนุในพื�นที�

1 1 -

8 53. จํานวนแหลง่การเรยีนรูใ้นทอ้งถิ�นเกี�ยวกับศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิัญญาทอ้งถิ�น และ
โบราณสถาน ที�ไดร้ับ การสง่เสรมิหรอืสนับสนุนจาก 
อบต.

1 1 - -

- -

7

ภารกจิที� 18 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน
8

7

7

7 50. จํานวนครั �งที� อบต. จัดสง่อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าเขา้รว่มอบรมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

1 1

-



จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพื�นฐานของ อบต. 50 100% 0 0%

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการผังเมอืงของ อบต. เกี#ยวกบัการจัดทําหรอืสนับสนุนการ
จัดทําผังเมอืงรวมชมุชน และการควบคมุการใชป้ระโยชนท์ี#ดนิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมชมุชน 50 100% 0 0%

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติของ อบต. 49 98% 1 2%

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศกึษาของ อบต. 49 98% 1 2%

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดระเบยีบชมุชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ 
อบต. 48 96% 2 4%

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การทอ่งเที#ยว และการ
ลงทนุของ อบต. 49 98% 1 2%

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ#งแวดลอ้มของ อบต. 50 100% 0 0%

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วัฒนธรรม ภมูปิัญญาชาวบา้น และ
โบราณสถานของ อบต. 49 98% 1 2%

ดา้นที� 2 ดา้นการผงัเมอืง

สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน

คําถาม
พอใจ ปรบัปรงุ

ดา้นที� 1 ดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

ดา้นที� 3 ดา้นสาธารณสุข บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

ดา้นที� 4 ดา้นการศกึษา

ดา้นที� 5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั

ดา้นที� 6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ

ดา้นที� 7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

ดา้นที� 8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน



13 
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