
ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง 
ส าหรับการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐาน 

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 
๑. ความน า 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักงำน ก.ก.ถ.) 
ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยวิธีกำร
ประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ อปท. พัฒนำประสิทธิภำพประสิทธิผล
ของกำรให้บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และได้รับควำมพึงพอใจจำก
ประชำชน โดยข้อมูลที่ได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผลตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. สำมำรถใช้เป็นข้อมูลส ำหรับคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และคณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน มำตรกำร 
และแนวทำงพัฒนำงำนด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. และกำรให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุน
ส่งเสริมควำมรู้เทคนิควิชำกำรแก่ อปท. ที่ยังมีผลด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน เพ่ือให้กำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. มีคุณภำพสูงขึ้น รวมทั้ง กำรที่ อปท. สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรติดตำมประเมินผลตำม 
เกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดบริกำรสำธำรณะและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ของตนเอง เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรสำธำรณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลำกรของ อปท. ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรสำธำรณะของ อปท. ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
กำรบริกำรที่สูงขึ้นต่อไป  
๒. ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง 
  กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
ขั้นต่ ำกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ด ำเนินกำรโดยก ำหนดให้ อบต. ใช้กลไกของคณะผู้บริหำร อบต. ท ำหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลและรับรองผลกำรประเมิน โดยมีขั้นตอนและวิธีกำรประเมินตนเอง ดังนี้ 
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเอง โดยให้ผู้บริหำรของ อบต. หรือผู้ท ำหน้ำที่รักษำกำร 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเอง ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงำนตำมภำรกิจกำรจัดบริกำรสำธำรณะในแต่ละ
ด้ำน จ ำนวน ๘ ด้ำน เพ่ือรับผิดชอบในกำรประสำนงำนและรวบรวมข้อมูล (เอกสำรแนบท้ำย) 
  ๒) ด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมแบบรวบรวมข้อมูล โดยให้คณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
ในแต่ละด้ำนรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตำมแบบติดตำมประเมินผลที่ก ำหนด จ ำนวน ๒ แบบหลัก คือ 
   ๒.๑) แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป (แบบ อบต. ๑) 
   ๒.๒) แบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะ (แบบ อบต. ๒) ประกอบด้วย  
แบบ อบจ. ๒-๑ ถึง แบบ อบจ. ๒-๖ จ ำนวน ๖ แบบ ส ำหรับกำรรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
จ ำนวน ๘ ด้ำน  



๒ 

 

   (โดยสำมำรถดำวน์โหลดและจัดพิมพ์แบบรวบรวมข้อมูลทั้ง ๒ แบบ เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรแจกจ่ำยแบบรวบรวมข้อมูลแก่ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ได้ที่ www.odloc.go.th 
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนด) 
  ๓) เสนอผลกำรประเมินตนเองให้ผู้บริหำร อบต. ทรำบและรับรอง เมื่อคณะกรรมกำร
ประเมินตนเองในแต่ละด้ำนได้รวบรวมข้อมูลกำรประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอผู้บริหำร อบต. ทรำบผล
กำรด ำเนินงำนของ อบต. ตำมเกณฑ์ชี้วัด และพิจำรณำรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
  ๔) ส่งผลกำรประเมินให้ ส ำนักงำน ก.ก.ถ. เมื่อผู้บริหำร อบต. ได้รับรองผลกำรประเมินแล้ว
ให้จัดส่งผลกำรประเมินตนเองตำมแบบติดตำมประเมินผลให้ส ำนักงำน ก.ก.ถ. ทำงระบบออนไลน์ที่ 
www.odloc.go.th ตำมวิธีกำรที่ก ำหนด และกรุณาจัดท าหนังสือส่งผลการประเมินฯ ให้ส านักงาน ก.ก.ถ. 
เพื่อด าเนินการต่อไป โดยผู้บริหาร อบต. เป็นผู้ลงนาม และส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)  
มาที่ Email : odloc@opm.go.th(ไม่ต้องส่งหนังสือฉบับจริง) 
  ๕) น ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรประเมินตนเองรำยงำนที่ประชุมสภำของ อบต. เพ่ือให้ทรำบ      
ผลกำรปฏิบัติงำนของ อบต. ตำมแบบรวบรวมข้อมูล ภำยหลังกำรจัดส่งผลกำรประเมินตนเองให้ส ำนักงำน ก.ก.ถ.
แล้ว (ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมาย อบต. ควรจัดท าข้อเสนอแนวทางแก้ไขตัวชี้วัดที่มีค่าต่ า
กว่าค่าเป้าหมายประกอบการพิจารณาของสภาฯ ด้วย) 
  ๖) แจ้งผลกำรประเมินตนเองให้ประชำชนทรำบ เพ่ือให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน
ของ อบต. โดยผ่ำนกระบวนกำรประชำคมและ/หรือกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ อบต. หรืออ่ืนๆ 
ตำมสมควร 
  เมื่อส ำนักงำน ก.ก.ถ. ไดร้ับข้อมูลจำกแบบประเมินตนเองจำก อบต. ทั้งประเทศ ผ่ำนทำงระบบ
ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. จะได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผล  
กำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. รำยงำน ก.ก.ถ.เพ่ือพิจำรณำ  และ อบต. สำมำรถเรียกดูสรุปผลกำรประเมิน
ตนเองได้จำก www.odloc.go.th ตำมวิธีกำรที่ก ำหนด เพ่ือ อบต. น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำร
จัดบริกำรสำธำรณะและกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
อบต. ต่อไป 
ผู้ประสานงาน ๑. นำยวรพงศ์  อุตทำนนท์ตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๓๔ หรือ 06 2591 7122 
         ๒. นำงสำวสิริภร ด ำนำคแก้ว  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๙ หรือ ๐๙ ๘๒๘๐ ๗๕๗๙ 
         ๓. นำยมำฆะนันท์ สิงหะ  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๙ 
   (กรณีมีปัญหำกำรใช้งำนระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดฯ) 

 
 
 
 

http://www.odloc.go.th/
http://www.odloc.go.th/
http://www.odloc.go.th/


๓ 

 

การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แบบ อบต. ๑) 

๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ อบต. ตามแบบ อบต. ๑  
      ๒.๑.๑ ลักษณะแบบรวบรวมข้อมูล 
     แบบ อบต. ๑ เป็นแบบส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไปของ อบต. ที่จะถูกน ำไปใช้ในกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะ โดยแบบ อบต. ๑ ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับบริบทของ อบต. ได้แก่  
     ๑) ข้อมูลพื้นฐำน เช่น จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำกร จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน และจ ำนวนพ้ืนที่
ท ำกำรเกษตร เป็นต้น 
     ๒) ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต. เช่น ควำมยำวของถนน
คอนกรีตและถนนลำดยำง ควำมยำวของถนนสำยหลัก และถนนสำยรอง จ ำนวนสวนสำธำรณะ จ ำนวนตลำด 
และจ ำนวนสระ บ่อ บึง เป็นต้น 
     ๓) ข้อมูลงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต เช่น จ ำนวนเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบต. จ ำนวนเด็กและเยำวชน ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ และจ ำนวนหญิงมีครรภ์ เป็นต้น  
     ๔) ข้อมลูด้ำนกำรจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย เช่น กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
      ๒.๑.๒ แหล่งข้อมูล 
     ๑) ควรรวบรวมข้อมูลจำกข้อมูลของ อบต. ที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสำรรำยงำน แผนงำน โครงกำร 
หรือข้อมูลที่ อบต. จัดเก็บรวบรวมไว้ หรือใช้กำรประมำณกำรในกรณีที่ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน หรือ
อำจจะรวบรวมจำกหน่วยงำนอ่ืน และควรตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับควำมต้องกำรของข้อมูลที่ได้มีกำรระบุ
รำยละเอียดและค ำอธิบำยไว้ในเอกสำรฉบับนี้ด้วย เพ่ือควำมถูกต้องและแม่นย ำ ซึ่งจะมีผลต่อผลกำรประเมิน
ระดับประสิทธิภำพประสิทธิผลของ อบต. โดยข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อบต. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
               ๒) ในกรณีที่ อบต. ไม่มีบริกำรสำธำรณะตำมช่องรำยกำรข้อมูลในแบบ อบต. ๑ หมำยถึงในเขต
พ้ืนที่ อบต. ไม่มีโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับกำรจัดบริกำรสำธำรณะนั้น หรือ อบต. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแต่ไมเ่คยมี
กำรจัดบริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้นแล้วแต่กรณี ในกำรบันทึกข้อมูลกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของรำยกำรข้อมูลนั้นหรือตัวชี้วัดนั้น ขอให้บันทึกข้อมูลที ่ช่องไม่มีบริการสาธารณะ เท่ำนั้น ห้ามลง
จ านวน 0 (หรือ 0.00 หรือ อ่ืนๆ เช่น -) ในช่องจ านวน โดยเด็ดขาด เพรำะจะท ำให้กำรประมวลผลข้อมูลของ 
อบต. ของท่ำนมีควำมผิดพลำด 
๒.๒ แบบข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ อบต. หรือ แบบ อบต. ๑  

 

 



๔ 

 

การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(แบบ อบต. ๒-๑ ถึง แบบ อบต. ๒-๖) 
 
๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ตามแบบ อบต. ๒  
      ๓.๑.๑ ลักษณะแบบรวบรวมข้อมูล 
     แบบ อบต. ๒ เป็นแบบส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ส ำหรับใช้เพ่ือ
กำรวิเครำะห์และประเมินมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ โดยครอบคลุมผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำร
สำธำรณะของ อบต. จ ำนวน ๘ ด้ำน จ ำนวน ๓๙๙ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     ๑) แบบ อบต. ๒-๑ : แบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และ
ด้ำนผังเมือง 
     ๒) แบบ อบต. ๒-๒ : แบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ด้ำนสำธำรณสุข  
บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต 
     ๓) แบบ อบต. ๒-๓ : แบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ด้ำนกำรศึกษำ 
     ๔) แบบ อบต. ๒-๔ : แบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
     ๕) แบบ อบต. ๒-๕ : แบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน อำชีพ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
     ๖) แบบ อบต. ๒-๖ : แบบรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. ด้ำนกำรจัดกำรและ 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
      ๓.๑.๒ แหล่งข้อมูล 
     ๑) ควรรวบรวมข้อมูลจำกข้อมูลของ อบต. ที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสำรรำยงำน แผนงำน โครงกำร 
หรือข้อมูลที่ อบต. จัดเก็บรวบรวมไว้ หรือใช้กำรประมำณกำรในกรณีที่ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน หรือ
อำจจะรวบรวมจำกหน่วยงำนอ่ืน และควรตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับควำมต้องกำรของข้อมูลที่ได้มีกำรระบุ
รำยละเอียดและค ำอธิบำยไว้ในเอกสำรฉบับนี้ด้วย เพ่ือควำมถูกต้องและแม่นย ำ ซึ่งจะมีผลต่อผลกำรประเมิน
ระดับประสิทธิภำพประสิทธิผลของ อบต. โดยข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อบต. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 



๕ 

 

     ๒) ในกรณีที่ อบต. ไม่มีบริกำรสำธำรณะตำมช่องรำยกำรข้อมูลในแบบ อบต. ๒ หมำยถึง 
ในเขตพ้ืนที่ อบต. ไม่มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรจัดบริกำรสำธำรณะนั้น ขอให้บันทึกข้อมูลที่ช่องไม่มี
บริการสาธารณะ หรือ ในกรณีที่ อบต. ไมเ่คยมีกำรจัดบริกำรสำธำรณะนั้น แล้วแต่กรณี 

    ๓) ในกรณีที่ อบต. ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมช่องรำยกำรข้อมูลในแบบ อบต. ๒ หมำยถึง ในเขตพ้ืนที่ 
อบต. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรจัดบริกำรสำธำรณะ แต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไม่มีกำรจัดบริกำร
สำธำรณะที่เกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้น เช่น อบต. มีถนนคอนกรีตและลำดยำงในพ้ืนที่ แต่ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้มีกำรบ ำรุงรักษำ เนื่องจำกไม่ได้จัดสรรงบประมำณ หรือ ไม่มีบุคลำกรในกำรด ำเนินกำร  
เป็นต้น โดยขอให้บันทึกข้อมูลที่ช่องไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามลง
จ านวน 0 (หรือ 0.00 หรือ อ่ืนๆ เช่น -) ในช่องจ านวนโดยเด็ดขาด   เพรำะจะท ำให้กำรประมวลผลข้อมูล
ของ อบต. ของท่ำนมีควำมผิดพลำด 
(หมายเหตุ ถ้ำท่ำนลงรำยกำรข้อมูลเป็น ไม่มีบริกำรสำธำรณะ ในแบบรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป หรือ     
แบบ อบต. ๑ แล้ว รำยกำรข้อมูลนั้นจะไม่ปรำกฏในแบบ อบต. ๒) 

    ๔) ในกรณีที่ อบต. ไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะด ำเนินกำรตำมช่องรำยกำรข้อมูลในแบบ อบต. ๒ 
หมำยถึง ในเขตพ้ืนที่ อบต. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรจัดบริกำรสำธำรณะ แต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้น เช่น อบต. มีถนนคอนกรีตและลำดยำง
ในพ้ืนที่ แต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้มีกำรบ ำรุงรักษำ เนื่องจำกในปีงบประมำณก่อนหน้ำนั้นอำจท ำกำร
บ ำรุงรักษำเรียบร้อยแล้ว หรือ ถนนคอนกรีตและลำดยำงนั้นอยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น โดยขอให้บันทึกข้อมูลที่ช่องไม่มี
ความจ าเป็นที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามลงจ านวน 0 (หรือ 0.00  
หรือ อ่ืนๆ เช่น -) ในช่องจ านวนโดยเด็ดขาด   เพรำะจะท ำให้กำรประมวลผลข้อมูลของ อบต. ของท่ำนมี
ควำมผิดพลำด 
(หมายเหตุ ถ้ำท่ำนลงรำยกำรข้อมูลเป็น ไม่มีบริกำรสำธำรณะ ในแบบรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป หรือ     
แบบ อบต. ๑ แล้ว รำยกำรข้อมูลนั้นจะไม่ปรำกฏในแบบ อบต. ๒) 
 
๓.๒ แบบข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อบต. (แบบ อบต. ๒) ประกอบด้วยรายการข้อมูลการ
จัดบริการสาธารณะจ านวน ๘ ด้าน ๓๙๙ ตัวช้ีวัด ดังนี้     
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพ้ืนฐาน  ( ๖๒ ตัวช้ีวัด) แบบ อบต. ๒-๑ 
  ภารกิจที่ ๑  ถนนและกำรระบำยน้ ำ     ๑๖ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๒ คลอง/ล ำธำร บ่อน้ ำ และแหล่งน้ ำ    ๙    ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๓ ระบบประปำ (เฉพำะ อบต. ที่มีระบบประปำ)  ๕    ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๔ สะพำน       ๒ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๕ ไฟจรำจร ไฟส่องสว่ำง และป้ำยสัญญำณ   ๖    ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๖ กำรคมนำคมและขนส่ง     ๔ ตัวชี้วัด 
 
 



๖ 

 

  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๓ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๑๕ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๒ ตัวชี้วัด 
ด้านที่ ๒ ผังเมือง  (๓๑ ตัวช้ีวัด) แบบ อบต. ๒-๑ 
  ภารกิจที่ ๗  งำนผังเมือง      ๑๕ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๓ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๙ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๔ ตัวชี้วัด 

ด้านที่ ๓ สาธารณสุขบริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  (๘๗ ตัวช้ีวัด) แบบ อบต. ๒-๒ 
  ภารกิจที่ ๘ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี    ๓ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๙ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้สูงอำยุ    ๘ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๑๐ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำร   ๖ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๑๑ กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และ  ๘ ตัวชี้วัด 
   ผู้ติดยำเสพติด 
  ภารกิจที่ ๑๒ กำรสำธำรณสุขมูลฐำน     ๙ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๑๓ กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน    ๖ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๙ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๓๑ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๗ ตัวชี้วัด 

ด้านที่ ๔ การศึกษา  (๕๙ ตัวช้ีวัด)  แบบ อบต. ๒-๓ 
  ภารกิจที่ ๑๔ กำรศึกษำในระบบ     ๒๙ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๑๕ กำรศึกษำนอกระบบ     ๑๐ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๔ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๑๐ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๖ ตัวชี้วัด 

ด้านที่ ๕ การจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย  (๔๙ ตัวชี้วัด)  
           แบบ อบต. ๒-๔ 
  ภารกิจที่ ๑๖ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   ๘ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๑๗ กำรจัดระเบียบชุมชน     ๖ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๑๘ กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง     ๖ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที่ ๑๙ กำรป้องกันอำชญำกรรมและกำรกระท ำผิด   ๖ ตัวชี้วัด 
 



๗ 

 

  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๘ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๑๐ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๕ ตัวชี้วัด 

ด้านที่ ๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชึพ การลงทุน และการท่องเที่ยว  (๔๘ ตัวชี้วัด) 
           แบบ อบต. ๒-๕ 
  ภารกิจที่ ๒๐ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน     ๑๖ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๑๒ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๑๒ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๘ ตัวชี้วัด 

ด้านที่ ๗ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (๓๘ ตัวช้ีวัด) 
            แบบ อบต. ๒-๖ 
  ภารกิจที่ ๒๑  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ๑๔ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๑๐ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๑๐ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๔ ตัวชี้วัด 

ด้านที่ ๘ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (๒๕ ตัวชี้วัด) 
            แบบ อบต. ๒-๖ 
  ภารกิจที่ ๒๒ กำรอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม   ๑๒  ตัวชี้วัด 
   และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ภารกิจเสริมข้ันพื้นฐาน       ๖ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจหลักขั้นพัฒนา       ๓ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจเสริมข้ันพัฒนา       ๔ ตัวชี้วัด 
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