
เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

1. รอ้ยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิที�ไดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

75 1.913 12.116 633.35076 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

2. รอ้ยละของระยะทางของถนน คสล. ที�ไดร้ับการบํารงุรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

3. รอ้ยละของระยะทางของถนนลกูรังที�ไดร้ับการบํารงุรักษาให ้
อยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

80 0.5 1.942 388.4 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

4. รอ้ยละของระยะทางของถนนดนิ/หนิคลกุที�ไดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

85 700 1.315 0.18786 การพัฒนาในอนาคต

5. รอ้ยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิในความ
รับผดิชอบของ อบต. ที�สรา้งเพิ�มเตมิตามความตอ้งการของ
ประชาชนหรอืตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562

65 140 2 1.42857 การพัฒนาในอนาคต

6. รอ้ยละของระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ใน
ความรับผดิชอบของ อบต. ที�สรา้งเพิ�มเตมิตามความตอ้งการ
ของประชาชนหรอืตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562

65 140 2 1.42857 การพัฒนาในอนาคต

7. รอ้ยละของรางและทอ่ระบายนํ>าขนาดใหญ ่(ขนาด>=80 
ซม.) ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กตใิน
ขนาดตา่งๆ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

บรกิารสาธารณะ
ดา้นที& 1 โครงสรา้งพื�นฐาน และ ดา้นที& 2 ผงัเมอืง

ภารกจิที& 1 ถนนและการระบายนํ �า

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

ขนาดตา่งๆ
8. รอ้ยละของรางและทอ่ระบายนํ>าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่80
 ซม.) ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กตใิน
ขนาดตา่งๆ

85 59 4 6.77966 การพัฒนาในอนาคต

9. รอ้ยละระยะทางของรางและทอ่ระบายนํ>าขนาดเล็ก (ขนาด
นอ้ยกวา่80 ซม.) ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้าน
ไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

80 0.15 0.5 333.33333 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

10. รอ้ยละของจํานวนรางและทอ่ระบายนํ>าขนาดเล็ก (ขนาด
นอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ อบต. ที�สรา้งเพิ�มเตมิ หรอืปรับปรงุ
แกไ้ขตามความตอ้งการของพื>นที� ของประชาชน หรอืตาม
แผนพัฒนาในงบประมาณ

70 4 2 50 การพัฒนาในอนาคต

11. รอ้ยละของระยะทางของรางและทอ่ระบายนํ>าขนาดเล็ก 
(ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของอบต. ที�สรา้งเพิ�มเตมิ หรอื
ปรับปรงุแกไ้ขตามความตอ้งการของพื>นที� ของประชาชน หรอื
ตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ

60 100 2 2 การพัฒนาในอนาคต

12. รอ้ยละของจํานวนเสน้ทางคลองและลําธารสาธารณะระบาย
นํ>าในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการปรับปรงุใหน้ํ>า
สามารถไหลผา่นไดไ้มต่ดิขัด

80 4 4 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

13. รอ้ยละของจํานวนบอ่นํ>า/บอ่นํ>าบาดาลในความรับผดิชอบ
ของ อบต. ที�ไดร้ับการบํารงุรักษาใหใ้ชง้านไดป้กติ

90 6 8 133.33333 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

14. รอ้ยละของจํานวนบอ่นํ>า/นํ>าบาดาลในความรับผดิชอบของ 
อบต. ที�ไดส้รา้งเพิ�มเตมิตามความตอ้งการของประชาชนหรอื
ตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ

70 14 10 71.42857 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

15. รอ้ยละของจํานวนถังเก็บนํ>าที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ 
อบต. ที�ไดร้ับการทะนุบํารงุ ดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้าน
ไดอ้ยา่งปกต ิหรอืมคีวามสะอาดถกูสขุลักษณะ

95 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ภารกจิที& 2 คลอง/ลาํธาร บอ่นํ �า และแหลง่นํ �า



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

16. รอ้ยละของจํานวนแหลง่นํ>าสาธารณะ พื>นที�พักนํ>า หรอืแกม้
ลงิในความดแูลของ อบต. ที�ไดร้ับการพัฒนา และบํารงุรักษา
ใหส้ะอาดหรอืใชเ้ป็นแหลง่นํ>าสํารองได ้

70 10 5 50 การพัฒนาในอนาคต

17. รอ้ยละของจํานวนระบบสบูนํ>า/เครื�องสบูนํ>าที�ไดร้ับการ
ทะนุบํารงุ ดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดอ้ยา่งปกติ

95 1 1 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

18. รอ้ยละของปรมิาณนํ>าประปาของ อบต. ที�ผลติไดเ้มื�อ
เปรยีบเทยีบกับความตอ้งการของภาคครัวเรอืน ภาคการเกษตร
 และภาคอตุสาหกรรมรวมกัน

75 12000 12000 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

19. รอ้ยละของขนาดพื>นที�การใหบ้รกิารนํ>าประปาของ อบต. 
เมื�อเปรยีบเทยีบกับพื>นที�ที�มคีวามตอ้งการใชน้ํ>าประปาทั >งหมด
ในเขต อบต.

75 0.5 0.5 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

20. รอ้ยละของระบบการผลตินํ>าประปาของ อบต.ที�ไดร้ับการ
ดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กต ิโดยมคีณุภาพนํ>าอยู่
ในคา่มาตรฐานและเกณฑท์ี�กําหนด

90 6 6 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

21. รอ้ยละการเพิ�มขึ>นของกําลังการผลตินํ>าประปาของ อบต. 20 20 10 50 การพัฒนาในอนาคต
22. รอ้ยละการเพิ�มขึ>นของพื>นที�การใหบ้รกิารนํ>าประปาของ 
อบต.

20 20 10 50 การพัฒนาในอนาคต

ภารกจิที& 3 ระบบประปาของ อบต. (เฉพาะ อบต. ท ีมรีะบบประปา)

อบต.

23. รอ้ยละของจํานวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางที�ชาํรดุและไดร้ับ
การบํารงุรักษาจาก อบต. ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

95 113 600 530.97345 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

24. รอ้ยละของจํานวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบ
ของ อบต. ที�ตดิตั >งเพิ�มเตมิตามความตอ้งการของพื>นที� ของ
ประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ

80 2 200 10000 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

25. จํานวนโครงการของ อบต. ในการดแูลบํารงุรักษาพื>นที�
เกาะกลางถนน ปลกูตน้ไม ้ทางเทา้ ไหลท่าง ที�พักผูโ้ดยสาร ที�
จอดรถประจําทาง และพื>นที�รมิทาง

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

26. จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการสง่เสรมิระบบ
คมนาคมขนสง่ทางบกใหเ้กดิความคลอ่งตัว สะดวกสบาย หรอื
ปลอดภัยในเขต อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

27. รอ้ยละของจํานวนจดุอันตรายบรเิวณที�เกดิอบุัตเิหตุ
บอ่ยครั >งทางการจราจรทางบกในเขต อบต. ที�ไดร้ับการพัฒนา 
ปรับปรงุ หรอืแกไ้ขใหป้ลอดภัยขึ>น

80 4 1 25 การพัฒนาในอนาคต

28. จํานวนระบบขอ้มลูดา้นโครงสรา้งพื>นฐานของ อบต. เพื�อใช ้
ในการบรหิารงานพัฒนาหรอืบํารงุรักษาโครงสรา้งพื>นฐานของ 
อบต. ใหม้ปีระสทิธภิาพประสทิธผิลเพิ�มขึ>น

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

29. จํานวนผังเมอืงรวมเมอืง/ชมุชนที� อบต. ไดด้ําเนนิการจัดทํา 1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย
30. จํานวนผังเมอืงรวมจังหวดั ผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผังเมอืง
รวมชมุชนของ อบต.ที�มกีํารปรับปรงุหรอืมกีารประเมนิผลการ
บังคับใชใ้นระหวา่งปีงบประมาณ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ภารกจิที& 4 ไฟจราจร ไฟสอ่งสวา่ง และป้ายสญัญาณ

ภารกจิที& 5 การคมนาคมและขนสง่

ภารกจิที& 6 ดา้นผงัเมอืง
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31. รอ้ยละของจํานวนใบอนุญาตกอ่สรา้งใหมท่ี� อบต. ออกให ้
ระหวา่งปีไดต้ามระยะเวลากําหนด

95 23 23 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

32. รอ้ยละของจํานวนใบอนุญาตการดัดแปลงหรอืปรับปรงุ
อาคารที� อบต. ออกใหร้ะหวา่งปีงบประมาณไดต้ามระยะเวลา
กําหนด

95 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

33. ขนาดพื>นที�สเีขยีวตอ่ประชากร 21 21 211 1004.7619 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
34. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการอบรม
เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นการรับมอืกับความเสี�ยงตา่งๆ ใน
อาคาร/อาคารสงู/ในชมุชน อาท ิอบรมดับเพลงิ ซอ้มหนไีฟ ภัย
แผน่ดนิไหว เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

35. จํานวนฐานขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปูแปลงของ อบต. 
สําหรับการใหบ้รกิารขอ้มลูหรอืใชใ้นการวางแผนดา้นภมูิ
สารสนเทศเพื�อสนับสนุนการบรหิารจัดการดา้นที�ดนิ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

36. รอ้ยละของขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปูแปลงมคีวามถกูตอ้ง
ครบถว้น

70 6067 6067 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

37. รอ้ยละของที�ดนิของรัฐที�ไดร้ับการจัดทําแผนที�ถกูตอ้ง
ครบถว้น

75 2 2 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

38. รอ้ยละของพื>นที�เมอืงหรอืชมุชนของ อบต. ที�มกีฎหมายผัง
เมอืงครอบคลมุ

95 211 211 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

39. จํานวนโครงการของ อบต. เพื�อปรับปรงุภมูทิัศนห์รอืความ
สวยงามของเมอืงหรอืชมุชน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

40. จํานวนโครงการที� อบต. สง่เสรมิอาชพีและสรา้งรายได ้
ใหแ้กส่ตรี

1 1 5 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

41. รอ้ยละของสตรทีี�ไดร้ับการพัฒนาฝีมอืแรงงานจาก อบต. 
เมื�อเทยีบกับสตรทีั >งหมดในพื>นที�

3 3503 120 3.42564 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

42. จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพสตรทีี� อบต. ดําเนนิการใน
ระหวา่งปี 2562

2 2 2 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

43. รอ้ยละของสตรทีี�ไดร้ับการสง่เสรมิสขุภาพจาก อบต. เมื�อ
เทยีบกับสตรทีั >งหมดในพื>นที�

7 3503 3503 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

44. จํานวนโครงการที� อบต. ดําเนนิการดแูล สงเคราะห ์หรอื
ฟื>นฟแูก ่สตรี

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

45. จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายทุี� อบต. ดําเนนิการ 1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
46. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�ไดร้ับการดแูลดา้นสขุภาพจาก อบต. 
เมื�อเทยีบกับผูส้งูอายทุั >งหมดในพื>นที�

40 1326 1326 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

47. จํานวนโครงการสง่เสรมิผูส้งูอายทุี�มปีัญหาดา้นสขุภาพหรอื
ป่วยตดิเตยีงที� อบต. ไดด้ําเนนิการในปีงบประมาณ

1 1 40 4000 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

48. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�มปีัญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีง
ที�ไดร้ับการดแูลดา้นสขุภาพจาก อบต. เมื�อเทยีบกับผูส้งูอายทุี�
มปีัญหาดา้นสขุภาพหรอืผูป้่วยตดิเตยีงทั >งหมดในพื>นที�

65 40 40 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

49. รอ้ยละของผูส้งูอายใุนเขต อบต. ที�ไดร้ับการตรวจสขุภาพ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั >ง

70 1326 1326 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ดา้นที& 3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

ภารกจิที& 7 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี

ภารกจิที& 8 การสง่เสรมิและการพฒันาผูส้งูอายุ



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

50. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อสง่เสรมิ
การออกกําลังกายของผูส้งูอายุ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

51. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อสรา้ง
ความตระหนักใหเ้ห็นคณุคา่ของผูส้งูอายขุองคนในครอบครัว
และชมุชน

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

52. จํานวนโครงการ/กจิกรรมของการออกหน่วยบรกิารชมุชน
เคลื�อนที� การเยี�ยมบา้น การใหค้ําแนะนํา ปรกึษาปัญหาสขุภาพ
แกผู่ส้งูอายุ

1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

53. จํานวนโครงการที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนแกก่ลุม่ผูส้งูอายุ
ในการจัดกจิกรรมของกลุม่หรอืชมรมผูส้งูอาย ุหรอืกจิกรรม
นันทนาการในรอบปี

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

54. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�เขา้รว่มกจิกรรม/ชมรม/สมาคมที� 
อบต. ใหก้ารสนับสนุนตอ่ผูส้งูอายทุั >งหมดในเขต อบต.

40 1326 14 1.05581 การพัฒนาในอนาคต

55. จํานวนโครงการที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนแกก่ลุม่ผูส้งูอายุ
ในการฝึกอาชพีหรอืการเพิ�มรายไดเ้สรมิ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

56. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�เขา้รว่มโครงการฝึกอาชพีที� อบต. 
ใหก้ารสนับสนุนตอ่ผูส้งูอายทุั >งหมดในเขต อบต. ที�มฐีานยากจน
 ไมม่คีนดแูล หรอืไมม่รีายไดอ้ื�นๆ

30 100 2 2 การพัฒนาในอนาคต

57. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�มผีลการตรวจสขุภาพในระดับปกต ิ
หรอืไมม่สีภาวะซมึเศรา้เมื�อเทยีบกับผูส้งูอายทุั >งหมด

80 1326 1326 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
หรอืไมม่สีภาวะซมึเศรา้เมื�อเทยีบกับผูส้งูอายทุั >งหมด
58. จํานวนศนูยด์แูลผูส้งูอาย/ุสถาน Day-care ของ อบต. 1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

59. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับการ
ใหบ้รกิารดา้นสงัคม การใหค้วามดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื>นฟผูู ้
พกิาร ที�เขา้ถงึสทิธขิองผูพ้กิาร

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

60. รอ้ยละของผูพ้กิารที�ไดร้ับการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื>นฟจูาก
 อบต. เมื�อเทยีบกับผูพ้กิารทั >งหมดที�ตอ้งการการดแูล 
สงเคราะห ์หรอืฟื>นฟู

70 363 363 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

61. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับการ
สง่เสรมิอาชพีการเพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
ใหก้ับผูพ้กิาร

1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

62. รอ้ยละของผูพ้กิารที�ไดร้ับการสง่เสรมิอาชพี การเพิ�มรายได ้
 หรอืการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานจาก อบต. เมื�อเทยีบกับผู ้
พกิารทั >งหมดที�ตอ้งการอาชพี รายได ้หรอืการมงีานทํา

10 300 363 121 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

63. รอ้ยละของผูพ้กิารทกุประเภทความพกิารที�ไดร้ับการตรวจ
สขุภาพจาก อบต. อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั >งตอ่ผูพ้กิารทั >งหมดใน
พื>นที�

60 363 363 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

64. รอ้ยละของผูพ้กิารไดข้ึ>นทะเบยีนตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 เมื�อเทยีบกับผูพ้กิาร
ทั >งหมดในพื>นที� อบต.

100 363 363 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

65. รอ้ยละจํานวนหอ้งนํ>าในอาคาร อบต. ที�ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานหอ้งนํ>าสําหรับผูพ้กิาร

1 2 2 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

66. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครดแูลผูพ้กิารในชมุชน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

67. สดัสว่นจํานวนผูพ้กิารในชมุชนที�ไดร้ับการดแูลจาก อบต. 
ตอ่อาสาสมัครดแูลผูพ้กิารจํานวน 1 คน

10 20 20 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ภารกจิที& 9 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูพ้กิาร



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

68. รอ้ยละของผูพ้กิารที�มผีลการตรวจสขุภาพในระดับปกต ิ
รา่งกายไมท่รดุโทรมกอ่นเวลาอันควร หรอืไมม่ปีัญหาสภาวะ
ซมึเศรา้

50 363 300 82.64463 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

69. จํานวนศนูยพ์ักพงิ/ดแูล/ฟื>นฟสูภาพสําหรับผูพ้กิารในชมุชน
ของ อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

70. จํานวนโครงการเกี�ยวกับการปรับปรงุสภาพที�อยูอ่าศัย
สําหรับคนพกิารหรอืผูส้งูอายุ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

71. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับการดแูล 
สงเคราะห ์หรอืฟื>นฟผููต้ดิเชื>อ/ผูป้่วยเอดส์

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

72. รอ้ยละของผูป้่วยฯ ที�ไดร้ับการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื>นฟู
จาก อบต. เมื�อเทยีบกับผูป้่วยฯ ทั >งหมดที�ตอ้งการการดแูล 
สงเคราะห ์หรอืฟื>นฟู

80 35 35 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

73. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับการ
สง่เสรมิอาชพี การเพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงานใหก้ับผูต้ดิเชื>อ/ผูป้่วยเอดส์

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

74. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. จัดเยี�ยมบา้นผูต้ดิ
เชื>อ/ผูป้่วยเอดสเ์ป็นประจํา

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ภารกจิที& 10 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูต้ดิเชื�อ/ผูป้่วยเอดสแ์ละผูต้ดิยาเสพตดิ

เชื>อ/ผูป้่วยเอดสเ์ป็นประจํา
75. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการรณรงคก์าร
อยูร่ว่มกับผูป้่วยในชมุชนอยา่งปกตสิขุ

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

76. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับการดแูล 
สงเคราะห ์หรอืฟื>นฟผููต้ดิยาเสพตดิ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

77. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการรณรงคก์าร
อยูร่ว่มกับผูต้ดิยาเสพตดิในชมุชนอยา่งปกตสิขุ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

78. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการใหค้วามรู ้
ดา้นโภชนาการใหแ้กป่ระชาชนทั�วไปในเขต อบต.

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

79. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิ ป้องกัน /เฝ้า
ระวงั ดา้นโภชนาการแกเ่ด็กอาย ุ0-5 ปี

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

80. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิหรอืป้องกัน/
เฝ้าระวงั โภชนาการในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาในสงักัด อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

81. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการสง่เสรมิ 
ป้องกัน ควบคมุ เฝ้าระวงัป้องกันโรคประจําถิ�น

1 1 5 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

82. รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายที�ไดร้ับบรกิารจากการ
สง่เสรมิ ป้องกัน ควบคมุ เฝ้าระวงัป้องกันโรคประจําถิ�นตอ่
ประชากรทั >งหมด

40 6932 30 0.43278 การพัฒนาในอนาคต

83. จํานวนชมุชน/หมูบ่า้นที�มวีสัดอุปุกรณ์และ/หรอืงบประมาณ 
โดยไดร้ับการสนับสนุนจาก อบต. ในการป้องกันและควบคมุ
โรคตดิตอ่ที�สําคัญในชมุชน เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคพษิสนุัข
บา้ เป็นตน้

10 10 14 140 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

84. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการใหค้วามรูแ้ก่
แมห่รอืผูเ้ลี>ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีเกี�ยวกับการสรา้งภมูคิุม้กันโรค

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

85. รอ้ยละของแมห่รอืผูเ้ลี>ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีไดร้ับความรูแ้ละ
คําแนะนําเรื�องการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันโรคตอ่แมห่รอืผูเ้ลี>ยงดู
เด็กอาย ุ0-5 ปีทั >งหมดในชมุชน

60 80 80 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ภารกจิที& 11 การสาธารณสขุมลูฐาน



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

86. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการแนะนําหรอื
ดแูลสขุภาพของแมแ่ละเด็ก

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

87. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการใหค้ําแนะนํา
หรอืดแูลหญงิหลังคลอดในการดแูลสขุภาพของแมแ่ละเด็กและ
วางแผนครอบครัว

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

88. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการตรวจ
สขุาภบิาลรา้นอาหารหรอืสถานประกอบกจิการอาหารในพื>นที�

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

89. รอ้ยละของรา้นอาหารหรอืสถานประกอบกจิการอาหาร
ไดร้ับการตรวจจาก อบต. ในรอบปีเทยีบกับจํานวนรา้นอาหาร
หรอืสถานประกอบการทั >งหมดในพื>นที�

70 12 12 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

90. จํานวนโครงการพัฒนาที�อยูอ่าศัยหรอืเคหะชมุชนสําหรับผูม้ี
รายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสที�ดําเนนิการโดย อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

91. รอ้ยละของโครงการที�เกี�ยวขอ้งกับการดแูลคณุภาพชวีติ
ของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป้่วย เด็ก เยาวชน และสตร ีที�ทํางาน
เชงิบรูณาการรว่มกับหน่วยงานอื�นๆ

60 5 5 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

92. รอ้ยละของจํานวนผูท้ี�มอีาการทางจติในชมุชนไดร้ับการ
ดแูลจาก อบต.

60 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

93. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการรณรงคใ์ห ้
ความรูแ้กบ่ดิามารดําในการเลี>ยงดบูตุรอยา่งถกูวธิ ีในดา้นสภุาพ
กาย ใจ สงัคม และการเจรญิเตบิโตของเด็ก

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

กาย ใจ สงัคม และการเจรญิเตบิโตของเด็ก

94. รอ้ยละของจํานวนศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กที�ผา่นการประเมนิ
มาตรฐานของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น

90 1 1 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

95. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่เนน้การ
ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมของเด็กและเยาวชน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

96. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลดความเสี�ยง
ของเด็กและเยาวชนในการยุง่เกี�ยวกับยาเสพตดิ หรอืการกอ่
อาชญากรรมตา่งๆ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

97. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลดความเสี�ยง
ในกลุม่เด็กและเยาวชนจากการทอ้งกอ่นวยัอันควร

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

98. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�สนับสนุนการ
ออกกําลังกายหรอืเลน่กฬีาของเด็กและเยาวชน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

99. รอ้ยละของจํานวนเด็กและเยาวชนที�เลน่กฬีําหรอืการออก
กําลังกายในโครงการที� อบต. สง่เสรมิหรอืสนับสนุนตอ่จํานวน
เด็กและเยาวชนในพื>นที�

20 873 300 34.36426 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

100. จํานวนศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในความดแูลของ อบต. 2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต
101. จํานวนเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 100 100 108 108 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
102. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กที�ไดร้ับอาหารเสรมิ 
(นม) ครบถว้น

100 108 108 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

103. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ที�ไดร้ับ
อาหารกลางวนัที�มคีณุคา่ทางโภชนาการครบถว้น

100 108 108 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

104. จํานวนโรงเรยีนประถมศกึษาในความดแูลของ อบต. 1 1 6 600 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
105. จํานวนเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาของ อบต. 100 100 408 408 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ภารกจิที& 12 การพฒันาเด็กและเยาวชน

ดา้นที& 4 ดา้นการศกึษา

ภารกจิที& 13 การศกึษาในระบบ



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

106. รอ้ยละของเด็กโรงเรยีนประถมศกึษาของ อบต.ที�ไดร้ับ
อาหารเสรมิ (นม)ครบถว้น

100 408 408 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

107. รอ้ยละของเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาของ อบต.ที�ไดร้ับ
อาหารกลางวนัที�มคีณุคา่ทางโภชนาการครบถว้น

100 408 408 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

108. จํานวนกจิกรรม/โครงการสง่เสรมิการอนุรักษ์ศลิปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภมูปิัญญาพื>นบา้นในโรงเรยีน
สงักัด อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

109. จํานวนกจิกรรม/โครงการสง่เสรมิอาชพีในโรงเรยีนสงักัด
อื�นๆ ที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

110. จํานวนกจิกรรม/โครงการสง่เสรมิการอนุรักษ์ศลิปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ศาสนาและภมูปิัญญาพื>นบา้นในโรงเรยีน
สงักัดอื�นๆ ที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

111. รอ้ยละของจํานวนเด็กเล็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
 ตอ่เด็กอาย ุ2-4 ขวบทั >งหมดในเขต อบต.

35 108 108 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

112. รอ้ยละของจํานวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษา 
อบต. ตอ่เด็กอาย ุ7-12 ขวบทั >งหมดในเขต อบต.

30 408 408 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

113. จํานวนที�อา่นหนังสอืประจําหมูบ่า้น/ตําบลที� อบต. ใหก้าร 6 6 14 233.33333 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
ภารกจิที& 14 การศกึษานอกระบบ/การศกึษาตามอธัยาศยั

113. จํานวนที�อา่นหนังสอืประจําหมูบ่า้น/ตําบลที� อบต. ใหก้าร
สนับสนุน

6 6 14 233.33333 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

114. จํานวนหอ้งสมดุประชาชนหรอืหอ้งสมดุที�มไิดอ้ยูใ่น
สถานศกึษา ซึ�งดแูลหรอืบรหิารโดย อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

115. จํานวนหอ้งสมดุประชาชนหรอืหอ้งสมดุที�มไิดอ้ยูใ่น
สถานศกึษา ที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

116. จํานวนศนูยก์ารศกึษานอกหอ้งเรยีนของ อบต. 1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ
117. จํานวนศนูยก์ารศกึษานอกหอ้งเรยีนที� อบต. ใหก้าร
สนับสนุน

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

118. จํานวนศนูยก์ารเรยีนรูห้รอืศนูยเ์ทคโนโลยทีี�ดแูลหรอื
บรหิารงานโดย อบต.

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

119 จํานวนศนูยก์ารเรยีนรูห้รอืศนูยเ์ทคโนโลยทีี� อบต. ใหก้าร
สนับสนุน

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

120. จํานวนศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา ศนูยค์อมพวิเตอร ์ศนูย์
ไอซที ี(ICT) ศนูยเ์รยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศนูยก์าร
เรยีนรูเ้สมอืนจรงิ (TK Park) หรอืหอ้งสมดุมชีวีติ เป็นตน้ ที� 
อบต. ดแูลหรอืบรหิารจัดการ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

121. จํานวนกจิกรรม/โครงการอบรมสง่เสรมิทักษะหรอืการ
เรยีนรูส้ําหรับประชาชนทั�วไปในการใชช้วีติประจําวนั สทิธิ
หนา้ที�ของพลเมอืง หรอืความรูใ้นทางกฎหมํายที� อบต. ใหก้าร
สนับสนุนหรอืจัดใหม้ขี ึ>น

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

122. จํานวนกจิกรรม/โครงการของ อบต. ที�สง่เสรมิการเรยีนรู ้
หรอืการเขา้ถงึเทคโนโลยกีารสื�อสารหรอือนิเทอรเ์น็ตเพื�อ
สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติการสรา้งงานหรอืนวตักรรม หรอื
การพัฒนาเศรษฐกจิ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ดา้นที& 5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั
ภารกจิที& 15 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

123. รอ้ยละของจํานวนรถดับเพลงิที� อบต. ไดด้ําเนนิการ
ซอ่มแซม บํารงุรักษาใหพ้รอ้มใชง้านไดต้ลอด 24 ชั�วโมง

100 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

124. รอ้ยละการจัดทําแผนดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยประเภทสําคัญที�เกดิขึ>นในพื>นที�

100 3 3 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

125. รอ้ยละของจํานวนหมูบ่า้น/ชมุชนในเขต อบต. ที�มกีาร
ตดิตั >งระบบแจง้เหตเุมื�อเกดิอัคคภีัย/สาธารณภัยในชมุชน/
หมูบ่า้น

30 14 2 14.28571 การพัฒนาในอนาคต

126. รอ้ยละของจํานวน อปพร. ตอ่ประชากรทั >งหมดในพื>นที� 2 6932 95 1.37046 การพัฒนาในอนาคต
127.รอ้ยละของจํานวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตอ่ อปพร.

75 95 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

128. จํานวนครั >งตอ่ปีที� อบต. ดําเนนิการออกคําสั�ง และ 
สนับสนุน ใหอ้าสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร.
 ปฏบิัตงิานในชมุชน/หมูบ่า้น

6 6 2 33.33333 การพัฒนาในอนาคต

129. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลดการเกดิ
อบุัตเิหตทุางถนน

2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

130. ระยะเวลาโดยเฉลี�ยที�รถดับเพลงิของ อบต.เดนิทางถงึ
สถานที�เกดิอัคคภีัยเมื�อไดร้ับแจง้เหตุ

10 6 6 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

131. รอ้ยละของมลูคา่ความเสยีหายที�ลดลงจากการป้องกัน
อบุัตภิัยทางถนน

50 50 5 10 การพัฒนาในอนาคต

132. รอ้ยละของมลูคา่ความเสยีหายที�ลดลงจากการรับมอืกับ 60 60 5 8.33333 การพัฒนาในอนาคต132. รอ้ยละของมลูคา่ความเสยีหายที�ลดลงจากการรับมอืกับ
ภัยพบิัตขิอง อบต.

60 60 5 8.33333 การพัฒนาในอนาคต

133.รอ้ยละของเครื�องมอือปุกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที� อบต. มคีรบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานที�กําหนดและ
อยูใ่นสภาพที�พรอ้มใชง้านตลอด 24 ชั�วโมง

75 40 40 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

134. จํานวนเครอืขา่ยทอ้งถิ�นที� อบต. รว่มเป็นสมาชกิในการ
จัดทําแผนจัดการกับภัยพบิัต ิมกีารแบง่ปันทรัพยากรภายใน
เครอืขา่ย มกีารฝึกซอ้มแผนรว่มกัน และมกีารพัฒนาทักษะ
บคุลากรรว่มกัน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

135. รอ้ยละของงบประมาณที�ลดลงในการจัดหาเครื�องมอื
อปุกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเนื�องมาจาก
เครอืขา่ย อบต. ในการจัดการภัยพบิัติ

50 50 10 20 การพัฒนาในอนาคต

136. จํานวนขอ้บัญญัตทิอ้งถิ�นรองรับอํานาจหนา้ที�ตามที�
กฎหมายเกี�ยวกับการจัดระเบยีบสงัคมบัญญัตใิห ้อบต. มี
อํานาจ/ภารกจิที�ไดร้ับถา่ยโอน

2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

137. จํานวนโครงการที� อบต. จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการจัด
ระเบยีบในหมูบ่า้น/ชมุชนแกก่ลุม่เยาวชน กลุม่แมบ่า้น ประชาชน
 หรอืกลุม่ผูส้งูอายุ

2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

138. จํานวนโครงการที� อบต.รว่มกับฝ่ายปกครอง ตํารวจ กํานัน
 ผูใ้หญบ่า้น ผูน้ําชมุชนเพื�อจัดการปัญหาความไรร้ะเบยีบที�
เกดิขึ>นในชมุชน/หมูบ่า้น

2 2 3 150 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

139. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ใชก้ระบวนการ
ชมุชน/ประชาสงัคมดแูลจัดการปัญหาความไรร้ะเบยีบในชมุชน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ภารกจิที& 16 การจดัระเบยีบชุมชน

ภารกจิที& 17 การจดัการความขดัแยง้



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

140. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เพื�อสํารวจขอ้มลู
หรอืความพงึพอใจของประชาชน เพื�อเป็นขอ้มลูสําหรับปรับปรงุ
แกไ้ขสิ�งที�จะเป็นเหตขุองความขัดแยง้

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

141. จํานวนเรื�องรอ้งทกุขเ์กี�ยวกับเหตทุี�ทําใหเ้กดิความขัดแยง้
ในชมุชน ซึ�ง อบต. ไดด้ําเนนิการป้องกันมใิหเ้กดิความขัดแยง้
ในชมุชนไดส้ําเร็จ

1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

142. จํานวนครั >งเมื�อเกดิปัญหาความขัดแยง้ในชมุชน และ อบต.
 ไดเ้ขา้ไปดําเนนิการ(ตามอํานาจหนา้ที�ของ อบต.)เพื�อแกไ้ข
หรอืสั�งการใหห้ยดุการกระทําที�เป็นเหตใุหเ้กดิปัญหาความ
ขัดแยง้

1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

143. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อไกล่
เกลี�ยขอ้พพิาทหรอืขอ้ขัดแยง้ (ไมน่ับรวมศนูยย์ตุธิรรมชมุชน)

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

144. รอ้ยละของจํานวนเรื�องรอ้งทกุขเ์กี�ยวกับปัญหาความ
ขัดแยง้ที� อบต. เขา้ไปดําเนนิการป้องกันเหตคุวามขัดแยง้ได ้
ประสบผลสําเร็จ

80 3 2 66.66667 การพัฒนาในอนาคต

145. รอ้ยละของจํานวนความขัดแยง้ที�เกดิขึ>นแลว้ในพื>นที�ซ ึ�ง 
อบต. ไดด้ําเนนิการแกไ้ขไดเ้ป็นผลสําเร็จ

80 3 3 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

146. อบต. ไดจ้ัดตั >งศนูยไ์กลเ่กลี�ยขอ้พพิาท หรอื ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนในพื>นที�

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

147. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต.ที�มพีื>นที�ตดิตอ่กัน 
จัดประชมุปรกึษาหารอืเพื�อป้องกันและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมที�เกดิขึ>นในชมุชน รว่มกับฝ่ายตํารวจ ฝ่ายปกครอง
 และ ฝ่ายทอ้งที�

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

148. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. และประชาคม
รว่มกันสรา้งชมุชน เขม้แข็ง/ประชาคมเขม้แข็ง/คุม้หมูบ่า้นเพื�อ
ดแูลความปลอดภัยในชมุชน หรอืป้องกันปัญหาอาชญากรรม

2 2 4 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

149. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต.จัดใหแ้กป่ระชาชน
เพื�อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมที�เกดิขึ>นในชมุชน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

150. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. จัดรณรงคป์้องกัน
การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ หรอืลดความเสี�ยงจากปัญหายา
เสพตดิ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

151. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการรว่มกับ
กรรมการชมุชนคณะกรรมการหมูบ่า้น หรอืภาคประชาสงัคมใน
การจัดเวรยามประจําหมูบ่า้น ออกสายตรวจ หรอืโครงการตา
สปัปะรด

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

152. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. รว่มมอืกับสว่น
ราชการใชม้าตรการที�เขม้งวดและจรงิจังเพื�อจัดการกับผูค้า้หรอื
ผูเ้สพยาเสพตดิในชมุชน

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

153. รอ้ยละของพื>นที� อบต. ที�มกีารตดิตั >งกลอ้งวงจรปิด CCTV 20 211 35 16.58768 การพัฒนาในอนาคต
154. รอ้ยละของพื>นที� อบต. ที�มกีารตดิตั >งกลอ้งวงจรปิด CCTV
 ไดม้เีจา้หนา้ที�ตรวจตราหรอืเฝ้าระวงัตลอด 24 ชั�วโมง

30 35 35 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

155. รอ้ยละของมลูคา่ความเสยีหายในทรัพยส์นิหรอืบา้นเรอืน
ของประชาชนที� ลดลงจากการรับมอืกับภัยสาธารณะที�เกดิขึ>น
ในพื>นที� อบต.

65 65 10 15.38462 การพัฒนาในอนาคต

ภารกจิที& 18 การป้องกนัอาชญากรรมและการกระทาํผดิ



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

156. จํานวนกลุม่อาชพี กลุม่วสิาหกจิชมุชนที�ไดร้ับการ
สนับสนุนจาก อบต.

2 2 14 700 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

157. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมเกี�ยวกับการสง่เสรมิอาชพีที�
ดําเนนิการโดย อบต.

2 2 10 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

158. จํานวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานที�
ดําเนนิการโดย อบต.

1 1 4 400 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

159. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการสํารวจและ
ชว่ยเหลอืการป้องกันกําจัดศัตรพูชืโดย อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

160. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการป้องกัน
หรอืแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ใหก้ับกลุม่เกษตรกร

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

161. จํานวนโครงการของ อบต. สง่เสรมิการทําการเกษตร
แบบพอเพยีงหรอืทฤษฎใีหม ่หรอืเกษตรอนิทรยี์

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

162. จํานวนศนูยบ์รกิารขอ้มลูดา้นการเกษตร ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรหรอืศนูยก์ารเรยีนรูท้างดา้น
การเกษตรที�สนับสนุนโดย อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

163. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เพื�อกระตุน้หรอื
สง่เสรมิการทอ่งเที�ยว

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ดา้นที& 6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที&ยว และการลงทนุ

ภารกจิที& 19 สง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที&ยว และการลงทนุ

สง่เสรมิการทอ่งเที�ยว
164. จํานวนแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ไดร้ับการพัฒนา-ทะนุบํารงุใน
พื>นที�จาก อบต. หรอืมกีารปรับปรงุเกี�ยวกับสิ�งอํานวยความ
สะดวกที�เกี�ยวขอ้ง อาท ิป้ายบอกทาง ป้ายใหข้อ้มลูการ
ทอ่งเที�ยว ไฟสอ่งสวา่ง หอ้งนํ>า หรอืทางเดนิ เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

165. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับพัฒนา
หรอืฟื>นฟแูหลง่ทอ่งเที�ยวเสื�อมโทรมใหม้สีภาพที�เหมาะสมตอ่
การทอ่งเที�ยว

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

166. รอ้ยละของจํานวนกลุม่เกษตรกรที�มรีายไดเ้พิ�มขึ>นโดย
เฉลี�ยตอ่จํานวนกลุม่เกษตรกรทั >งหมดที�ไดร้ับการสนับสนุนจาก 
อบต.

40 14 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

167. รอ้ยละของจํานวนกลุม่อาชพีที�มรีายไดเ้พิ�มขึ>นโดยเฉลี�ย
ตอ่จํานวนกลุม่อาชพีทั >งหมดที�ไดร้ับการสนับสนุนจาก อบต.

40 14 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

168. รอ้ยละของรายไดข้องกลุม่อาชพีที�เพิ�มขึ>นโดยเฉลี�ยจาก
การจําหน่ายผลผลติตามที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน

10 10 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

169. อัตราการมงีานทําตามฤดกูาลของเกษตรกรในพื>นที� 80 80 100 125 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
170. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับการ
พัฒนาดนิ หมอดนิ การวเิคราะหส์ภาพดนิ หรอืการฟื>นฟคูณุภาพ
ดนิ เป็นตน้

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

171. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เพื�อสง่เสรมิ
การเกษตรที�ไดม้าตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม ่หรอืเกษตร
อนิทรยี ์เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

172. จํานวนศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูย ์OTOP สนิคา้
หัตถกรรม หรอืศนูยจ์ําหน่ายสนิคา้ของ อบต. ที�เปิดใหบ้รกิาร
ตามปกติ

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

173. จํานวนตลาดนัด ตลาดชมุชน ถนนคนเดนิ ถนนวฒันธรรม 
ตลาดนํ>า หรอืตลาดเกา่ Homestay ฯลฯ ที�สง่เสรมิ สนับสนุน 
หรอืพัฒนาขึ>นโดย อบต.

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย



เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ออย

174. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกับการ
พัฒนาขอ้มลูพื>นฐานทางเศรษฐกจิ การคา้ การจา้งงาน รายได ้
อาชพี การทอ่งเที�ยว หรอืการลงทนุในพื>นที�

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

175. รอ้ยละของจํานวนกลุม่อาชพี หรอืวสิาหกจิชมุชนที�ไดร้ับ
การสนับสนุนจาก อบต.สามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งยั�งยนืและมี
รายไดต้อ่เนื�อง

40 14 5 35.71429 การพัฒนาในอนาคต

176. รอ้ยละของเกษตรกรที�สามารถประกอบอาชพีและมรีายได ้
อยา่งยั�งยนื

60 4677 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

177. รอ้ยละของปรมิาณขยะชมุชนที�จัดเก็บโดย อบต. 80 4 4 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
178. รอ้ยละของปรมิาณขยะชมุชนที�กําจัดอยา่งถกูสขุลักษณะ 85 4 3 75 การพัฒนาในอนาคต
179. รอ้ยละของปรมิาณขยะตดิเชื>อที�จัดเก็บโดย อบต. 80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ
180. รอ้ยละของปรมิาณขยะตดิเชื>อที�กําจัดอยา่งถกูสขุลักษณะ 80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ
181. จํานวนโครงการหรอืแผนงานของ อบต.ในการจัดการขยะ
ตกคา้งในชมุชน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

182. จํานวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรอืรณรงคใ์ห ้
ความรูเ้กี�ยวกับไฟป่า การเผาในที�โลง่ ภัยจากไฟป่า การป้องกัน

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

ดา้นที& 7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ&งแวดลอ้ม และ ดา้นที& 8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน
ภารกจิที& 20 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ&งแวดลอ้ม

ความรูเ้กี�ยวกับไฟป่า การเผาในที�โลง่ ภัยจากไฟป่า การป้องกัน
ไฟป่า และภัยจากการเผาในที�โลง่
183. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ปัญหาไฟป่า หรอื
ในการป้องกันหรอืแกไ้ขการเผาในที�โลง่

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

184. จํานวนครัวเรอืนที�ไดร้ับการประสานความรว่มมอือยา่ง
ตอ่เนื�องจาก อบต. เพื�อเป็นเครอืขา่ยในการจัดการไฟป่าหรอื
เพื�อป้องกันไมใ่หเ้กดิไฟป่า

5 5 1000 20000 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

185.จํานวนกจิกรรมหรอืโครงการของ อบต. ในการอนุรักษ์ดแูล
รักษาป่า แหลง่นํ>าธรรมชาต ิลํานํ>าสาธารณะ และทรัพยากร
ชายฝั�ง หรอืการจัดการเกี�ยวกับปัญหาวชัพชื ผักตบชวา ปัญหา
นํ>าเน่าเสยี และการขดุลอกคคูลอง ฯลฯ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

186. จํานวนแหลง่ขยะตกทิ>งคา้ง พื>นที�ที�จัดเก็บขยะไมห่มด 
หรอืบรเิวณที�ถกูลักลอบนําขยะไปทิ>ง

1 8 8 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

187. ปรมิาณขยะตกคา้งในชมุชน 1 1 1 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
188. รอ้ยละของปรมิาณขยะที�จัดเก็บได ้เมื�อเทยีบกับขยะ
ชมุชน(ตันตอ่วนั)

80 4 3 75 การพัฒนาในอนาคต

189. รอ้ยละของแหลง่นํ>าในชมุชนที�มคีณุภาพนํ>าไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐาน

80 14 1 7.14286 การพัฒนาในอนาคต

190. รอ้ยละของพื>นที� อบต. ที�มคีณุภาพอากาศไมเ่กนิคา่
มาตรฐานตลอดทั >งปี

80 211 211 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

191. รอ้ยละของจํานวนไฟป่าและการเผาในที�โลง่ที�ลดลงเมื�อ
เทยีบกับปีที�แลว้

5 5 10 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

192. รอ้ยละของขนาดของพื>นที�ป่าที�ถกูไฟไหมท้ี�ลดลงเมื�อ
เทยีบกับปีที�แลว้

5 5 10 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

193. จํานวนกจิกรรมหรอืโครงการของ อบต. ในการลดปรมิาณ
ขยะ คัดแยกขยะ ลดใชถ้งุพลาสตกิ นําขยะกลับมาใชใ้หม ่หรอื
ลดการทิ>งขยะไมถ่กูที�)

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

194. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมปลกูป่าหรอืเพิ�มพื>นที�สเีขยีว
ในเขต อบต. และมกีารดแูลรักษาป่าอยา่งตอ่เนื�อง

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
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195. จํานวนโครงการที�การสนับสนุนกลุม่อาสาสมัครหรอืการ
สรา้งเครอืขา่ยเพื�อพทิักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
และการจัดการไฟป่าในพื>นที�

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

196. รอ้ยละของการจัดเก็บขยะอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์อปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์สารเคมอีันตราย และขยะอันตรายที�ดําเนนิการโดย
 อบต.

50 0.05 0.1 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

197. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต.ในการรณรงคส์
สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานและการใชพ้ลังงานทางเลอืก

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

198. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการรณรงค์
สง่เสรมิการลดใชส้ารเคมใีนการเกษตร

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

199. จํานวนระบบขอ้มลูพื>นฐานดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิอบต. ใชใ้นการวางแผนและดําเนนิงานดา้น
การจัดการสิ�งแวดลอ้ม

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

200. รอ้ยละของขยะชมุชนที�มกีารคัดแยก หรอืนํากลับไปใช ้
ใหมเ่มื�อเทยีบกับปรมิาณขยะทั >งหมดตอ่วนั

20 4 0.05 1.25 การพัฒนาในอนาคต

201. รอ้ยละของพื>นที�ป่าที�เพิ�มขึ>นจากโครงการหรอืกจิกรรม
ปลกูตน้ไมข้อง อบต.ซึ�งมกีารดแูลรักษําใหต้น้ไมอ้ยูใ่นสภาพที�
สมบรูณ์และเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง

7 7 10 142.85714 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

202. จํานวนโครงการของ อบต. ในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้
แลกเปลี�ยน การสบืทอดและปลกูจติสํานกึวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิ�น

2 2 5 250 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

203. จํานวนโครงการของ อบต. ในการสง่เสรมิหรอือนุรักษ์
ศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิัญญาทอ้งถิ�น

2 2 5 250 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

204. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เพื�อสง่เสรมิหรอื
เผยแพรก่ารแสดงศลิปวฒันธรรมทอ้งถิ�น

2 2 3 150 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

205. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่คน้หา ยก
ยอ่ง หรอืเชดิชปูราชญช์าวบา้น และภมูปิัญญาทอ้งถิ�น

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

206. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ถอดบทเรยีน
ภมูปิัญญาชาวบา้น ความเชื�อ ประเพณี คา่นยิมทอ้งถิ�น และ
เผยแพรใ่หค้นรุน่ใหมไ่ดศ้กึษาเรยีนรู ้

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

207. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ที�สง่เสรมิใหเ้กดิ
ความเขา้ใจและความภาคภมูใิจในวถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีม 
วฒันธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภมูปิัญญา
ทอ้งถิ�น

1 1 5 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

208. รอ้ยละของประชาชนที�มคีวามภาคภมูใิจหรอืพงึพอใจ
ตอ่อัตลักษณ์ดา้นศลิปะศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของชมุชน
ทอ้งถิ�น

80 80 90 112.5 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

209. จํานวนระบบขอ้มลู/ฐานขอ้มลูดา้นศาสนา ศลิปะ 
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ�นที�ใชใ้นการวางแผนสง่เสรมิการ
อนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมและประเพณี)

1 1 1 100 เทา่กับคา่เป้าหมาย

210. จํานวนหลักสตูรการเรยีนรูด้า้นวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ�น
ที�นํามาถา่ยทอดในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาในสงักัด อบต.

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ภารกจิที& 21 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน
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211. โครงการหรอืจํานวนแผนที�วฒันธรรม แผนที�ชมุชนเชงิ
นเิวศน ์แผนที�ของดชีมุชนแผนที�ภมูปิัญญาทอ้งถิ�น/ปราชญ์
ชาวบา้น ฯลฯ ที� อบต. จัดทําหรอืสง่เสรมิใหม้กีารจัดทําขึ>นเพื�อ
แหลง่เรยีนรูใ้นเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนาเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวเชงิ
วฒันธรรม

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

212. จํานวนโครงการหรอืแผนงานบรูณาการระหวา่ง อบต. กับ
หน่วยงานอื�นๆ ในดา้นการอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม สถานที�
สําคัญ โบราณสถาน ชมุชนเกา่/เมอืงเกา่/อาคารเกา่ หรอืแหลง่
มรดกทางวฒันธรรม

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

213. จํานวนโครงการหรอืแผนงานของ อบต. ในการสง่เสรมิ
บรูณาการหรอืสรา้งเครอืขา่ยทางศาสนา

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย


