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ขอ้มูลพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล หน่วย
ข้อมูล ณ ปี 

พ.ศ. 2561

แหล่งข้อมูล
ไม่มีบริการ

สาธารณะ
อปท.เอง

(เลือก)

จากแหล่งอ่ืน 

(เลือก)

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. กม. 7.295 เลือก

 1.2 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. กม. 33.64 เลือก

 1.3 ระยะทางของถนลูกรังในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. กม. เลือก

 1.4 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. กม. 8.185 เลือก

 
1.5 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้สร้างหรือ

ตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
กม. เลือก

 
1.6 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของอบต. ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
กม. เลือก

 1.7 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. แห่ง เลือก

 1.8 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ อบต. แห่ง เลือก

 
1.9 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้สร้างหรือตาม

แผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
แห่ง เลือก

 
1.10 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ อบต. ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้สร้าง

หรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
แห่ง เลือก

 1.11 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. กม. เลือก

 1.12 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ อบต. กม. เลือก

 
1.13 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
กม. เลือก

 
1.14 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ อบต. ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
กม. เลือก

 
1.15 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ อบต. ท่ีมีระบบระบายนต้า ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้สร้างหรือ

ตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
กม. เลือก

 
1.16 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ อบต. ท่ีมีระบบระบายนต้า ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561
กม. เลือก

 1.17 จตานวนเส้นทางคลองและลตาธารสาธารณะระบายนต้าในความรับผิดชอบของ อบต. เส้น เลือก

 1.18 จตานวนบ่อนต้า/บ่อนต้าบาดาลในความรับผิดชอบของอบต.(อบต.ไดข้ึ้นทะเบียนหรือขออนุญาติเรียบร้อยแลว้) บ่อ 8 เลือก

 
1.19 จตานวนบ่อนต้า/นต้าบาดาลในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ท่ีประชาชนตอ้งการให้สร้างเพ่ิมเติมหรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561
บ่อ เลือก

 
1.20 จตานวนถงัเก็บนต้าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิดความเดือดร้อน เช่น ภยัแลง้ เป็นตน้ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

อบต.
ถงั 18 เลือก

 1.21 จตานวนถงัเก็บนต้าท่ีประชาชนตอ้งการให้สร้างหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 ถงั เลือก

 1.22 จตานวนแหล่งนต้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันต้า หรือแกม้ลิงในความดูแลของ อบต. แห่ง เลือก

 
1.23 จตานวนแหล่งนต้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันต้า หรือแกม้ลิงท่ีประชาชนตอ้งการให้สร้างหรือจดัหาเพ่ิมเติม หรือตามแผน

พฒันาในปีงบประมาณ 2561
แห่ง เลือก

 1.24 จตานวนระบบสูบนต้า/เคร่ืองสูบนต้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เคร่ือง 5 เลือก

1.25 จตานวนระบบสูบนต้า/เคร่ืองสูบนต้าท่ีประชาชนตอ้งการให้จดัซ้ือหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพฒันาใน
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ปีงบประมาณ 2561

เคร่ือง เลือก

 1.26 ปริมาณความตอ้งการนต้าประปาโดยภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกนั (ลบ.ม. ต่อวนั) ลบ.ม. เลือก

 1.27 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใช้นต้าประปาทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของ อบต. ตร.กม. เลือก

 1.28 จตานวนระบบการผลิตนต้าประปาในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 8 เลือก

 1.29 จตานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 15 เลือก

 1.30 จตานวนสะพานไมใ้นความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 1 เลือก

 1.31 จตานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จุด 200 เลือก

 1.32 จตานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. จุด 20 เลือก

 1.33 จตานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. จุด 7 เลือก

 
1.34 จตานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนตอ้งการให้ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือตามแผน

พฒันาในปีงบประมาณ 2561
จุด 1 เลือก

 
1.35 จตานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนตอ้งการให้ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561
จุด เลือก

 
1.36 จตานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนตอ้งการให้ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือตามแผน

พฒันาในปีงบประมาณ 2561
จุด เลือก

 1.37 จตานวนท่าเทียบเรือ/ท่าขา้ม ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง เลือก

 1.38 จตานวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบก อบต. จุด 1 เลือก

 1.39 จตานวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาการจราจรทางบกในเขตพ้ืนท่ี อบต. เร่ือง เลือก

 1.40 พ้ืนท่ีผิวการจราจรท่ีมีนต้าท่วมขงัและส่งผลให้เกิดการจราจรติดขดัในเขต อบต. แห่ง เลือก

 1.41 จตานวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางนต้า/ทางทะเลในเขต อบต. จุด เลือก

 1.42 ขนาดพ้ืนท่ี อบต. ทั้งหมด ตร.กม. 30.213 เลือก

2.ด้านผังเมือง

 2.1 จตานวนอาคาร/โครงการท่ีย่ืนขออนุญาตก่อสร้างใหม่ระหว่างปี 2561 แห่ง 17 เลือก

 2.2 จตานวนอาคาร/โครงการท่ีย่ืนขออนุญาตดดัแปลงหรือปรับปรุงระหว่างปี 2561 แห่ง เลือก

 2.3 จตานวนคตาร้องเรียนเก่ียวกบัผงัการใช้ท่ีดินในรอบปี 2561 เร่ือง 1 เลือก

 2.4 จตานวนคตาร้องเรียนเก่ียวกบัการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบปี 2561 เร่ือง เลือก

 2.5 จตานวนอาคารสูงหรืออาคารเส่ียงภยัทั้งหมดในเขต อบต. หลงั เลือก

 
2.6 การจดัทตาผงัเมืองเพ่ือให้ อบต. มีแผนผงันโยบายและผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพฒันาทอ้ง

ถ่ิน
ขั้นตอน เลือก

 
2.7 พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในแผนการพฒันาและจดัรูปท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองและเศรษฐกิจทั้งหมดใน

ปีงบประมาณ 2561
ตร.กม. เลือก

 2.8 ขอ้มูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงทั้งหมดในความผิดชอบของ อบต. แปลง เลือก

 2.9 ขอ้มูลท่ีดินของรัฐทั้งหมดในความผิดชอบของ อบต. แปลง เลือก

 2.10 ขนาดพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตร.กม. เลือก

 2.11 จตานวนอาคาร/อาคารสูงท่ีจตาเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบในระหว่างปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร หลงั เลือก

 2.12 จตานวนครัวเรือนท่ีมีแผนการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก อบต. ในการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ครัวเรือน เลือก

 
2.13 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีฐานขอ้มูลและแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในความดูแลของ

อบต.
ตร.กม. เลือก

 
2.14 จตานวนท่ีตอ้งลงจุดแสดงตตาแหน่งพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตตาแหน่งของอาคารท่ีมีการออกเลข

รหัสประจตาบา้น ในปีงบประมาณ 2561
แห่ง เลือก

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

 3.1 จตานวนสตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี คน เลือก
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 3.2 จตานวนผูสู้งอายุทั้งหมดในพ้ืนท่ี คน 2217 เลือก

 3.3 จตานวนผูสู้งอายุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนท่ี คน 40 เลือก

 3.4 จตานวนผูสู้งอายุทั้งหมดในเขต อบต. ท่ีมีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายไดอ่ื้นๆ คน 30 เลือก

 3.5 จตานวนผูพิ้การทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู คน 20 เลือก

 3.6 จตานวนผูพิ้การท่ีตอ้งการอาชีพ รายได ้หรือการมีงานทตาทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 20 เลือก

 3.7 จตานวนผูพิ้การทั้งหมดในพ้ืนท่ี คน 254 เลือก

 3.8 จตานวนห้องนต้าในอาคาร อบต. ห้อง 9 เลือก

 3.9 จตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู คน 12 เลือก

 3.10 จตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต.ท่ีตอ้งการอาชีพ รายได ้หรือการมีงานทตา คน 12 เลือก

 3.11 จตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 12 เลือก

 3.12 จตานวนผูติ้ดยาเสพติดทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน เลือก

 3.13 จตานวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 10143 เลือก

 
3.14 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อสตาคญัในชุมชน เช่น โรคไข้

เลือดออก โรคมือ เทา้ ปากเป่ือย เป็นตน้
โครงการ 2 เลือก

 3.15 จตานวนแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดใน อบต. คน 472 เลือก

 3.16 จตานวนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีของ อบต. ทั้งหมด คน เลือก

 3.17 จตานวนสตรีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก อบต. คน เลือก

 3.18 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดับริการสาธารณะของ อบต. ท่ีดตาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ 80 เลือก

 3.19 จตานวนประชาชนท่ีป่วยจากโรคประจตาถ่ินทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีอบต. คน 32 เลือก

 3.20 จตานวนของเด็กอายุ 0-5 ทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี อบต. คน 304 เลือก

 3.21 จตานวนของหญิงมีครรภ์ทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี อบต. คน 65 เลือก

 3.22 จตานวนของเด็กและเยาวชนเพศหญิงทั้งหมดท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี อบต. คน เลือก

 3.23 จตานวนร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. แห่ง เลือก

 3.24 จตานวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้้อยหรือผูด้อ้ยโอกาสทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ครัวเรือน 400 เลือก

 
3.25 จตานวนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ผูป่้วย เด็ก เยาวชน และสตรี ของ อบต.

ในปีงบประมาณ 2561
โครงการ 1 เลือก

 3.26 จตานวนเด็ก 0-5 ปีทั้งหมดท่ีถูกเล้ียงดูโดยผูสู้งอายุเพียงลตาพงัในเขตพ้ืนท่ี อบต. คน เลือก

 3.27 จตานวนผูท่ี้มีอาการทางจิตทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี อบต. คน 35 เลือก

4. ด้านการศึกษา

 4.1 จตานวนเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพ้ืนท่ีของอบต. คน 10 เลือก

 4.2 จตานวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 10 เลือก

 4.3 จตานวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพ้ืนท่ี อบต. คน เลือก

 4.4 จตานวนเด็กอายุ 2-4 ขวบทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. คน 322 เลือก

 4.5 จตานวนเด็กอายุ 5-6 ขวบทั้งหมดในเขต อบต. คน 241 เลือก

 4.6 จตานวนเด็กอายุ 7-12 ขวบทั้งหมดในเขต อบต. คน 693 เลือก

 4.7 จตานวนของนักเรียนทั้งหมดในสถานศึกษาในสังกดั อบต. คน 149 เลือก

 4.8 จตานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกดั อบต. ท่ีสอบ O-Net ในกลุ่มวิชาสามญั ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 คน เลือก

 4.9 จตานวนเด็กนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกดั อบต. คน เลือก

 4.10 จตานวนเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน เลือก

 4.11 จตานวนนักเรียนท่ีหยุดเรียนกลางคนั (drop-out rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกดั อบต. คน เลือก

 
4.12 จตานวนช่างฝีมือแรงงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงานท่ี อบต. จดัให้มีข้ึนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆทั้งหม

คน เลือก
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ในพ้ืนท่ี อบต.

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

 5.1 จตานวนรถดบัเพลิงทั้งหมดของ อบต. คนั 1 เลือก

 5.2 จตานวนแผนดา้นป้องกนัสาธารณภยัท่ี อบต. กตาหนดเพ่ือให้ครอบคลุมสาธารณภยัประเภทสตาคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี แผน 2 เลือก

 5.3 จตานวนหมู่บา้น/ชุมชนทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี อบต. หมู่บา้น/ชุมชน 9 เลือก

 5.4 จตานวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบต.ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน โครงการ/กิจกรรม เลือก

 5.5 จตานวนหอพกัทั้งหมดในพ้ืนท่ี อบต. แห่ง เลือก

 5.6 จตานวนเร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. เร่ือง 8 เลือก

 5.7 จตานวนเร่ืองความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต. ท่ี อบต. ไดรั้บแจง้เพ่ือดตาเนินการแกไ้ข เร่ือง 8 เลือก

 5.8 จตานวนอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต. คร้ัง เลือก

 5.9 จตานวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัทั้งหมดใน อบต. ช้ิน 9 เลือก

 5.10 จตานวนพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม ตร.กม. เลือก

 5.11 จตานวนขอ้ขดัแยง้ท่ีไดน้ตาเขา้สู่กระบวนไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน เร่ือง 8 เลือก

 5.12 จตานวนของผูบ้ริโภคท่ีประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาล เลือก

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

 6.1 จตานวนช่างฝีมือแรงงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก อบต. คน เลือก

 6.2 จตานวนของประชากรกลุ่มยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ีของ อบต. คน เลือก

 6.3 จตานวนของประชากรวยัแรงงานในพ้ืนท่ี อบต. คน เลือก

 6.4 จตานวนพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมทั้งหมด ไร่ เลือก

 6.5 จตานวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. กลุ่ม เลือก

 6.6 จตานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทั้งหมดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต. ไร่ เลือก

 6.7 จตานวนนักท่องเท่ียวทั้งหมดของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คน เลือก

 6.8 จตานวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทั้งหมดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของ อบต. แปลง เลือก

 6.9 จตานวนเกษตรกรทั้งหมดใน อบต. คน เลือก

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 7.1 ปริมาณขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึน ตนั/วนั 18.41 เลือก

 7.2 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีเกิดข้ึน ตนั/วนั 0.0009 เลือก

 7.3 จตานวนครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ครัวเรือน 3504 เลือก

 7.4 จตานวนคร้ังท่ีมีการร้องเรียนปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต. คร้ัง 4 เลือก

 7.5 จตานวนของแหล่งนต้าในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. แห่ง 7 เลือก

 7.6 จตานวนพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือตล่ิงพงั ในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ตร.ม. เลือก

 7.7 ปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอนัตราย และขยะอนัตรายในพ้ืนท่ี อบต. ตนั/วนั 0.55 เลือก

 7.8 จตานวนพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเขต อบต. ไร่ เลือก

8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

 
8.1 จตานวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือสถานท่ีสตาคญัในทางประวติัศาสตร์หรือ

วฒันธรรมท่ี อบต. ดูแลสนับสนุน
แห่ง เลือก

 8.2 จตานวนคร้ังในการแจง้ปัญหาการบุกรุกหรือทตาลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพ้ืนท่ีท่ี อบต. ไดรั้บแจง้ คร้ัง เลือก

 
8.3 จตานวนศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน โบราณสถาน หรือสถานท่ีสตาคญั ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือ

แหล่งมรดกทางวฒันธรรม ฯลฯ ในพ้ืนท่ีของ อบต.
แห่ง เลือก
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การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล หน่วย จจานวน

งบ

ประมาณ

พ.ศ.

2561

รูปแบบ 

พ.ศ. 2561

ไม่ได้ดจาเนิน

การ

ใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ

ไม่มี

ความ

จจาเป็น

ไม่มี

บริการ

สาธารณะ

ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายนจา้

 1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีชตารุด กม. เลือก

 1.2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีชตารุดและไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ กม. เลือก

 1.3 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีชตารุด กม. เลือก

 1.4 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีชตารุดและไดรั้บการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ กม. เลือก

 1.5 ระยะทางของถนนลูกรังท่ีชตารุด กม. เลือก

 1.6 ระยะทางของถนนลูกรังทีชตารุดและไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้รกติ กม. เลือก

 1.7 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีชตารุด กม. เลือก

 1.8 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีชตารุดและไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ กม. เลือก

 
1.9 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีสร้างเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือ

ตามแผนการพฒันาในปีงบประมาณ 2561

กม. เลือก

 
1.10 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของอบต. ท่ีสร้างเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของ

ประชาชนหรือตามแผนการพฒันตาในปีงบประมาณ 2561

กม. เลือก

 
1.11 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติในขนาด

ต่างๆ

แห่ง เลือก

 
1.12 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติในขนาด

ต่างๆ

แห่ง เลือก

 
1.13 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติใน

ขนาดต่างๆ

กม. เลือก

 
1.14 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ

ในขนาดต่างๆ

กม. เลือก

 
1.15 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการ

ของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561

แห่ง เลือก

 
1.16 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความ

ตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561

กม. เลือก

 
1.17 จตานวนรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ อบต. ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความ

ตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561

แห่ง เลือก

 
1.18 ระยะทางของรางและท่อระบายนต้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ อบต.ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตาม

ความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561

กม. เลือก

 
1.19 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ อบต. พร้อมระบบระบายนต้าท่ีเพียงพอ ท่ีไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมใน

ปีงบประมาณ 2561

กม. เลือก

 
1.20 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ อบต. พร้อมระบบระบายนต้าท่ีเพียงพอท่ีไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมใน

ปีงบประมาณ 2561

กม. เลือก

ภารกิจท่ี 2 คลอง/ลจาธาร บ่อนจา้ และแหล่งนจา้

 
2.1 จตานวนเส้นทางคลองและลตาธารสาธารณะระบายนต้าในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการปรับปรุงให้นต้าสามารถไหลผ่าน

ไดไ้ม่ติดขดั

เส้น เลือก
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2.2 จตานวนบ่อนต้า/บ่อนต้าบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบตารุงรักษาให้ใช้งานไดป้กติ บ่อ 8 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
2.3 จตานวนบ่อนต้า/นต้าบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดส้ร้างเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันา

ในปีงบประมาณ 2561

บ่อ เลือก

 
2.4 จตานวนถงัเก็บนต้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการทะนุบตารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดอ้ย่างปกติ หรือ

มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ

ถงั 18 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
2.5 จตานวนถงัเก็บนต้าท่ี อบต. ไดส้ร้างหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ

2561

ถงั เลือก

 
2.6 จตานวนแหล่งนต้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันต้า หรือแกม้ลิงในความดูแลของ อบต.ท่ีไดรั้บการพฒันา และบตารุงรักษาให้สะอาดหรือใช้

เป็นแหล่งนต้าสตารองได้

แห่ง เลือก

 
2.7 จตานวนแหล่งนต้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันต้า หรือแกม้ลิงท่ี อบต. ไดส้ร้างหรือจดัหาเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือ

ตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561

แห่ง เลือก

 2.8 จตานวนระบบสูบนต้า/เคร่ืองสูบนต้าท่ีไดรั้บการทะนุบตารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดอ้ย่างปกติ เคร่ือง เลือก

 
2.9 จตานวนระบบสูบนต้า/เคร่ืองสูบนต้าท่ี อบต. จดัซ้ือหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561

เคร่ือง เลือก

ภารกิจท่ี 3 ระบบประปาของ อบต. (เฉพาะ อบต. ที มีระบบประปา)

 3.1 กตาลงัการผลิตของระบบนต้าประปาของ อบต. (ลบ.ม. ต่อวนั) ลบ.ม. เลือก

 3.2 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีบริการนต้าประปาของ อปท. ลบ.ม. เลือก

 
3.3 จตานวนระบบการผลิตนต้าประปาของ อปท.ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ โดยมีคุณภาพนต้าอยู่ในค่า

มาตรฐานและเกณฑ์ท่ีกตาหนด

แห่ง 8 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 3.4 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของกตาลงัการผลิตนต้าประปาของ อบต. ร้อยละ เลือก

 3.5 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการให้บริการนต้าประปาของ อบต. ร้อยละ เลือก

ภารกิจท่ี 4 สะพาน

 
4.1 จตานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ แห่ง 15 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
4.2 จตานวนสะพานไมท่ี้ไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ แห่ง 2 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

ภารกิจท่ี 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ

 
5.1 จตานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีชตารุดเสียหาย จุด 150 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
5.2 จตานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางท่ีชตารุดเสียหายและไดรั้บการบตารุงรักษาจาก อบต. ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ จุด 150 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
5.3 จตานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีชตารุดเสียหาย จุด 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
5.4 จตานวนไฟจราจรท่ีชตารุดเสียหายและไดรั้บการบตารุงรักษาจาก อบต. ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ จุด 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
5.5 จตานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีชตารุดเสียหาย จุด 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
5.6 จตานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีชตารุดเสียหายและไดรั้บการบตารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน

ไดป้กติ

จุด เลือก

 
5.7 จตานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือ

ตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561

จุด 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
5.8 จตานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผน

พฒันาในปีงบประมาณ 2561

จุด เลือก
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5.9 จตานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการประชาชนหรือตามแผน

พฒันาในปีงบประมาณ 2561

จุด เลือก

ภารกิจท่ี 6 การคมนาคมและขนส่ง

 6.1 จตานวนท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มของ อบต. ท่ีไดรั้บการดูแลให้ใช้งานไดป้กติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกตาหนด แห่ง เลือก

 
6.2 จตานวนโครงการของ อบต. ในการดูแลบตารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน ปลูกตน้ไม ้ทางเทา้ ไหล่ทาง ท่ีพกัผูโ้ดยสาร ท่ีจอดรถ

ประจตาทาง และพ้ืนท่ีริมทาง

โครงการ เลือก

 
6.3 จตานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตวั สะดวกสบาย หรือ

ปลอดภยัในเขต อบต.

โครงการ เลือก

 
6.4 จตานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการดูแลร่องนต้าท่ีเป็นบึง ลตาคลอง แม่นต้าขนาดเล็ก หรือร่องนต้าชายฝ่ังทะเลขนาดเล็ก

ภายในพ้ืนท่ี อบต.

โครงการ เลือก

 
6.5 จตานวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบกในเขต อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือแกไ้ข

ให้ปลอดภยัข้ึน

จุด 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 6.6 จตานวนการดตาเนินการของ อบต. ในการแกปั้ญหาขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจราจรทางบกในเขตพ้ืนท่ี อบต. เร่ือง เลือก

 
6.7 พ้ืนท่ีผิวการจราจรท่ีมีนต้าท่วมขงัและส่งผลให้เกิดการจราจรติดขดัในเขต อบต. และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขจาก อบต.

เรียบร้อย

แห่ง เลือก

 
6.8 จตานวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางนต้า/ทางทะเลในเขต อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง

หรือแกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน

จุด เลือก

 6.9 จตานวนโครงการของ อบต. ในการแกไ้ขปัญหากดัเซาะหรือตล่ิงพงัโดยโครงสร้างขนาดใหญ่ ตร.กม. เลือก

 
6.10 จตานวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอจัฉริยะในการอตานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรทางบก ทาง

นต้า หรือทางทะเล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน)

ระบบ เลือก

 
6.11 จตานวนระบบขอ้มูลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. เพ่ือใชใ้นการบริหารงานพฒันาหรือบตารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

อบต. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน

ระบบ เลือก

ภารกิจท่ี 7 ด้านผังเมือง

 
7.1 จตานวนผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ี อบต. ไดด้ตาเนินการจดัทตา ผงั/ฉบบั 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
7.2 จตานวนผงัเมืองรวมจงัหวดั ผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชนของ อบต.ท่ีมีกตารปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการ

บงัคบัใช้ในระหว่างปีงบประมาณ

ผงั/ฉบบั 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 7.3 จตานวนโครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชนของ อบต. และมีเอกสารประกอบ โครงการ เลือก

 
7.4 จตานวนขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกบัการบงัคบัใช้ผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชน ฉบบั 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 7.5 จตานวนอาคาร/โครงการท่ีใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ท่ี อบต. ออกให้ระหว่างปีไดต้ามระยะเวลากตาหนด แห่ง เลือก

 7.6 จตานวนอาคาร/โครงการท่ีใบอนุญาตการดดัแปลงหรือปรับปรุงอาคารท่ี อบต. ออกให้ระหว่างปีไดต้ามระยะเวลากตาหนด แห่ง เลือก

 7.7 จตานวนคตาร้องเรียนเก่ียวกบัผงัการใช้ท่ีดินท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก อบต. ต่อปี เร่ือง เลือก

 7.8 จตานวนคตาร้องเรียนเก่ียวกบัการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก อบต. ในรอบปี เร่ือง เลือก

 7.9 จตานวนโครงการส่งเสริมการจดัการท่ีโล่ง หรือการใชป้ระโยชน์จากท่ีสาธารณะหรือท่ีโล่ง โครงการ เลือก

 7.10 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัการใช้ท่ีดินให้ถูกประเภท โครงการ เลือก

 7.11 ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.) ตร.ม. เลือก

 7.12 จตานวนอาคารสูงหรืออาคารเส่ียงภยัท่ีมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัเป็นไปตามท่ีกฎหมายกตาหนด หลงั เลือก

 
7.13 จตานวนโครงการท่ี อบต. ดตาเนินการอบรมเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกบัความเส่ียงต่าง ๆในอาคาร/อาคารสูง/ใน

ชุมชน อาทิ อบรมดบัเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภยัแผ่นดินไหว เป็นตน้

โครงการ เลือก

 
7.14 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภยัของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร

โครงการ เลือก

7.15 จตานวนฐานขอ้มูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงของ อบต. สตาหรับการให้บริการขอ้มูลหรือใช้ในการวางแผนดา้นภูมิสารสนเทศ ฐาน เลือก
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เพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการดา้นท่ีดิน ขอ้มูล

 
7.16 การดตาเนินการจดัทตาผงัเมืองเพ่ือให้ อบต. มีแผนผงันโยบายและผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพฒันาทอ้ง

ถ่ิน

ขั้นตอน เลือก

 7.17 พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาและจดัรูปท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองและเศรษฐกิจ ตร.กม. เลือก

 7.18 ขอ้มูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงมีความถูกตอ้งครบถว้น แปลง เลือก

 7.19 ขอ้มูลท่ีดินของรัฐท่ีไดรั้บการจดัทตาแผนท่ีถูกตอ้งครบถว้น แปลง เลือก

 7.20 ขนาดพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนของ อบต. ท่ีมีกฎหมายผงัเมืองครอบคลุม ตร.กม. เลือก

 7.21 จตานวนอาคาร/อาคารสูงท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก อบต. ในระหว่างปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร หลงั เลือก

 
7.22 จตานวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก อบต. ในการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ครัว

เรือน

เลือก

 
7.23 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีฐานขอ้มูลและแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS)

ตร.กม. เลือก

 
7.24 จตานวนการลงจุดแสดงตตาแหน่งพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตตาแหน่งของอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจตาบา้น

ในปีงบประมาณ 2561

แห่ง เลือก

 7.25 จตานวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรม ท่ีดตาเนินการโดย อบต.(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) โครงการ เลือก

 7.26 ขนาดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 2561 ตร.ม. เลือก

 
7.27 จตานวนโครงการของ อบต. เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง
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การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล หน่วย จจานวน

งบ

ประมาณ

พ.ศ.

2561

รูปแบบ 

พ.ศ. 2561

ไม่ได้ดจาเนิน

การ

ใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ

ไม่มี

ความ

จจาเป็น

ไม่มี

บริการ

สาธารณะ

ภารกิจท่ี 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี

 
8.1 จตานวนโครงการท่ี อบต. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้แก่สตรี โครงการ 1 2500 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 8.2 จตานวนสตรีท่ีไดรั้บการพฒันาฝีมือ/แรงงานจาก อบต. หรือโครงการเก่ียวกบัการพฒันาฝีมือแรงงานท่ีจดัให้โดย อบต. คน เลือก

 8.3 จตานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี อบต. ดตาเนินการในระหว่างปี 2561 โครงการ เลือก

 8.4 จตานวนสตรีท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. คน เลือก

 8.5 จตานวนโครงการท่ี อบต. ดตาเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูแก่ สตรี โครงการ เลือก

 8.6 จตานวนของสตรีท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต. คน เลือก

 
8.7 จตานวนสตรีท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือมีงานทตาต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก อบต.(ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา)

คน เลือก

 
8.8 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ อบต.ท่ีกลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดตาเนิน

โครงการ หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา)

โครงการ เลือก

ภารกิจท่ี 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ

 
9.1 จตานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุท่ี อบต. ดตาเนินการ โครงการ 1 13000 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
9.2 จตานวนผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. คน 180 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
9.3 จตานวนโครงการส่งเสริมผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ี อบต. ไดด้ตาเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
9.4 ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก อบต. คน 40 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 9.5 จตานวนผูสู้งอายุในเขต อบต. ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง คน เลือก

 9.6 จตานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการเพ่ือส่งเสริมการออกกตาลงักายของผูสู้งอายุ โครงการ เลือก

 
9.7 จตานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการเพ่ือสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผูสู้งอายุของคนในครอบครัว

และชุมชน

โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
9.8 จตานวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคล่ือนท่ี การเย่ียมบา้น การให้คตาแนะนตา ปรึกษาปัญหา

สุขภาพแก่ผูสู้งอายุ

โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
9.9 จตานวนโครงการท่ี อบต. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายุในการจดักิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผูสู้งอายุ หรือ

กิจกรรมนันทนาการในรอบปี

โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
9.10 จตานวนผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมท่ี อบต. ไดใ้ห้การสนับสนุน คน 180 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 9.11 จตานวนโครงการท่ี อบต. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพ่ิมรายไดเ้สริม โครงการ เลือก

 9.12 จตานวนผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสร้างรายไดเ้สริมท่ี อบต. ไดใ้ห้การสนับสนุนแก่ผูสู้งอายุ คน เลือก

 9.13 จตานวนผูสู้งอายุในเขตรับผิดชอบของ อบต.ท่ีมีผลการตรวจสุขภาพในระดบัปกติ หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้า คน เลือก

 9.14 จตานวนผูสู้งอายุท่ีมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บการดูแลจาก อบต. ในการรักษาหรือส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล คน เลือก



2-2.htm[21/8/2562 15:36:44]

 
9.15 จตานวนผูสู้งอายุท่ียากจนท่ี อบต.ไดใ้ห้การดูแลดา้นอาชีพหรือรายไดเ้สริมจนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเพียงพอสตาหรับการดตารง

ชีพ

คน เลือก

 
9.16 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ อบต.ท่ีกลุ่มผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน

ดตาเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล

โครงการ เลือก

 9.17 จตานวนศูนยดู์แลผูสู้งอายุ/สถาน Day-care ของ อบต. แห่ง เลือก

 
9.18 จตานวนโครงการท่ี อบต. ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผูสู้งอายุ เพ่ือให้มีทกัษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีท่ี

บา้นไดอ้ย่างเพียงพอ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน)

โครงการ เลือก

ภารกิจท่ี 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

 
10.1 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการให้บริการดา้นสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผู้

พิการ ท่ีเขา้ถึงสิทธิของผูพิ้การ

โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
10.2 จตานวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต. คน 30 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
10.3 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือ

แรงงานให้กบัผูพิ้การ

โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
10.4 จตานวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก อบต. คน 10 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 10.5 จตานวนผูพิ้การทุกประเภทความพิการท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก อบต. อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง คน เลือก

 
10.6 จตานวนผูพิ้การไดข้ึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คน 247 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
10.7 จตานวนห้องนต้าในอาคาร อบต. ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องนต้าสตาหรับผูพิ้การ ห้อง 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 10.8 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดูแลผูพิ้การในชุมชน โครงการ เลือก

 10.9 สัดส่วนจตานวนผูพิ้การในชุมชนท่ีไดรั้บการดูแลจาก อบต. ต่ออาสาสมคัรดูแลผูพิ้การจตานวน 1 คน คน เลือก

 
10.10 จตานวนผูพิ้การท่ีมีผลการตรวจสุขภาพในระดบัปกติ ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอนัควร หรือไม่มีปัญหาสภาวะ

ซึมเศร้า

คน เลือก

 
10.11 จตานวนผูพิ้การท่ีมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟูจาก อบต. ในการรักษา/ส่งต่อไปยงัสถาน

พยาบาล หรือการทตากายภาพบตาบดั

คน เลือก

 
10.12 จตานวนผูพิ้การท่ียากจนหรือไม่มีงานทตาท่ีไดรั้บการดูแลดา้นอาชีพหรือการมีงานทตาจาก อบต. จนมีรายไดเ้พียงพอ

สตาหรับการดตารงชีพ

คน เลือก

 
10.13 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ อบต.ท่ีกลุ่มผูพิ้การมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน

ดตาเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล

โครงการ เลือก

 10.14 จตานวนศูนยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพสตาหรับผูพิ้การในชุมชนของ อบต. แห่ง เลือก

 10.15 จตานวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศยัสตาหรับคนพิการหรือผูสู้งอายุ โครงการ เลือก

ภารกิจท่ี 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด

 
11.1 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
11.2 จตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต. คน 12 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
11.3 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือ

แรงงานให้กบัผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์

โครงการ เลือก

 11.4 จตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก อบต. คน เลือก

 11.5 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. จดัเย่ียมบา้นผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์เป็นประจตา โครงการ เลือก

 11.6 จตานวนของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก อบต. อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง คน เลือก
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 11.7 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ในชุมชน โครงการ เลือก

 11.8 สัดส่วนจตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยต่ออาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ในชุมชน คน เลือก

 
11.9 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกบัผูป่้วยติดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ในชุมชนอย่างปกติ

สุข

โครงการ เลือก

 11.10 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด โครงการ เลือก

 11.11 จตานวนผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต. จตานวน เลือก

 11.12 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกบัผูติ้ดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติสุข โครงการ เลือก

 
11.13 จตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟูจาก อบต. ในการรักษา/ส่งต่อ

ไปยงัสถานพยาบาล

คน เลือก

 
11.14 จตานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ียากจนหรือไม่มีงานทตาท่ีไดรั้บการดูแลดา้นอาชีพ หรือการมีงานทตาจาก อบต. จนมีราย

ไดเ้พียงพอสตาหรับการดตารงชีพ

คน เลือก

 11.15 จตานวนผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟูจาก อบต. ทีสามารถกลบัเขา้ไปอยู่ในสังคมไดต้ามปกติ คน เลือก

ภารกิจท่ี 12 การสาธารณสุขมูลฐาน

 
12.1 จตานวนโครงการท่ี อบต. ดตาเนินการให้ความรู้ดา้นโภชนาการให้แก่ประชาชนทัว่ไปในเขต อบต. โครงการ 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 12.2 จตานวนโครงการท่ี อบต. ส่งเสริม ป้องกนั /เฝ้าระวงั ดา้นโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี โครงการ เลือก

 
12.3 จตานวนโครงการท่ี อบต. ส่งเสริมหรือป้องกนั/เฝ้าระวงั โภชนาการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกดั อบต. โครงการ 3 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
12.4 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจตาถ่ิน โครงการ 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
12.5 จตานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการจากการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจตาถ่ิน คน 10143 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
12.6 จตานวนชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีวสัดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. ในการป้องกนัและ

ควบคุมโรคติดต่อท่ีสตาคญัในชุมชน เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคพิษสุนัขบา้ เป็นตน้

ชุมชน/หมู่บา้น 9 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
12.7 อบต.มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีบุคลากรของอบต.ร่วมเป็นคณะทตางานในทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็วในพ้ืนท่ี โครงการ 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
12.8 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเก่ียวกบัการสร้าง

ภูมิคุม้กนัโรค

โครงการ เลือก

 12.9 จตานวนแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเขา้รับการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างภูมิคุม้กนัโรคจาก อบต. คน เลือก

 12.10 จตานวนโครงการของ อบต. ในการแนะนตาหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก โครงการ เลือก

 
12.11 จตานวนโครงการของ อบต. ในการให้คตาแนะนตาหรือดูแลหญิงหลงัคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและ

วางแผนครอบครัว

โครงการ เลือก

 
12.12 จตานวนประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากโรคประจตาถ่ินไม่เกินค่ามาตรฐานทางการแพทยห์รือสาธารณสุข คน 24 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 12.13 จตานวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเจ็บป่วยจากการไดรั้บโภชนาการทางอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง คน เลือก

 
12.14 ประชากรท่ีเจ็บป่วยจากการไดรั้บโภชนาการทางอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งต่อประชากรทั้งหมด คน 15 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
12.15 จตานวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมีปัญหาทุพโภชนาการ ซ่ึงไดรั้บอาหารเสริม และคตาแนะนตาในการแกไ้ขทางโภชนาการจาก

อบต.

คน เลือก

 12.16 จตานวนเด็กอายุ 0-5 ปีไดรั้บการเสริมภูมิคุม้กนัโรค (vaccines) จาก อบต.ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข คน เลือก

 
12.17 จตานวนหญิงมีครรภ์ท่ีไดรั้บการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก อบต. ในการรับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์กระทรวง

สาธารณสุข

คน เลือก

 
12.18 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารใน โครงการ เลือก
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พ้ืนท่ี

 
12.19 จตานวนร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารไดรั้บการตรวจสุขาภิบาลจาก อบต. ในรอบปีงบประมาณ

2561

แห่ง เลือก

 12.20 จตานวนครัวเรือนท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ี อบต. ครัวเรือน เลือก

 12.21 จตานวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้้อยท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีอบต.(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ครัวเรือน เลือก

 12.22 จตานวนโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัหรือเคหะชุมชนสตาหรับผูมี้รายไดน้้อยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีดตาเนินการโดย อบต. โครงการ เลือก

 12.23 จตานวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้้อยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยู่อาศยัจาก อบต. ครัวเรือน เลือก

 
12.24 จตานวนโครงการของ อบต. ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมคัรมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลผูท่ี้มีอาการ

ทางจิต

โครงการ 2 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
12.25 จตานวนของประชาชนท่ีไม่ประสบปัญหาทุพโภชนาการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในเขต

พ้ืนท่ี อบต.

คน เลือก

 
12.26 จตานวนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ผูป่้วย เด็ก เยาวชน และสตรี ท่ีทตางานเชิง

บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ

โครงการ 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 12.27 จตานวนผูท่ี้มีอาการทางจิตในชุมชนไดรั้บการดูแลจาก อบต. คน เลือก

ภารกิจท่ี 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน

 
13.1 จตานวนโครงการของ อบต. ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเล้ียงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในดา้นสุภาพกาย ใจ

สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก

โครงการ เลือก

 13.2 จตานวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน แห่ง เลือก

 
13.3 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน โครงการ 2 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
13.4 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งลดความเส่ียงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด หรือการ

ก่ออาชญากรรมต่างๆ

โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 13.5 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งลดความเส่ียงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการทอ้งก่อนวยัอนัควร โครงการ เลือก

 
13.6 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีสนับสนุนการออกกตาลงักายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 13.7 จตานวนเด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาหรือการออกกตาลงักายท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย อบต. คน เลือก

 
13.8 จตานวนของเด็กและเยาวชนท่ีมีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา)

คน เลือก

 13.9 จตานวนของเด็กและเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูอย่างผิดวิธีหรือถูกกระทตาทตารุณกรรมจากผูป้กครอง คน เลือก

 
13.10 จตานวนเด็กและเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระทตาการอนัเขา้ข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน หรือไป

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

คน เลือก

 13.11 จตานวนของเด็กและเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาการทอ้งก่อนวยัอนัควร คน เลือก

 
13.12 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ อบต.ท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด

วางแผน ดตาเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล

โครงการ เลือก

 13.13 จตานวนเด็ก 0-5 ปีท่ีไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูไม่ถูกวิธีจากผูสู้งอายุในครัวเรือน คน เลือก
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การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-3 องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล หน่วย จจานวน

งบ

ประมาณ

พ.ศ.

2561

รูปแบบ 

พ.ศ. 2561

ไม่ได้ดจาเนิน

การ

ใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ

ไม่มี

ความ

จจาเป็น

ไม่มี

บริการ

สาธารณะ

ภารกิจท่ี 14 การศึกษาในระบบ

 
14.1 จตานวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความดูแลของ อบต. แห่ง 5 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
14.2 จตานวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต. คน 149 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
14.3 จตานวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น คน 149 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
14.4 จตานวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต. ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น คน 149 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 14.5 จตานวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ อบต. แห่ง เลือก

 14.6 จตานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบต. คน เลือก

 14.7 จตานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบต. ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น คน เลือก

 14.8 จตานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบต.ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น คน เลือก

 14.9 จตานวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ อบต. แห่ง เลือก

 14.10 จตานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบต. คน เลือก

 14.11 จตานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบต. ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น คน เลือก

 14.12 จตานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบต.ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น คน เลือก

 14.13 จตานวนเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดรั้บการศึกษาจาก อบต. คน เลือก

 14.14 จตานวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนท่ีไดรั้บการสนับสนุนดา้นการเงินจาก อบต. คน เลือก

 14.15 จตานวนเด็กพิเศษ (เด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ท่ีไดรั้บการศึกษาจากโรงเรียนสังกดั อบต. คน เลือก

 14.16 จตานวนหลกัสูตรการศึกษาของทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนในโรงเรียนสังกดั อบต. หลกัสูตร เลือก

 14.17 จตานวนหลกัสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกดั อบต. หลกัสูตร เลือก

 14.18 จตานวนหลกัสูตรท่ีเน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกดั อบต. หลกัสูตร เลือก

 14.19 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-การกวดวิชา-การสอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกดั อบต. โครงการ เลือก

 14.20 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดั อบต. โครงการ เลือก

 14.21 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกดั อบต. โครงการ เลือก

 
14.22 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทกัษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกดั

อบต.

โครงการ เลือก

 
14.23 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพ้ืนบา้นในโรงเรียน

สังกดั อบต.

โครงการ เลือก

 
14.24 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทกัษะการเรียน-การกวดวิชาของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี

อบต. ให้การสนับสนุน

โครงการ เลือก

 14.25 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน โครงการ เลือก

 14.26 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน โครงการ เลือก

14.27 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทกัษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกดั โครงการ เลือก
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อ่ืนๆ ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน

 
14.28 จตานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพ้ืนบา้นในโรงเรียนสังกดั

อ่ืนๆ ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน

โครงการ เลือก

 
14.29 จตานวนกิจกรรม/โครงการของ อบต. ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กดอ้ยโอกาส เด็กในพ้ืนท่ีห่าง

ไกล/ท่ีราบสูง หรือเด็กชายขอบ

โครงการ เลือก

 
14.30 จตานวนนักเรียนท่ีมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคนั (drop-out rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกดั

อบต.

คน เลือก

 
14.31 จตานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกดั อบต. ท่ีมีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามญัสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี 6

คน เลือก

 
14.32 จตานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกดั อบต. ท่ีเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถทตางานทตาไดใ้นระยะเวลา

1 ปี ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6

คน เลือก

ภารกิจท่ี 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย

 
15.1 จตานวนท่ีอ่านหนังสือประจตาหมู่บา้น/ตตาบลท่ี อบต. ให้การสนับสนุน แห่ง 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 15.2 จตานวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิไดอ้ยู่ในสถานศึกษา ซ่ึงดูแลหรือบริหารโดย อบต. แห่ง เลือก

 15.3 จตานวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิไดอ้ยู่ในสถานศึกษา ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน แห่ง เลือก

 15.4 จตานวนศูนยก์ารศึกษานอกห้องเรียนของ อบต. แห่ง เลือก

 15.5 จตานวนศูนยก์ารศึกษานอกห้องเรียนท่ี อบต. ให้การสนับสนุน แห่ง เลือก

 15.6 จตานวนศูนยก์ารเรียนรู้หรือศูนยเ์ทคโนโลยีท่ีดูแลหรือบริหารงานโดย อบต. แห่ง เลือก

 15.7 จตานวนศูนยก์ารเรียนรู้หรือศูนยเ์ทคโนโลยีท่ี อบต. ให้การสนับสนุน แห่ง เลือก

 
15.8 จตานวนศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษา ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยไ์อซีที (ICT) ศูนยเ์รียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารเรียน

รู้เสมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นตน้ ท่ี อบต. ดูแลหรือบริหารจดัการ

แห่ง เลือก

 
15.9 จตานวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทกัษะหรือการเรียนรู้สตาหรับประชาชนทัว่ไปในการใช้ชีวิตประจตาวนั สิทธิหน้าท่ีของ

พลเมือง หรือความรู้ในทางกฎหมตายท่ี อบต. ให้การสนับสนุนหรือจดัให้มีข้ึน

โครงการ เลือก

 
15.10 จตานวนกิจกรรม/โครงการของ อบต. ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเขา้ถึงเทคโนโลยีการส่ือสารหรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือส่ง

เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวตักรรม หรือการพฒันาเศรษฐกิจ

โครงการ เลือก

 
15.11 จตานวนประชาชนท่ีไดเ้ขา้ร่วมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีดตาเนินการโดย อบต.

ในปีงบประมาณ 2561

คน เลือก

 
15.12 จตานวนเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัจาก

อบต. ในปีงบประมาณ 2561

คน เลือก

 
15.13 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อปท. ดตาเนินการร่วมมือกบัวิทยาลยัชุมชนในการเรียนรู้หรือการจดัการศึกษตานอกระบบให้

แก่ประชาชน

โครงการ เลือก

 
15.14 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษาหรือวิทยาลยัอาชีวศึกษตา หรือส่วนราชการต่างๆ

ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน

โครงการ 2 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
15.15 จตานวนโครงการท่ี อบต. ดตาเนินการร่วมกบัภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือ

การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน

โครงการ เลือก

 
15.16 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่เด็กท่ีหยุดเรียนกลางคนั (drop out) ให้ไดรั้บการ

ศึกษาตามสมควร

โครงการ เลือก

 
15.17 จตานวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทกัษะของเด็กนักเรียนสังกดั อบต. ในการศึกษา การ

ประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ หรือระหว่างประเทศ

โครงการ เลือก

 15.18 จตานวนเด็กท่ีหยุดเรียนกลางคนัท่ีไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการศึกษาจาก อบต. คน เลือก

 
15.19 จตานวนช่างฝีมือแรงงานท่ีสามารถประกอบอาชีพหรือหางานทตาไดใ้นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะ

ฝีมือแรงงานท่ี อบต. จดัให้มีข้ึนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ)

คน เลือก
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การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-4 องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล หน่วย จจานวน

งบ

ประมาณ

พ.ศ.

2561

รูปแบบ 

พ.ศ. 2561

ไม่ได้ดจาเนิน

การ

ใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ

ไม่มี

ความ

จจาเป็น

ไม่มี

บริการ

สาธารณะ

ภารกิจท่ี 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
16.1 จตานวนรถดบัเพลิงท่ี อบต. ไดด้ตาเนินการซ่อมแซม บตารุงรักษาให้พร้อมใช้งานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง คนั 1 13050 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
16.2 จตานวนคร้ังท่ี อบต. ดตาเนินการฝึกอบรม พนักงานดบัเพลิงเพ่ือให้พร้อมปฏิบติังานในรอบปี คร้ัง 1 7000 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
16.3 จตานวนแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประเภทสตาคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี อบต. จดัทตา แผน 2 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
16.4 จตานวนคร้ังท่ี อบต. ดตาเนินการซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในรอบปีงบประมาณ 2561 คร้ัง 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 16.5 จตานวนหมู่บา้น/ชุมชนในเขต อบต. ท่ีมีการติดตั้งระบบแจง้เหตุเม่ือเกิดอคัคีภยั/สาธารณภยัในชุมชน/หมู่บา้น หมู่บา้น/ชุมชน เลือก

 
16.6 จตานวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี อบต.สนับสนุนให้จดัตั้งข้ึน คน 59 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
16.7 จตานวนอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท่ี อบต.สนับสนุนให้จดัตั้งข้ึน คน 59 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
16.8 จตานวนคร้ังต่อปีท่ี อบต. ดตาเนินการออกคตาส่ัง และ สนับสนุน ให้อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทตาสาธารณภยั/อปพร.

ปฏิบติังานในชุมชน/หมู่บา้น

คร้ัง 2 23800 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
16.9 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งลดการเกิดอุบติัเหตุทางถนน โครงการ 2 6450 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
16.10 ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรถดบัเพลิงของ อบต.เดินทางถึงสถานท่ีเกิดอคัคีภยัเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ นาที 15 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 16.11 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการป้องกนัอุบติัภยัทางถนน ร้อยละ เลือก

 16.12 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการรับมือกบัภยัพิบติัของ อบต. ร้อยละ เลือก

 
16.13 จตานวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ี อบต. มีครบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกตาหนดและ

อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตลอด 24 ชัว่โมง

ช้ิน 9 194100 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
16.14 จตานวนเครือข่ายทอ้งถ่ินท่ี อบต. ร่วมเป็นสมาชิกในการจดัทตาแผนจดัการกบัภยัพิบติั มีการแบ่งปันทรัพยากรภายใน

เครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกนั และมีการพฒันาทกัษะบุคลากรร่วมกนั

เครือข่าย 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
16.15 ร้อยละของงบประมาณท่ีลดลงในการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัอนัเน่ืองมา

จากเครือข่าย อบต. ในการจดัการภยัพิบติั

ร้อยละ เลือก

ภารกิจท่ี 17 การจัดระเบียบชุมชน

 
17.1 จตานวนขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินรองรับอตานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการจดัระเบียบสังคมบญัญติัให้ อบต. มี

อตานาจ/ภารกิจท่ีไดรั้บถ่ายโอน

ขอ้บญัญติั เลือก

 
17.2 จตานวนโครงการท่ี อบต. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัระเบียบในหมู่บา้น/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บา้น

ประชาชน หรืกลุ่มผูสู้งอายุ

โครงการ เลือก

 
17.3 จตานวนโครงการท่ี อบต.ร่วมกบัฝ่ายปกครอง ตตารวจ กตานัน ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ตาชุมชนเพ่ือจดัการปัญหาความไร้ระเบียบท่ีเกิด

ข้ึนในชุมชน/หมู่บา้น

โครงการ เลือก

 17.4 จตานวนหอพกัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. หอพกั พ.ศ. 2558 แห่ง เลือก
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 17.5 จตานวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพกัเยาวชน ตตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 แห่ง เลือก

 
17.6 จตานวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เร่ือง 7 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
17.7 จตานวนขอ้ร้องเรียนท่ี อบต. ดตาเนินการจดัการปัญหาความไร้ระเบียบท่ีไดรั้บการร้องเรียน เร่ือง 7 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
17.8 จตานวนหอพกัท่ีไดรั้บอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 ไดรั้บการตรวจเย่ียมจากเจา้หน้าท่ี อบต. อย่างน้อย 1 คร้ัง

ต่อปี

แห่ง เลือก

 17.9 จตานวนหอพกัท่ีไม่จดทะเบียน (หอพกัเถ่ือน) ตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 แห่ง เลือก

 
17.10 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจดัการปัญหาความไร้ระเบียบใน

ชุมชน

โครงการ เลือก

 17.11 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของของ อบต. เก่ียวกบัการดูแลคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือแกไ้ชปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค โครงการ เลือก

ภารกิจท่ี 18 การจัดการความขัดแย้ง

 
18.1 จตานวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบต.ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ อบต. จดัให้มีขอ้มูลเผย

แพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตดัสินใจดตาเนินการ

โครงการ เลือก

 
18.2 จตานวนคร้ังท่ี อบต.จดัให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความเห็นของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดั

แยง้ภายในชุมชน/หมู่บา้น

คร้ัง 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
18.3 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพ่ือสตารวจขอ้มูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือเป็นขอ้มูลสตาหรับ

ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีจะเป็นเหตุของความขดัแยง้

โครงการ เลือก

 
18.4 จตานวนเร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกบัเหตุท่ีทตาให้เกิดความขดัแยง้ในชุมชน ซ่ึง อบต. ไดด้ตาเนินการป้องกนัมิให้เกิดความขดัแยง้

ในชุมชนไดส้ตาเร็จ

เร่ือง เลือก

 
18.5 จตานวนคร้ังเม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน และ อบต. ไดเ้ขา้ไปดตาเนินการ(ตามอตานาจหน้าท่ีของ อบต.)เพ่ือแกไ้ข

หรือส่ังการให้หยุดการกระทตาท่ีเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขดัแยง้

คร้ัง เลือก

 
18.6 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการเพ่ือไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ (ไม่นับรวมศูนยยุ์ติธรรม

ชุมชน)

โครงการ เลือก

 18.7 จตานวนเร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ี อบต. เขา้ไปดตาเนินการป้องกนัเหตุความขดัแยง้ไดป้ระสบผลสตาเร็จ เร่ือง เลือก

 18.8 จตานวนความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในพ้ืนท่ีซ่ึง อบต. ไดด้ตาเนินการแกไ้ขไดเ้ป็นผลสตาเร็จ เร่ือง เลือก

 
18.9 จตานวนศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท หรือ ศูนยยุ์ติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ี ศูนย์ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

ภารกิจท่ี 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทจาผิด

 
19.1 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั จดัประชุมปรึกษาหารือเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ร่วมกบัฝ่ายตตารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายทอ้งท่ี

โครงการ เลือก

 

19.2 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ร่วมกบัชุมชน หรือหมู่บา้น สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน/หมู่บา้นจตานวน

โครงการหรือกิจกรรมท่ี อปท. และประชาคมร่วมกนัสร้างชุมชนเขม้แข็ง/ประชาคมเขม้แข็ง/คุม้หมู่บา้นเพ่ือดูแลความ

ปลอดภยัในชุมชนหรือป้องกนัปัญหาอาชญากรรม

โครงการ เลือก

 19.3 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อปท.จดัให้แก่ประชาชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โครงการ เลือก

 
19.4 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. จดัรณรงค์ป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเส่ียงจากปัญหา

ยาเสพติด

โครงการ 1 5025 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
19.5 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ดตาเนินการร่วมกบักรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บา้น หรือภาคประชาสังคม

ในกตารจดัเวรยามประจตาหมู่บา้น ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสัปปะรด

โครงการ เลือก

 
19.6 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ร่วมมือกบัส่วนราชการใช้มาตรการท่ีเขม้งวดและจริงจงัเพ่ือจดัการกบัผูค้า้

หรือผูเ้สพยาเสพติดในชุมชน

โครงการ เลือก

 19.7 สถิติอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต. คร้ัง เลือก

 19.8 จตานวนของอาชญากรรมท่ีไม่เก่ียวกบัคดียาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต. คร้ัง เลือก
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 19.9 พ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ตร.กม. เลือก

 19.10 พ้ืนท่ี อบต. ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ตร.กม. เลือก

 19.11 พ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ไดมี้เจา้หน้าท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง ตร.กม. เลือก

 
19.12 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพยสิ์นหรือบา้นเรือนของประชาชนท่ี ลดลงจากการรับมือกบัภยัสาธารณะท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต.

ร้อยละ เลือก

 
19.13 จตานวนของผูบ้ริโภคท่ีประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบและไดรั้บการดูแลช่วยเหลือหรือแกไ้ข

ปัญหาจาก อบต.

คน เลือก

 19.14 จตานวนขอ้ขดัแยง้ท่ีไดน้ตาเขา้สู่กระบวนไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ีสามารถยุติปัญหาได้ เร่ือง เลือก

 19.15 สถิติอาชญากรรมท่ีลดลงในพ้ืนท่ี อนัเน่ืองมาจากการดตาเนินการ ของ อปท. ร้อยละ เลือก
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การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-5 องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล หน่วย จจานวน

งบ

ประมาณ

พ.ศ.

2561

รูปแบบ 

พ.ศ. 2561

ไม่ได้ดจาเนิน

การ

ใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ

ไม่มี

ความ

จจาเป็น

ไม่มี

บริการ

สาธารณะ

ภารกิจท่ี 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

 20.1 จตานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. กลุ่ม เลือก

 
20.2 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพท่ีดตาเนินการโดย อบต. โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 20.3 จตานวนโครงการอบรมพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานท่ีดตาเนินการโดย อบต. โครงการ เลือก

 20.4 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์ โครงการ เลือก

 20.5 จตานวนเกษตรกรท่ีผ่านการฝึกปฏิบติัและการฝึกอบรมจากศูนยเ์รียนรู้ฯ หรือ อบต. คน เลือก

 
20.6 จตานวนเกษตรท่ีไดรั้บบริการขอ้มูลคตาปรึกษาจากศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการเกษตรศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตร หรือศูนยก์ารเรียนรู้ทางดา้นการเกษตรท่ีสนับสนุนโดย อบต.

คน เลือก

 20.7 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการสตารวจและช่วยเหลือการป้องกนักตาจดัศตัรูพืชโดย อบต. โครงการ เลือก

 20.8 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ให้กบักลุ่มเกษตรกร โครงการ เลือก

 20.9 จตานวนโครงการของ อบต. ส่งเสริมการทตาการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ โครงการ เลือก

 
20.10 จตานวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในโครงการของ อบต. ท่ีส่งเสริมการทตาการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือ

เกษตรอินทรีย์

คน เลือก

 20.11 จตานวนโครงการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีการเกษตรหรือท่ีดินทตากินโดย อบต. โครงการ เลือก

 20.12 จตานวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูหรือปรับสภาพให้ปกติ ไร่ เลือก

 20.13 จตานวนตลาด/ตลาดสดท่ีดตาเนินการโดย อบต. โครงการ/กิจกรรม เลือก

 20.14 จตานวนโรงฆ่าสัตวข์อง อบต. แห่ง เลือก

 
20.15 จตานวนศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการเกษตร ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนยก์ารเรียนรู้ทางดา้น

การเกษตรท่ีสนับสนุนโดย อบต.

แห่ง เลือก

 20.16 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพ่ือกระตุน้หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว โครงการ เลือก

 
20.17 จตานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันา-ทะนุบตารุงในพ้ืนท่ีจาก อบต. หรือมีการปรับปรุงเก่ียวกบัส่ิงอตานวยความ

สะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง

แห่ง เลือก

 
20.18 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัพฒันาหรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะ

สมต่อการท่องเท่ียว

โครงการ/กิจกรรม เลือก

 20.19 จตานวนกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. ท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย กลุ่ม เลือก

 
20.20 ร้อยละของรายไดข้องกลุ่มเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจากการจตาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุน

ร้อยละ เลือก

 20.21 ขนาดของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรั้บการจดัการและฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือการผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไร่ เลือก

 20.22 จตานวนกลุ่มอาชีพท่ี อบต. ให้การสนับสนุนท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน กลุ่ม เลือก

 20.23 ร้อยละของรายไดข้องกลุ่มอาชีพท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจากการจตาหน่ายผลผลิตตามท่ี อบต. ให้การสนับสนุน ร้อยละ เลือก

 
20.24 จตานวนช่างฝีมือแรงงานท่ีมีงานทตาหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน

จาก อบต.

คน เลือก

 
20.25 ร้อยละของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียของช่างฝีมือแรงงานหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก อบต.

ร้อยละ เลือก
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 20.26 ร้อยละการเปล่ียนแปลงของจตานวนนักท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี อบต.พฒันาข้ึนหรือดูแลบตารุงรักษา ร้อยละ เลือก

 20.27 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการใชจ่้าย/รายจ่ายต่อวนัของนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ร้อยละ เลือก

 
20.28 จตานวนของประชากรกลุ่มยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจหรือการประกอบ

อาชีพจาก อบต.

คน เลือก

 20.29 อตัราการมีงานทตาตามฤดูกาลของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ร้อยละ เลือก

 
20.30 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้คตาปรึกษาการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน

โครงการ เลือก

 
20.31 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการพฒันาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟ้ืนฟู

คุณภาพดิน เป็นตน้

โครงการ เลือก

 
20.32 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพ่ือส่งเสริมการเกษตรท่ีไดม้าตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือ

เกษตรอินทรีย ์เป็นตน้

โครงการ เลือก

 20.33 จตานวนแผนพฒันาดา้นการเกษตรระดบัตตาบล/ชุมชน แผน เลือก

 
20.34 จตานวนขอ้มูลพ้ืนฐาน (ฐานขอ้มูล) ดา้นการเกษตรระดบัตตาบลท่ี อบต. จดัทตาข้ึนหรือขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การเกษตรยัง่ยืน

ขอ้มูล เลือก

 
20.35 จตานวนศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนย ์OTOP สินคา้หัตถกรรม หรือศูนยจ์ตาหน่ายสินคา้ของ อบต. ท่ีเปิดให้บริการ

ตามปกติ

แห่ง เลือก

 
20.36 จตานวนศูนยข์อ้มูลส่งเสริมการลงทุน ศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวของ อบต. (ไม่นับรวมศูนย ์OTOP หรือศูนย์

แสดงสินคา้) ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ

แห่ง เลือก

 
20.37 จตานวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลาดนต้า หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ท่ีส่งเสริม

สนับสนุน หรือพฒันาข้ึนโดย อบต.

แห่ง เลือก

 
20.38 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการตลาด-จดัหาวตัถุดิบ-การวิจยัและพฒันา-การบรรจุภณัฑ์สินคา้

การเกษตร สินคา้ชุมชน หรือสินคา้ OTOP เพ่ือเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินคา้ชุมชนให้ครบวงจร

โครงการ เลือก

 
20.39 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการพฒันาขอ้มูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การคา้ การจา้งงาน ราย

ได ้อาชีพ การท่องเท่ียว หรือการลงทุนในพ้ืนท่ี

โครงการ เลือก

 
20.40 จตานวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ อบต. ท่ีดตาเนินการนอกพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนหรือการท่อง

เท่ียวภายในชุมชน

โครงการ เลือก

 20.41 จตานวนโครงการส่งเสริมหรือดูแลความปลอดภยัหรือการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมให้กบันักท่องเท่ียว โครงการ เลือก

 20.42 ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในภาคการเกษตร ร้อยละ เลือก

 20.43 ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในภาคบริการและการท่องเท่ียว ร้อยละ เลือก

 20.44 ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนของกลุ่มอาชีพ SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ร้อยละ เลือก

 20.45 จตานวนนักท่องเท่ียวท่ีไม่ประสบเหตุอาชญากรรมในพ้ืนท่ี อบต. คน เลือก

 20.46 จตานวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นตน้(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) แปลง เลือก

 
20.47 จตานวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการสนับสนุนจตาก อบต. ท่ีสามารถดตาเนินการไดอ้ย่างยัง่ยืนและมีราย

ไดต่้อเน่ือง

กลุ่ม เลือก

 20.48 จตานวนเกษตรกรท่ีสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดอ้ย่างยัง่ยืน คน เลือก

 20.49 จตานวนเกษตรกรท่ียา้ยถ่ินแบบถาวร(เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนนอกพ้ืนท่ี) คน เลือก
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การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-6 องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล หน่วย จจานวน

งบ

ประมาณ

พ.ศ.

2561

รูปแบบ 

พ.ศ. 2561

ไม่ได้ดจาเนิน

การ

ใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ

ไม่มี

ความ

จจาเป็น

ไม่มี

บริการ

สาธารณะ

ภารกิจท่ี 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 
21.1 ปริมาณขยะชุมชนท่ี อบต. ดตาเนินการจดัเก็บ ตนั/วนั 6 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 21.2 ปริมาณขยะชุมชนท่ีกตาจดัอย่างถูกสุขลกัษณะ ตนั/วนั เลือก

 21.3 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ี อบต. ดตาเนินการจดัเก็บ ตนั/วนั เลือก

 21.4 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีกตาจดัอย่างถูกสุขลกัษณะ ตนั/วนั เลือก

 21.5 จตานวนโครงการหรือแผนงานของ อบต.ในการจดัการขยะตกคา้งในชุมชน โครงการ เลือก

 21.6 จตานวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพอากาศในเขต อบต. คร้ัง/ปี เลือก

 21.7 จตานวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพนต้าในลตานต้าสาธารณะและชายฝ่ัง คร้ัง/ปี เลือก

 
21.8 จตานวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกบัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟ

ป่า และภยัจากการเผาในท่ีโล่ง

โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
21.9 จตานวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมหรือรณรงค์จาก อบต. เร่ืองไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และ

ภยัจากการเผาในท่ีโล่ง

ครัว

เรือน

เลือก

 21.10 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาไฟป่า หรือการเผาในท่ีโล่ง โครงการ เลือก

 
21.11 จตานวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการประสานความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองจาก อบต. เพ่ือเป็นเครือข่ายในการจดัการไฟป่าหรือเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่า

ครัว

เรือน

เลือก

 
21.12 จตานวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบต. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งนต้าธรรมชาติ ลตานต้าสาธารณะ และทรัพยากร

ชายฝ่ัง หรือการจดัการเก่ียวกบัปัญหาวชัพืช ผกัตบชวา ปัญหานต้าเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

โครงการ เลือก

 21.13 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการรณรงค์ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือปัญหาตล่ิงพงั โครงการ เลือก

 
21.14 จตานวนคร้ังท่ี อบต. ดตาเนินการแกไ้ขปัญหาหรือประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามท่ี อบต. ไดรั้บ

การร้องเรียน

คร้ัง 3 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 21.15 จตานวนแหล่งขยะตกท้ิงคา้ง พ้ืนท่ีท่ีจดัเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณท่ีถูกลกัลอบนตาขยะไปท้ิง แห่ง เลือก

 
21.16 ปริมาณขยะตกคา้งในชุมชน ตนั/วนั 6 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
21.17 ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บไดต่้อวนั ตนั/วนั 6 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 21.18 แหล่งนต้าในชุมชนท่ีมีคุณภาพนต้าไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน แหล่ง เลือก

 21.19 พ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี ตร.กม. เลือก

 21.20 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือตล่ิงพงั ไดรั้บการแกไ้ขป้องกนัหรือเยียวยาจาก อบต. ตร.ม. เลือก

 21.21 ร้อยละจตานวนไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ร้อยละ เลือก

 21.22 ร้อยละของขนาดของพ้ืนท่ีปต่ าท่ีถูกไฟไหมท่ี้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ร้อยละ เลือก

 
21.23 ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการประสานความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองกบั อบต. เพ่ือเป็นเครือข่ายจดัการไฟป่าหรือเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่า

ร้อยละ เลือก

 
21.24 จตานวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบต. ในการลดปริมาณขยะ คดัแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นตาขยะกลบัมาใช้ใหม่ หรือ

ลดการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี

โครงการ 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ



2-6.htm[21/8/2562 15:38:16]

 
21.25 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต อบต. และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเน่ือง โครงการ 3 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
21.26 จตานวนโครงการท่ีการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมคัรหรือการสร้างเครือข่ายเพ่ือพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

และการจดัการไฟป่าในพ้ืนท่ี

โครงการ เลือก

 21.27 จตานวนป้ายสาธารณะของ อบต. ท่ีแจง้รายงานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตลอดทั้งปี ป้าย เลือก

 
21.28 ปริมาณการจดัเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอนัตราย และขยะอนัตรายท่ีดตาเนินการโดย

อบต.

ตนั/วนั เลือก

 21.29 จตานวนคร้ังในการตรวจวดัสารเคมีตกคา้งในดินท่ีดตาเนินการโดย อบต. คร้ัง เลือก

 
21.30 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.ในการรณรงคส์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานและการใช้พลงังานทางเลือก โครงการ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 21.31 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร โครงการ เลือก

 
21.32 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. .ดตาเนินการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติให้แก่กลุ่มแรงงานต่างดา้ว

หรือแรงงานต่างถ่ิน

โครงการ เลือก

 
21.33 จตานวนระบบขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ อบต. ใช้ในการวางแผนและดตาเนินงานดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม

ระบบ 1 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
21.34 ร้อยละของขยะชุมชนท่ีมีการคดัแยก หรือนตากลบัไปใชใ้หม่เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะทั้งหมดต่อวนั ร้อยละ 2.75 0 อปท. ดตาเนินการ

เอง

 
21.35 ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกตน้ไมข้อง อบต.ซ่ึงมีการดูแลรักษตาให้ตน้ไมอ้ยู่ในสภาพท่ี

สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ เลือก

 21.36 จตานวนของพ้ืนท่ี อบต. ท่ีไม่มีการตรวจพบสารเคมีตกคา้งระยะยาวในพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ไร่ เลือก

 21.37 ร้อยละของพ้ืนท่ี อบต. ท่ีตรวจไม่พบสารเคมีตกคา้งระยะยาวในแหล่งนต้าสาธารณะและชายฝ่ัง ตร.กม. เลือก

ภารกิจท่ี 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

 
22.1 จตานวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียน การสืบทอดและปลูกจิตสตานึกวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน โครงการ 5 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 
22.2 จตานวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการ 1 0 ทตาร่วมกบัส่วน

ราชการ

 22.3 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพ่ือส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โครงการ เลือก

 22.4 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งคน้หา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบา้น และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการ เลือก

 
22.5 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบา้น ความเช่ือ ประเพณี ค่านิยมทอ้งถ่ิน และเผย

แพร่ให้คนรุ่นใหม่ไดศึ้กษาเรียนรู้

โครงการ เลือก

 
22.6 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ท่ีส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม

วฒันธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบนัศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

โครงการ เลือก

 22.7 จตานวนโบราณสถานในทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษ์ดูแลจาก อบต. แห่ง เลือก

 22.8 จตานวนพิพิธภณัฑ์ชองชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการดูแลจาก อบต. แห่ง เลือก

 22.9 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการอนุรักษ์หรือพฒันาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า แห่ง เลือก

 
22.10 จตานวนแหล่งการเรียนรู้ทอ้งถ่ินดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ

สนับสนุนจาก อบต. และดตาเนินการอย่างต่อเน่ือง

คร้ัง/ปี เลือก

 22.11 จตานวนคร้ังของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนาสถานในพ้ืนท่ี อบต. คร้ัง เลือก

 
22.12 จตานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลป

วฒันธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพ่ือดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพ้ืนท่ี อบต.

โครงการ เลือก

 
22.13 จตานวนของประชาชนท่ีมีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออตัลกัษณ์ดา้นศิลปะศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนทอ้ง

ถ่ิน

คน เลือก

 
22.14 จตานวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือสถานท่ีสตาคญัในทางประวติัศาสตร์หรือวฒันธรรมท่ี แห่ง เลือก
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อบต. ให้การสนับสนุน ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีสตาคญัทางประวติัศาสตร์

 22.15 จตานวนคร้ังในการจดัการของ อบต. ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทตาลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพ้ืนท่ีตามท่ีไดรั้บแจง้ คร้ัง เลือก

 
22.16 จตานวนระบบขอ้มูล/ฐานขอ้มูลดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีใช้ในการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมและประเพณี

ระบบ เลือก

 22.17 จตานวนหลกัสูตรการเรียนรู้ดา้นวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีนตามาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกดั อบต. หลกัสูตร เลือก

 
22.18 จตานวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีจดัข้ึนภายนอกพ้ืนท่ีในระดบั

ประเทศ/นานาชาติเพ่ือให้ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต.

โครงการ เลือก

 

22.19 โครงการหรือจตานวนแผนท่ีวฒันธรรม แผนท่ีชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนท่ีของดีชุมชนแผนท่ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ปราชญ์ชาว

บา้น ฯลฯ ท่ี อบต. จดัทตาหรือส่งเสริมให้มีการจดัทตาข้ึนเพ่ือแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม

โครงการ เลือก

 
22.20 จตานวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง อบต. กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในดา้นการอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม สถาน

ท่ีสตาคญั โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวฒันธรรม

โครงการ เลือก

 22.21 จตานวนโครงการหรือแผนงานของ อบต. ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา โครงการ เลือก

 
22.22 จตานวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. และถูกจดัอยู่ใน

ฐานขอ้มูลส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมในระดบัประเทศ/นานาชาติ

โครงการ เลือก

 
22.23 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนอย่างชดัเจน

ร้อยละ เลือก

 

22.24 จตานวนศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน โบราณสถาน หรือสถานท่ีสตาคญั ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดก

ทางวฒันธรรม ฯลฯ ท่ีไดรั้บการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองจากการมีแผนงานหรือขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นศาสนา ศิลปะ

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน

แห่ง เลือก
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ประเมินความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

 

รายการข้อมูล
ความพึงพอใจ

ปรับปรุง พอใจ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางบกในเขตเมืองหรือชุมชนท่ีดตาเนินการโดย อปท. 0 20

 2. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางนต้า/ทางทะเลในเขตพ้ืนท่ี อปท. 0 0

 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจรในเขต อปท. 0 50

 4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภยัของสะพานไมห้รือสะพาน คสล. ท่ีดูแลโดย อปท. 0 20

 5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนต้าประปาโดย อปท. 0 30

 6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการนต้าประปาท่ีดตาเนินการโดย อปท. 0 20

 7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนต้าจากบ่อนต้า/บ่อนต้าบาดาลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 0 10

 8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนต้าจากถงัเก็บนต้าขนตาดใหญ่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 0 10

 9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอตานวยความสะดวกของ อปท. ในการสูบนต้าในช่วงนต้าท่วม 0 20

 10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอตานวยความสะดวกของ อปท. ในการจดัหานต้าในช่วงภยัแลง้ 0 20

 11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 0 0

 12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชง้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)หรือระบบอจัฉริยะในการสัญจรทตางบก ทางนต้า หรือทางทะเล 0 0

 13. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดตาเนินการพฒันาหรือการบตารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท. ท่ีมีความต่อเน่ืองหรือไม่ขาดตอน 0 20

ด้านผังเมือง   

 1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรมในเขต อบต. 0 20

 2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการท่ีดินหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขต อบต. 0 30

 3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทศัน์หรือความสวยงามของเมือง 0 30

 4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนของ อบต. ในระหว่างปี 0 30

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   

 1. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก อบต. 0 0

 2. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี อบต. จดัให้มีข้ึน 0 0

 3. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต. 0 0

 4. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผูสู้งอายุโดย อบต. 0 180

 5. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟ้ืนฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. 0 0

 6. ความพึงพอใจของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟ้ืนฟูสุขภาพจาก อบต. 0 12

 7. ความพึงพอใจของผูติ้ดยาเสพติดต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟ้ืนฟูสุขภาพจาก อบต. 0 0

 8. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อศูนยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพท่ีดตาเนินการโดย อปท. 0 0

 9. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อบริการของศูนยดู์แลผูสู้งอายุ/Day-care ท่ีดตาเนินการโดย อบต. 0 0

 10. ความพึงพอใจของผูมี้รายไดน้้อยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยู่อาศยัจาก อบต. 0 0

ด้านการศึกษา   

 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/กตารเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีไดรั้บจาก อบต. 0 0

 2. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัจาก อบต. 0 0

 
3. ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง อบต. ดตาเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอุดมศึกษา/องค์กร

วิชาชีพ/หน่วยงานภาคเอกชน
0 0

 4. ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจดัการศึกษาหรือโครงการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีดตาเนินการโดย อปท. 0 0
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 5. ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อความเช่ือมัน่ในคุณภาพของโรงเรียน ของ อบต. หรือการจดัการศึกษตาของ อบต. 0 0

 6. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทกัษะฝีมือแรงงานของ อบต. 0 0

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน   

 1. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี อปท. พฒันาข้ึนหรือบตารุงรักษา 0 0

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี อบต. 2 28

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน   

 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประเพณี สถานท่ีสตาคญั หรือแหล่งมรดกท่ีสตาคญัในเชิงประวติัศาสตร์ท่ี

ดตาเนินการหรือสนับสนุนโดย อปท.
0 0
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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวัด
ค่าเป้า

หมาย (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัด

บริการ

สาธารณะ

(2)

(2) เทียบ กับ

(1) %
ผลการประเมิน

ด้านท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านท่ี 2 ผังเมือง

ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายนตา้

1. ร้อยละของระยะทางของถนน

ลาดยางแอสฟัลติกท่ีไดรั้บการบบารุง

รักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

ปกติ

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

2. ร้อยละของระยะทางของถนน

คสล. ท่ีไดรั้บการบบารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

3. ร้อยละของระยะทางของถนน

ลูกรังท่ีไดรั้บการบบารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

4. ร้อยละของระยะทางของถนน

ดิน/หินคลุกท่ีไดรั้บการบบารุงรักษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติ

85 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

5. ร้อยละของระยะทางของถนน

ลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิด

ชอบของ อบต. ท่ีสร้างเพ่ิมเติม

ตามความตอ้งการของประชาชน

หรือตามแผนการพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561

65 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

6. ร้อยละของระยะทางของถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีสร้าง

เพ่ิมเติมตามความตอ้งการของ

ประชาชนหรือตามแผนการพฒันา

ในปีงบประมาณ 2561

65 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

7. ร้อยละของรางและท่อระบายนบ้า

ขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ท่ี

ไดรั้บการบบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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ท่ีใช้งานไดป้กติในขนาดต่างๆ

8. ร้อยละของรางและท่อระบายนบ้า

ขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.)

ท่ีไดรั้บการบบารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานไดป้กติในขนาด

ต่างๆ

85 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

9. ร้อยละระยะทางของรางและท่อ

ระบายนบ้าขนาดใหญ่ (ขนาด>=80

ซม.) ท่ีไดรั้บการบบารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติในขนาด

ต่างๆ

85 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

10. ร้อยละระยะทางของรางและ

ท่อระบายนบ้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อย

กว่า80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบบารุงรักษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดป้กติใน

ขนาดต่างๆ

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

11. ร้อยละของจบานวนรางและท่อ

ระบายนบ้าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80

ซม.) ของ อบต. ท่ีสร้างเพ่ิมเติม

หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความ

ตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน

หรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ

65 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

12. ร้อยละของระยะทางของราง

และท่อระบายนบ้าขนาดใหญ่ (ขนาด

>=80 ซม.) ของอบต. ท่ีสร้างเพ่ิม

เติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความ

ตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน

หรือตบามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ

55 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

13. ร้อยละของจบานวนรางและท่อ

ระบายนบ้าขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า

80 ซม.) ของ อบต. ท่ีสร้างเพ่ิม

เติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความ

ตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน

หรือตามแผนพฒันาในงบ

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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ประมาณ

14. ร้อยละของระยะทางของราง

และท่อระบายนบ้าขนาดเล็ก (ขนาด

น้อยกว่า 80 ซม.) ของอบต. ท่ี

สร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ข

ตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของ

ประชาชน หรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

15. ร้อยละของระยะทางของถนน

ลาดยางแอสฟัลติกของ อบต.

พร้อมระบบระบายนบ้าท่ีเพียงพอท่ี

ไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมใน

ปีงบประมาณ

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

16. ร้อยละของระยะทางของถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ

อบต. พร้อมระบบระบายนบ้าท่ีเพียง

พอท่ีไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมใน

ปีงบประมาณ

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 2 คลอง/ลตาธาร บ่อนตา้ และแหล่งนตา้

17. ร้อยละของจบานวนเส้นทาง

คลองและลบาธารสาธารณะระบายนบ้า

ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี

ไดรั้บการปรับปรุงให้นบ้าสามารถ

ไหลผ่านไดไ้ม่ติดขดั

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

18. ร้อยละของจบานวนบ่อนบ้า/บ่อนบ้า

บาดาลในความรับผิดชอบของ

อบต. ท่ีไดรั้บการบบารุงรักษาให้ใช้

งานไดป้กติ

90 8 8 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

19. ร้อยละของจบานวนบ่อนบ้า/นบ้า

บาดาลในความรับผิดชอบของ

อบต. ท่ีไดส้ร้างเพ่ิมเติมตามความ

ตอ้งการของประชาชนหรือตาม

แผนพฒันาในปีงบประมาณ

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

20. ร้อยละของจบานวนถงัเก็บนบ้าท่ีอยู่

ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี

95 18 18 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า
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ไดรั้บการทะนุบบารุง ดูแลรักษาให้

อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดอ้ย่างปกติ

หรือมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ

21. ร้อยละของจบานวนถงัเก็บนบ้าท่ี

อบต. ไดส้ร้างหรือติดตั้งเพ่ิมเติม

ตามความตอ้งการของประชาชน

หรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

22. ร้อยละของจบานวนแหล่งนบ้า

สาธารณะ พ้ืนท่ีพกันบ้า หรือแกม้ลิง

ในความดูแลของ อบต. ท่ีไดรั้บ

การพฒันา และบบารุงรักษาให้

สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งนบ้าสบารอง

ได้

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

23. ร้อยละของจบานวนแหล่งนบ้า

สาธารณะ พ้ืนท่ีพกันบ้า หรือแกม้ลิง

ท่ี อบต. ไดส้ร้างหรือจดัหาเพ่ิม

เติมตามความตอ้งการของ

ประชาชนหรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

24. ร้อยละของจบานวนระบบสูบ

นบ้า/เคร่ืองสูบนบ้าท่ีไดรั้บการทะนุบบารุง

ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน

ไดอ้ย่างปกติ

95 5 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

25. ร้อยละของจบานวนระบบสูบ

นบ้า/เคร่ืองสูบนบ้าท่ี อบต. จดัซ้ือหรือ

ติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ

ของประชาชนหรือตามแผน

พฒันาในปีงบประมาณ

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

47. จบานวนโครงการของ อบต. ใน

การแกไ้ขปัญหากดัเซาะหรือตล่ิง

พงัโดยโครงสร้างขนาดใหญ่

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 3 ระบบประปาของ อบต. (เฉพาะ อบต. ที มีระบบประปา)

26. ร้อยละของปริมาณนบ้าประปา

ของ อบต. ท่ีผลิตไดเ้ม่ือเปรียบ

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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เทียบกบัความตอ้งการของภาค

ครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาค

อุตสาหกรรมรวมกนั

27. ร้อยละของขนาดพ้ืนท่ีการให้

บริการนบ้าประปาของ อบต. เม่ือ

เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ตอ้งการใช้นบ้าประปาทั้งหมดในเขต

อบต.

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

28. ร้อยละของระบบการผลิตนบ้า

ประปาของ อบต.ท่ีไดรั้บการดูแล

รักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

ปกติ โดยมีคุณภาพนบ้าอยู่ในค่า

มาตรฐานและเกณฑ์ท่ีกบาหนด

90 8 8 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

29. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของกบาลงัการ

ผลิตนบ้าประปาของ อบต.

20 20 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

30. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี

การให้บริการนบ้าประปาของ อบต.

20 20 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 4 สะพาน

31. ร้อยละของจบานวนสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไดรั้บ

การบบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้

งานไดป้กติ

100 15 15 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

32. ร้อยละของจบานวนสะพานไมท่ี้

ไดรั้บการบบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ

ท่ีใช้งานไดป้กติ

100 1 2 200 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

 

ภารกิจท่ี 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ

33. ร้อยละของจบานวนไฟส่อง

สว่าง/ไฟทางท่ีชบารุดและไดรั้บการ

บบารุงรักษาจาก อบต. ให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานไดป้กติ

95 150 150 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

34. ร้อยละของจบานวนไฟจราจรท่ี

ชบารุดเสียหายและไดรั้บการบบารุง

รักษาจาก อบต. ให้อยู่ในสภาพท่ี

85 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า
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ใช้งานไดป้กติ

35. ร้อยละของจบานวนป้าย

สัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับ

ผิดชอบของ อบต. ท่ีชบารุดเสียหาย

และไดรั้บการบบารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานไดป้กติ

80 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

36. ร้อยละของจบานวนไฟส่อง

สว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบ

ของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตาม

ความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของ

ประชาชน หรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ

80 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

37. ร้อยละของจบานวนไฟจราจรใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติด

ตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของ

พ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตาม

แผนพฒันาในปีงบประมาณ

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

38. ร้อยละของจบานวนป้าย

สัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับ

ผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม

ตามความตอ้งการประชาชนหรือ

ตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ

85 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 6 การคมนาคมและขนส่ง

39. ร้อยละของจบานวนท่าเทียบ

เรือ/ท่าขา้มของ อบต. ท่ีไดรั้บการ

ดูแลให้ใช้งานไดป้กติหรือมีการ

ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

กบาหนด

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

40. จบานวนโครงการของ อบต. ใน

การดูแลบบารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลาง

ถนน ปลูกตน้ไม ้ทางเทา้ ไหล่ทาง

ท่ีพกัผูโ้ดยสาร ท่ีจอดรถประจบาทาง

และพ้ืนท่ีริมทาง

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

41. จบานวนโครงการ/กิจกรรมของ

อบต. ในการส่งเสริมระบบ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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คมนาคมขนส่งทางบกให้เกิด

ความคล่องตวั สะดวกสบาย หรือ

ปลอดภยัในเขต อบต.

42. จบานวนโครงการ/กิจกรรมของ

อบต. ในการดูแลร่องนบ้าท่ีเป็นบึง

ลบาคลอง แม่นบ้าขนาดเล็ก หรือร่องนบ้า

ชายฝ่ังทะเลขนาดเล็กภายในพ้ืนท่ี

อบต.

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

43. ร้อยละของจบานวนจุดอนัตราย

บริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง

ทางการจราจรทางบกในเขต อบต.

ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือ

แกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน

80 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

44. ร้อยละของการดบาเนินการของ

อบต. ในการแกปั้ญหาขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัการจราจรทางบกในเขต

พ้ืนท่ี อบต. เทียบกบัจบานวนขอ้ร้อง

เรียนทั้งหมด(ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา)

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

45. ร้อยละของพ้ืนท่ีผิวการจราจร

ท่ีมีนบ้าท่วมขงัและส่งผลให้เกิดการ

จราจรติดขดัในเขต อบต. และได้

รับการปรับปรุงแกไ้ขจาก อบต.

เรียบร้อย(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา)

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

46. ร้อยละของจบานวนจุดอนัตราย

บริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง

ทางการจราจรทางนบ้า/ทางทะเลใน

เขต อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันา

ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ปลอดภยั

ข้ึน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา)

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

48. จบานวนระบบภูมิสารสนเทศ

(GIS) หรือระบบอจัฉริยะในการ

อบานวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนในการสัญจรทางบก

ทางนบ้า หรือทางทะเล

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

49. จบานวนระบบขอ้มูลดา้น 1 1 - - ไม่มีบริการ
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โครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. เพ่ือ

ใช้ในการบริหารงานพฒันาหรือ

บบารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

อบต. ให้มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 7 ด้านผังเมือง

50. จบานวนผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชน

ท่ี อบต. ไดด้บาเนินการจดัทบา

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

51. จบานวนผงัเมืองรวมจงัหวดั

ผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวม

ชุมชนของ อบต.ท่ีมีกบารปรับปรุง

หรือมีการประเมินผลการบงัคบัใช้

ในระหว่างปีงบประมาณ

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

52. จบานวนโครงการพฒันาตาม

ผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชน

ของ อบต. และมีเอกสารประกอบ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

53. จบานวนขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัท่ี

มีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกบัการบงัคบัใช้

ผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชน

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

54. ร้อยละของจบานวนใบอนุญาต

ก่อสร้างใหม่ท่ี อบต. ออกให้

ระหว่างปีไดต้ามระยะเวลากบาหนด

95 17 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

55. ร้อยละของจบานวนใบอนุญาต

การดดัแปลงหรือปรับปรุงอาคาร

ท่ี อบต. ออกให้ระหว่าง

ปีงบประมาณไดต้ามระยะเวลา

กบาหนด

95 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

56. ร้อยละของจบานวนคบาร้องเรียน

เก่ียวกบัผงัการใช้ท่ีดินท่ีไดรั้บการ

แกไ้ขจาก อบต. ต่อปี

80 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

57. ร้อยละของจบานวนคบาร้องเรียน

เก่ียวกบัการควบคุมอาคารตาม

พ.ร.บ. ท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก

อบต. ในรอบปี

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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58. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมการจดัการท่ีโล่ง หรือการ

ใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณะหรือ

ท่ีโล่ง

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

59. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการส่งเสริมความรู้

ของประชาชนเก่ียวกบัการใช้ท่ีดิน

ให้ถูกประเภท

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

60. ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร 21 21 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

61. ร้อยละของจบานวนอาคารสูง

หรืออาคารเส่ียงภยัท่ีมีระบบและ

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัเป็นไปตาม

ท่ีกฎหมายกบาหนด

95 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

62. จบานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

อบต. ดบาเนินการอบรมเพ่ือให้

ประชาชนมีความรู้ในการรับมือ

กบัความเส่ียงต่างๆ ใน

อาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ

อบรมดบัเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภยั

แผ่นดินไหว เป็นตน้

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

63. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในรอบปีในการตรวจ

ระบบความปลอดภยัของ

อาคาร/อาคารสูงตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

64. จบานวนฐานขอ้มูลท่ีดินและ

แผนท่ีรูปแปลงของ อบต. สบาหรับ

การให้บริการขอ้มูลหรือใช้ในการ

วางแผนดา้นภูมิสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจดัการดา้น

ท่ีดิน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

65. ร้อยละของความสบาเร็จในการ

จดัทบาผงัเมืองเพ่ือให้ อบต. มี

แผนผงันโยบายและผงัเมืองรวม

จงัหวดั/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการ

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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พฒันาทอ้งถ่ิน

66. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการ

พฒันาและจดัรูปท่ีดินเพ่ือรองรับ

การขยายตวัของเมืองและ

เศรษฐกิจ

50 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

67. ร้อยละของขอ้มูลท่ีดินและ

แผนท่ีรูปแปลงมีความถูกตอ้งครบ

ถว้น

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

68. ร้อยละของท่ีดินของรัฐท่ีได้

รับการจดัทบาแผนท่ีถูกตอ้งครบถว้น

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

69. ร้อยละของพ้ืนท่ีเมืองหรือ

ชุมชนของ อบต. ท่ีมีกฎหมาย

ผงัเมืองครอบคลุม

95 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

70. ร้อยละของจบานวนอาคาร/อาคาร

สูงท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก

อบต. ในระหว่างปีตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

71. ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก

อบต. ในการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันา

พ้ืนท่ี

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

72. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีมีฐานขอ้มูล

และแผนท่ีการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(GIS)

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

73. ร้อยละของการลงจุดแสดง

ตบาแหน่งพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให้มีการ

ก่อสร้างอาคาร และตบาแหน่งของ

อาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจบา

บา้น

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

74. จบานวนโครงการเก่ียวกบัการ

ปรับปรุงชุมชนแออดัหรือ

แหล่งเส่ือมโทรม ท่ีดบาเนินการโดย

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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75. ขนาดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหรือ

พ้ืนท่ีสีเขียวในเขต อบต. ท่ีไดรั้บ

การพฒันาเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี

3200 3200 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

76. จบานวนโครงการของ อบต. เพ่ือ

ปรับปรุงภูมิทศัน์หรือความ

สวยงามของเมืองหรือชุมชน

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

 

ด้านท่ี 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ภารกิจท่ี 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี

77. จบานวนโครงการท่ี อบต. ส่ง

เสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้แก่

สตรี

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

78. ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการ

พฒันาฝีมือแรงงานจาก อบต. เม่ือ

เทียบกบัสตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี

3 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

79. จบานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพ

สตรีท่ี อบต. ดบาเนินการในระหว่าง

ปี 2562

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

80. ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการส่ง

เสริมสุขภาพจาก อบต.

7 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

81. จบานวนโครงการท่ี อบต. ดบาเนิน

การดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูแก่

สตรี

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

82. ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการ

ดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก

อบต. เม่ือเทียบกบัสตรีทั้งหมดใน

พ้ืนท่ี

3 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

83. ร้อยละของสตรีท่ีมีรายไดเ้พ่ิม

ข้ึนหรือมีงานทบาต่อเน่ืองหลงัจาก

ไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาฝีมือ

แรงงานจาก อบต.

50 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

84. ร้อยละของโครงการของ

อบต. ท่ีกลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการ

คิด วางแผน ดบาเนินโครงการ หรือ

ติดตามประเมินผล

80 80 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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ภารกิจท่ี 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ

85. จบานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผูสู้งอายุท่ี อบต. ดบาเนินการ

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

86. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บ

การดูแลดา้นสุขภาพจาก อบต.

เม่ือเทียบกบัผูสู้งอายุทั้งหมดใน

พ้ืนท่ี

40 2217 180 8.11908 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

87. จบานวนโครงการส่งเสริมผูสู้ง

อายุท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือ

ป่วยติดเตียงท่ี อบต. ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

88. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีปัญหา

ดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ีได้

รับการดูแลดา้นสุขภาพจาก อบต.

เม่ือเทียบกบัผูสู้งอายุท่ีมีปัญหา

ดา้นสุขภาพหรือผูป่้วยติดเตียง

ทั้งหมดในพ้ืนท่ี

65 40 40 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

89. ร้อยละของผูสู้งอายุในเขต

อบต. ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

70 2217 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

90. จบานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี

อบต. ดบาเนินการเพ่ือส่งเสริมการ

ออกกบาลงักายของผูสู้งอายุ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

91. จบานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี

อบต. ดบาเนินการเพ่ือสร้างความ

ตระหนักให้เห็นคุณค่าของผูสู้ง

อายุของคนในครอบครัวและ

ชุมชน

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

92. จบานวนโครงการ/กิจกรรมของ

การออกหน่วยบริการชุมชน

เคล่ือนท่ี การเย่ียมบา้น การให้คบา

แนะนบา ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้

สูงอายุ

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

93. จบานวนโครงการท่ี อบต. ให้การ 1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า



4.htm[21/8/2562 15:39:02]

สนับสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายุในการ

จดักิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้

สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการ

ในรอบปี

หมาย

94. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม/ชมรม/สมาคมท่ี อบต.

ให้การสนับสนุนต่อผูสู้งอายุ

ทั้งหมดในเขต อบต.

40 2217 180 8.11908 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

95. จบานวนโครงการท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายุในการ

ฝึกอาชีพหรือการเพ่ิมรายไดเ้สริม

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

96. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วม

โครงการฝึกอาชีพท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุนต่อผูสู้งอายุทั้งหมดใน

เขต อบต. ท่ีมีฐานยากจน ไม่มีคน

ดูแล หรือไม่มีรายไดอ่ื้นๆ

30 30 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

97. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีผลการ

ตรวจสุขภาพในระดบัปกติ หรือ

ไม่มีสภาวะซึมเศร้าเม่ือเทียบกบัผู้

สูงอายุทั้งหมด

80 2217 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

98. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีผล

ตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บ

การดูแลจาก อบต. ในการรักษา

หรือส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล

60 2217 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

99. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ียากจนท่ี

ไดรั้บการดูแลดา้นอาชีพหรือราย

ไดเ้สริมจาก อบต. จนมีรายไดเ้พ่ิม

ข้ึนเพียงพอสบาหรับการดบารง

ชีพ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา)

55 30 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

100. ร้อยละของโครงการของ

อบต. ท่ีกลุ่มผูสู้งอายุมีส่วนร่วมใน

การ คิด วางแผนดบาเนินโครงการ

หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา)

60 80 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

101. จบานวนศูนยดู์แลผูสู้ง

อายุ/สถาน Day-care ของ อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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102. จบานวนโครงการท่ี อบต. ส่ง

เสริมหรืออบรมให้แก่ผูสู้งอายุ

เพ่ือให้มีทกัษะหรือความรู้ในการ

ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีบา้นไดอ้ย่าง

เพียงพอ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

103. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัการให้บริการ

ดา้นสังคม การให้ความดูแล

สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผูพิ้การ ท่ีเขา้

ถึงสิทธิของผูพิ้การ

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

104. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บ

การดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก

อบต. เม่ือเทียบกบัผูพิ้การทั้งหมด

ท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์

หรือฟ้ืนฟู

70 20 30 150 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

105. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัการส่งเสริม

อาชีพการเพ่ิมรายได ้หรือการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานให้กบัผู้

พิการ

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

106. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้

หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน

จาก อบต. เม่ือเทียบกบัผูพิ้การ

ทั้งหมดท่ีตอ้งการอาชีพ รายได้

หรือการมีงานทบา

10 20 10 50 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

107. ร้อยละของผูพิ้การทุก

ประเภทความพิการท่ีไดรั้บการ

ตรวจสุขภาพจาก อบต. อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ังต่อผูพิ้การทั้งหมดใน

พ้ืนท่ี

60 254 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

108. ร้อยละของผูพิ้การไดข้ึ้น

ทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.

100 254 247 97.24409 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า
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2550 เม่ือเทียบกบัผูพิ้การทั้งหมด

ในพ้ืนท่ี อบต.

109. ร้อยละจบานวนห้องนบ้าในอาคาร

อบต. ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องนบ้า

สบาหรับผูพิ้การ

1 9 1 11.11111 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

110. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรดูแลผูพิ้การในชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

111. สัดส่วนจบานวนผูพิ้การใน

ชุมชนท่ีไดรั้บการดูแลจาก อบต.

ต่ออาสาสมคัรดูแลผูพิ้การจบานวน 1

คน

10 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

112. ร้อยละของผูพิ้การท่ีมีผลการ

ตรวจสุขภาพในระดบัปกติ

ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอนั

ควร หรือไม่มีปัญหาสภาวะซึม

เศร้า

50 254 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

113. ร้อยละของผูพิ้การท่ีมีผล

ตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บ

การดูแลหรือฟ้ืนฟูจาก อบต. ใน

การรักษา/ส่งต่อไปยงัสถาน

พยาบาล หรือการทบากายภาพบบาบดั

50 254 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

114. ร้อยละของผูพิ้การท่ียากจน

หรือไม่มีงานทบาท่ีไดรั้บการดูแล

ดา้นอาชีพหรือการมีงานทบาจาก

อบต. จนมีรายไดเ้พียงพอสบาหรับ

การดบารงชีพ

30 254 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

115. ร้อยละของโครงการของ

อบต. ท่ีกลุ่มผูพิ้การอายุมีส่วนร่วม

ในการคิด วางแผนดบาเนินโครงการ

หรือติดตามประเมินผล

40 80 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

116. จบานวนศูนยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟู

สภาพสบาหรับผูพิ้การในชุมชนของ

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

117. จบานวนโครงการเก่ียวกบัการ

ปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศยัสบาหรับคน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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พิการหรือผูสู้งอายุ

 

ภารกิจท่ี 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด

118. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัการดูแล

สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผูติ้ดเช้ือ/ผู้

ป่วยเอดส์

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

119. ร้อยละของผูป่้วยฯ ท่ีไดรั้บ

การดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก

อบต. เม่ือเทียบกบัผูป่้วยฯ ทั้งหมด

ท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์

หรือฟ้ืนฟู

80 12 12 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

120. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัการส่งเสริม

อาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานให้กบัผู้

ติดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

121. ร้อยละของผูป่้วยฯ ท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้

หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน

จาก อบต. เม่ือเทียบกบัผูป่้วยฯ

ทั้งหมดท่ีตอ้งการอาชีพ รายได้

หรือการมีงานทบา

10 12 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

122. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. จดัเย่ียมบา้นผูติ้ดเช้ือ/ผู้

ป่วยเอดส์เป็นประจบา

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

123. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วย

เอดส์ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก

อบต. อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังต่อผู้

ติดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดใน

พ้ืนท่ี

80 12 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

124. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วย

เอดส์ในชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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125. สัดส่วนจบานวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วย

เอดส์ ผูป่้วยต่ออาสาสมคัรดูแลผู้

ติดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ในชุมชนจบานวน

1 คน

10 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

126. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการรณรงค์การอยู่

ร่วมกบัผูป่้วยในชุมชนอย่างปกติ

สุข

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

127. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัการดูแล

สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพ

ติด

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

128. ร้อยละของผูติ้ดยาเสพติดท่ี

ไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือ

ฟ้ืนฟูจาก อบต. เม่ือเทียบกบัผูติ้ด

ยาเสพติดทั้งหมดในพ้ืนท่ี

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

129. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการรณรงค์การอยู่

ร่วมกบัผูติ้ดยาเสพติดในชุมชน

อย่างปกติสุข

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

130. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วย

เอดส์ท่ีมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ

และไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟูจาก

อบต. ในการรักษา/ส่งต่อไปยงั

สถานพยาบาล

70 12 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

131. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วย

เอดส์ท่ียากจนหรือไม่มีงานทบาท่ีได้

รับการดูแลดา้นอาชีพ หรือการมี

งานทบาจาก อบต. จนมีรายไดเ้พียง

พอสบาหรับการดบารงชีพ

60 12 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

132. ร้อยละของผูติ้ดยาเสพติดได้

รับการดูแลหรือฟ้ืนฟูจาก อบต. ที

สามารถกลบัเขา้ไปอยู่ในสังคมได้

ตามปกติ

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 12 การสาธารณสุขมูลฐาน
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133. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการให้ความรู้ดา้น

โภชนาการให้แก่ประชาชนทัว่ไป

ในเขต อบต.

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

134. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ส่งเสริม ป้องกนั /เฝ้า

ระวงั ดา้นโภชนาการแก่เด็กอายุ

0-5 ปี

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

135. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ส่งเสริมหรือป้องกนั/เฝ้า

ระวงั โภชนาการในโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาในสังกดั อบต.

1 1 3 300 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

136. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการส่งเสริม ป้องกนั

ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจบา

ถ่ิน

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

137. ร้อยละของประชาชนกลุ่ม

เป้าหมายท่ีไดรั้บบริการจากการส่ง

เสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงั

ป้องกนัโรคประจบาถ่ินต่อประชากร

ทั้งหมด

40 10143 10143 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

138. จบานวนชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีวสัดุ

อุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดย

ไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. ใน

การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ

ท่ีสบาคญัในชุมชน เช่น โรคไขเ้ลือด

ออก โรคพิษสุนัขบา้ เป็นตน้

10 10 9 90 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

139. ร้อยละของจบานวนโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีมีบุคลากรของ

อบต. ร่วมเป็นคณะทบางานในทีม

สอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็วในพ้ืนท่ี

100 2 1 50 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

140. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการให้ความรู้แก่แม่

หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเก่ียวกบั

การสร้างภูมิคุม้กนัโรค

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

141. ร้อยละของแม่หรือผูเ้ล้ียงดู 60 472 - - ไม่ไดด้บาเนินการ
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เด็กอายุ 0-5 ปีไดรั้บความรู้และคบา

แนะนบาเร่ืองการสร้างเสริม

ภูมิคุม้กนัโรคต่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู

เด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดในชุมชน

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

142. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการแนะนบาหรือดูแล

สุขภาพของแม่และเด็ก

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

143. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการให้คบาแนะนบาหรือ

ดูแลหญิงหลงัคลอดในการดูแล

สุขภาพของแม่และเด็กและ

วางแผนครอบครัว

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

144. ร้อยละของประชาชนท่ีเจ็บ

ป่วยจากโรคประจบาถ่ินไม่เกินค่า

มาตรฐานทางการแพทยห์รือ

สาธารณสุข

80 10143 24 0.23662 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

149. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ท่ีได้

รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

จาก อบต. ในการรับบริการฝาก

ครรภ์ตามเกณฑ์กระทรวง

สาธารณสุข

90 65 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

150. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการตรวจสุขาภิบาล

ร้านอาหารหรือสถานประกอบ

กิจการอาหารในพ้ืนท่ี

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

151. ร้อยละของร้านอาหารหรือ

สถานประกอบกิจการอาหารไดรั้บ

การตรวจจาก อบต. ในรอบปี

เทียบกบัจบานวนร้านอาหารหรือ

สถานประกอบการทั้งหมดใน

พ้ืนท่ี

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

152. จบานวนครัวเรือนท่ีไม่มี

กรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ี

อบต.

200 200 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

153. จบานวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้้อย

ท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัใน

50 50 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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พ้ืนท่ี อบต.

154. จบานวนโครงการพฒันาท่ีอยู่

อาศยัหรือเคหะชุมชนสบาหรับผูมี้ราย

ไดน้้อยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีดบาเนิน

การโดย อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

155. ร้อยละของจบานวนครัวเรือนผูมี้

รายไดน้้อยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีได้

รับการดูแลดา้นท่ีอยู่อาศยัจาก

อบต.

10 400 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

156. จบานวนโครงการของ อบต. ท่ี

ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่ม

อาสาสมคัรมีความรู้ความเขา้ใจใน

การดูแลผูท่ี้มีอาการทางจิต

1 1 2 200 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

157. ร้อยละของประชาชนท่ีไม่

ประสบปัญหาทุพโภชนาการจาก

ร้านอาหารหรือสถานประกอบ

กิจการอาหารในเขตพ้ืนท่ี อบต.

80 10143 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

158. ร้อยละของโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดูแลคุณภาพชีวิต

ของผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ผูป่้วย เด็ก

เยาวชน และสตรี ท่ีทบางานเชิงบูรณา

การร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ

60 1 1 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

159. ร้อยละของจบานวนผูท่ี้มีอาการ

ทางจิตในชุมชนไดรั้บการดูแลจาก

อบต.

60 35 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

160. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการรณรงค์ให้ความ

รู้แก่บิดามารดบาในการเล้ียงดูบุตร

อย่างถูกวิธี ในดา้นสุภาพกาย ใจ

สังคม และการเจริญเติบโตของ

เด็ก

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

161. ร้อยละของจบานวนศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กท่ีผ่านการประเมิน

มาตรฐานของกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน

90 5 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

162. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม 1 1 2 200 ผ่านค่าเป้าหมาย
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ของ อบต. ท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและ

เยาวชน

ขั้นตบ่า

163. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ท่ีมุ่งลดความเส่ียงของ

เด็กและเยาวชนในการยุ่งเก่ียวกบั

ยาเสพติด หรือการก่อ

อาชญากรรมต่างๆ

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

164. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ท่ีมุ่งลดความเส่ียงใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนจากการทอ้ง

ก่อนวยัอนัควร

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

165. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ท่ีสนับสนุนการออก

กบาลงักายหรือเล่นกีฬาของเด็กและ

เยาวชน

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

166. ร้อยละของจบานวนเด็กและ

เยาวชนท่ีเล่นกีฬบาหรือการออกกบาลงั

กายในโครงการท่ี อบต. ส่งเสริม

หรือสนับสนุนต่อจบานวนเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ี

20 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน

145. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีท่ี

เจ็บป่วยจากการไดรั้บโภชนาการ

ทางอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งต่อเด็กอายุ

0-5 ปีทั้งหมด

10 304 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

146. ร้อยละของประชากรท่ีเจ็บ

ป่วยจากการไดรั้บโภชนาการทาง

อาหารท่ีไม่ถูกตอ้งต่อประชากร

ทั้งหมด

7 10143 15 0.14789 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

147. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมี

ปัญหาทุพโภชนาการ ซ่ึงไดรั้บ

อาหารเสริม และคบาแนะนบาในการ

แกไ้ขทางโภชนาการจาก อบต.

60 304 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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148. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้

รับการเสริมภูมิคุม้กนัโรค

(vaccines) จาก อบต.ตามเกณฑ์

ของกระทรวงสาธารณสุข

85 304 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

167. ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ี

มีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ของ

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

168. ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ี

ไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูอย่าง

ผิดวิธีหรือถูกกระทบาทบารุณกรรมจาก

ผูป้กครอง

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

169. ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ี

ไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระทบา

การอนัเขา้ข่ายอาชญากรรมเด็ก

และเยาวชน หรือไปเก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติด

97 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

170. ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ี

ไม่ประสบปัญหาการทอ้งก่อนวยั

อนัควร

85 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

171. ร้อยละของโครงการ อบต. ท่ี

กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน

การ คิด วางแผนดบาเนินโครงการ

หรือติดตามประเมินผล

50 80 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

172. ร้อยละของจบานวนเด็ก 0-5 ปีท่ี

ไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูไม่ถูก

วิธีจากผูสู้งอายุในครัวเรือนต่อ

จบานวนเด็ก 0-5 ปีทั้งหมดท่ีถูกเล้ียง

ดูโดยผูสู้งอายุเพียงลบาพงั

3 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ด้านท่ี 4 ด้านการศึกษา

ภารกิจท่ี 14 การศึกษาในระบบ

173. จบานวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

ความดูแลของ อบต.

2 2 5 250 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

174. จบานวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กของ อบต.

100 100 149 149 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า
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175. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม)

ครบถว้น

100 149 149 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

176. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กของ อบต. ท่ีไดรั้บอาหาร

กลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

ครบถว้น

100 149 149 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

177. จบานวนโรงเรียนอนุบาลใน

ความดูแลของ อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

178. จบานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาล

ของ อบต.

90 90 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

179. ร้อยละของเด็กโรงเรียน

อนุบาลของ อบต.ท่ีไดรั้บอาหาร

เสริม (นม) ครบถว้น

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

180. ร้อยละของเด็กในโรงเรียน

อนุบาลของ อบต.ท่ีไดรั้บอาหาร

กลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

ครบถว้น

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

181. จบานวนโรงเรียนประถมศึกษา

ในความดูแลของ อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

182. จบานวนเด็กในโรงเรียนประถม

ศึกษาของ อบต.

100 100 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

183. ร้อยละของเด็กโรงเรียน

ประถมศึกษาของ อบต.ท่ีไดรั้บ

อาหารเสริม (นม)ครบถว้น

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

184. ร้อยละของเด็กในโรงเรียน

ประถมศึกษาของ อบต.ท่ีไดรั้บ

อาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการครบถว้น

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

185. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาส

และเด็กพิการท่ีไดรั้บการศึกษา

จาก อบต. เทียบต่อเด็กดอ้ยโอกาส

และเด็กพิการทั้งหมดในพ้ืนท่ี

50 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

186. ร้อยละจบานวนเด็กดอ้ยโอกาส

เด็กพิการ หรือเด็กยากจนท่ีไดรั้บ

60 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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การสนับสนุนดา้นการเงินจาก

อบต. เทียบกบัเด็กดอ้ยโอกาส ผู้

พิการ หรือเด็กยากจนในพ้ืนท่ี

187. ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือดูแลเป็น

พิเศษ) ท่ีไดรั้บการศึกษาจาก อบต.

เทียบกบัจบานวนเด็กพิเศษทั้งหมดใน

พ้ืนท่ี

30 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

188. จบานวนหลกัสูตรการศึกษาของ

ทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนในโรงเรียน

สังกดั อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

189. จบานวนหลกัสูตรในระบบสอง

ภาษาในโรงเรียนสังกดั อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

190. จบานวนหลกัสูตรท่ีเน้นความ

เป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียน

สังกดั อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

191. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมการเรียนรู้-การกวดวิชา-การ

สอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปีใน

โรงเรียนสังกดั อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

192. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดั

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

193. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียน

สังกดั อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

194. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ หรือทกัษะ

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกดั

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

195. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม

ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา

พ้ืนบา้นในโรงเรียนสังกดั อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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196. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมการเรียนรู้-ทกัษะการ

เรียน-การกวดวิชาของเด็กนักเรียน

ต่อปีในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี

อบต. ให้การสนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

197. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ

ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

198. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียน

สังกดัอ่ืนๆ ท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

199. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ หรือทกัษะ

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกดั

อ่ืนๆ ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

200. จบานวนกิจกรรม/โครงการส่ง

เสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม

ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพ้ืน

บา้นในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี

อบต. ให้การสนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

201. จบานวนกิจกรรม/โครงการของ

อบต. ในการส่งเสริมหรือขยาย

โอกาสทางการศึกษาให้เด็กดอ้ย

โอกาส เด็กในพ้ืนท่ีห่าง

ไกล/ท่ีราบสูง หรือเด็กชายขอบ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย

202. อตัราการมาเรียนตลอดปีการ

ศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคนั

(drop-out rate) ของนักเรียนใน

โรงเรียน/สถานศึกษาสังกดั อบต.

95 149 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

203. ร้อยละของจบานวนเด็กเล็กใน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต. ต่อ

เด็กอายุ 2-4 ขวบทั้งหมดในเขต

35 322 149 46.27329 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า
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อบต.

204.ร้อยละของจบานวนเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนอนุบาลของ อบต. ต่อ

เด็กอายุ 5-6 ขวบทั้งหมดในเขต

อบต.

35 241 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

205. ร้อยละของจบานวนเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนประถมศึกษา อบต.

ต่อเด็กอายุ 7-12 ขวบทั้งหมดใน

เขต อบต.

30 693 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

206. ร้อยละของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนสังกดั อบต. ท่ีมีผลการ

สอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามญั

สูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี 6

30 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

207. ร้อยละของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน/สถานศึกษาสังกดั อบต.

ท่ีเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือ

สามารถทบางานทบาไดใ้นระยะเวลา 1

ปี ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

208. จบานวนท่ีอ่านหนังสือประจบา

หมู่บา้น/ตบาบลท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุน

6 6 1 16.66667 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

209. จบานวนห้องสมุดประชาชน

หรือห้องสมุดท่ีมิไดอ้ยู่ในสถาน

ศึกษา ซ่ึงดูแลหรือบริหารโดย

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

210. จบานวนห้องสมุดประชาชน

หรือห้องสมุดท่ีมิไดอ้ยู่ในสถาน

ศึกษา ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

211. จบานวนศูนยก์ารศึกษานอก

ห้องเรียนของ อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

212. จบานวนศูนยก์ารศึกษานอก

ห้องเรียนท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

213. จบานวนศูนยก์ารเรียนรู้หรือ 1 1 - - ไม่มีบริการ
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ศูนยเ์ทคโนโลยีท่ีดูแลหรือบริหาร

งานโดย อบต.

สาธารณะ

214. จบานวนศูนยก์ารเรียนรู้หรือ

ศูนยเ์ทคโนโลยีท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

215. จบานวนศูนยเ์ทคโนโลยีการ

ศึกษา ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยไ์อซี

ที (ICT) ศูนยเ์รียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ศูนยก์ารเรียนรู้

เสมือนจริง (TK Park) หรือห้อง

สมุดมีชีวิต เป็นตน้ ท่ี อบต. ดูแล

หรือบริหารจดัการ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

216. จบานวนกิจกรรม/โครงการ

อบรมส่งเสริมทกัษะหรือการเรียน

รู้สบาหรับประชาชนทัว่ไปในการใช้

ชีวิตประจบาวนั สิทธิหน้าท่ีของ

พลเมือง หรือความรู้ในทา

งกฎหมบายท่ี อบต. ให้การสนับสนุน

หรือจดัให้มีข้ึน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

217. จบานวนกิจกรรม/โครงการของ

อบต. ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้หรือ

การเขา้ถึงเทคโนโลยีการส่ือสาร

หรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงาน

หรือนวตักรรม หรือการพฒันา

เศรษฐกิจ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

218. ร้อยละของประชาชนท่ีได้

เขา้ร่วมในโครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้

ตามอธัยาศยัท่ีดบาเนินการโดย อบต.

ในปีงบประมาณ 2561

50 10143 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

219. ร้อยละของเด็กและเยาวชน

ซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสได้

รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก

ระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั

จาก อบต. ในปีงบประมาณ

50 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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220. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการร่วมมือกบั

วิทยาลยัชุมชนในการเรียนรู้หรือ

การจดัการศึกษานอกระบบให้แก่

ประชาชน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

221. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการร่วมกบัสถาบนั

อุดมศึกษาหรือวิทยาลยัอาชีวศึกษบา

หรือส่วนราชการต่างๆ ในการส่ง

เสริมการเรียนรู้หรือการพฒันา

ทกัษะฝีมือแรงงาน

1 1 2 200 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

222. จบานวนโครงการท่ี อบต. ดบาเนิน

การร่วมกบัภาคเอกชน ภาค

อุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการ

ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

223. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการเพ่ือให้การช่วย

เหลือแก่เด็กท่ีหยุดเรียนกลางคนั

(drop out) ให้ไดรั้บการศึกษาตาม

สมควร

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

224. จบานวนโครงการส่งเสริมการ

ประกวดความรู้ความสามารถหรือ

ทกัษะของเด็กนักเรียนสังกดั อบต.

ในการศึกษา การประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน

ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ หรือ

ระหว่างประเทศ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

225. ร้อยละของเด็กท่ีหยุดเรียน

กลางคนัท่ีไดรั้บการช่วยเหลือดา้น

การศึกษาจาก อบต. ต่อเด็กท่ีหยุด

เรียนกลางคนัจากโรงเรียนทั้งหมด

ในพ้ืนท่ี

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

226. ร้อยละของช่างฝีมือแรงงาน

ท่ีสามารถประกอบอาชีพหรือหา

งานทบาไดใ้นระยะเวลา 1 ปีหลงั

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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จากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะ

ฝีมือแรงงานท่ี อบต. จดัให้มีข้ึน

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ

 

ด้านท่ี 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ภารกิจท่ี 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

227. ร้อยละของจบานวนรถดบัเพลิง

ท่ี อบต. ไดด้บาเนินการซ่อมแซม บบารุง

รักษาให้พร้อมใช้งานไดต้ลอด 24

ชัว่โมง

100 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

228. จบานวนคร้ังท่ี อบต. ดบาเนินการ

ฝึกอบรม พนักงานดบัเพลิงเพ่ือให้

พร้อมปฏิบติังานในรอบปี

3 3 1 33.33333 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

229. ร้อยละการจดัทบาแผนดา้นการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ประเภทสบาคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

100 2 2 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

230. จบานวนคร้ังท่ี อบต. ดบาเนินการ

ซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัในรอบปีงบประมาณ

2561

3 3 1 33.33333 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

231. ร้อยละของจบานวน

หมู่บา้น/ชุมชนในเขต อบต. ท่ีมี

การติดตั้งระบบแจง้เหตุเม่ือเกิด

อคัคีภยั/สาธารณภยัใน

ชุมชน/หมู่บา้น

30 9 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

232. ร้อยละของจบานวน อปพร. ต่อ

ประชากรทั้งหมดในพ้ืนท่ี

2 10143 59 0.58168 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

233.ร้อยละของจบานวนอาสาสมคัร

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ต่อ อปพร.

75 59 59 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

234. จบานวนคร้ังต่อปีท่ี อบต. ดบาเนิน

การออกคบาส่ัง และ สนับสนุน ให้

อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั/อปพร. ปฏิบติังานใน

ชุมชน/หมู่บา้น

6 6 2 33.33333 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า
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235. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ท่ีมุ่งลดการเกิด

อุบติัเหตุทางถนน

2 2 2 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

236. ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรถดบั

เพลิงของ อบต.เดินทางถึงสถานท่ี

เกิดอคัคีภยัเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ

10 15 15 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

237. ร้อยละของมูลค่าความเสีย

หายท่ีลดลงจากการป้องกนั

อุบติัภยัทางถนน

50 50 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

238. ร้อยละของมูลค่าความเสีย

หายท่ีลดลงจากการรับมือกบัภยั

พิบติัของ อบต.

60 60 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

239.ร้อยละของเคร่ืองมืออุปกรณ์

ในการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัท่ี อบต. มีครบถว้น

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกบาหนดและ

อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตลอด

24 ชัว่โมง

75 9 9 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

240. จบานวนเครือข่ายทอ้งถ่ินท่ี

อบต. ร่วมเป็นสมาชิกในการจดัทบา

แผนจดัการกบัภยัพิบติั มีการแบ่ง

ปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มี

การฝึกซ้อมแผนร่วมกนั และมีการ

พฒันาทกัษะบุคลากรร่วมกนั

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

241. ร้อยละของงบประมาณท่ีลด

ลงในการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์

ในการป้องกนั และบรรเทา

สาธารณภยัอนัเน่ืองมาจากเครือ

ข่าย อบต. ในการจดัการภยัพิบติั

50 50 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 17 การจัดระเบียบชุมชน

242. จบานวนขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน

รองรับอบานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

เก่ียวกบัการจดัระเบียบสังคม

บญัญติัให้ อบต. มีอบานาจ/ภารกิจท่ี

ไดรั้บถ่ายโอน

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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243. จบานวนโครงการท่ี อบต. จดั

อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดั

ระเบียบในหมู่บา้น/ชุมชนแก่กลุ่ม

เยาวชน กลุ่มแม่บา้น ประชาชน

หรือกลุ่มผูสู้งอายุ

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

244. จบานวนโครงการท่ี อบต.ร่วม

กบัฝ่ายปกครอง ตบารวจ กบานัน ผูใ้หญ่

บา้น ผูน้บาชุมชนเพ่ือจดัการปัญหา

ความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน/หมู่บา้น

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

245. จบานวนหอพกัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ

อนุญาตถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. หอพกั

พ.ศ. 2558

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

246. จบานวนการออกใบอนุญาต/ต่อ

ใบอนุญาตหอพกัเยาวชน ตาม

พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

247. จบานวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั

ความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

1 7 7 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

248. จบานวนขอ้ร้องเรียนท่ี อบต.

ดบาเนินการจดัการปัญหาความไร้

ระเบียบท่ีไดรั้บการร้องเรียน

1 7 7 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

249. ร้อยละของจบานวนขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึน

และ อบต. ไดจ้ดัการแกไ้ขต่อ

จบานวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความไร้

ระเบียบทั้งหมดในพ้ืนท่ี

70 7 7 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

250. ร้อยละของจบานวนหอพกัท่ีได้

รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ.

2558 ไดรั้บการตรวจเย่ียมจากเจา้

หน้าท่ี อบต. อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

8 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

251. ร้อยละของจบานวนหอพกัท่ีไม่

จดทะเบียน (หอพกัเถ่ือน) ตาม

พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 ต่อจบานวน

หอพกัทั้งหมดในพ้ืนท่ี

5 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

252. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม 1 1 - - ไม่มีบริการ
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ท่ี อบต. ใช้กระบวนการ

ชุมชน/ประชาสังคมดูแลจดัการ

ปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน

สาธารณะ

253. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของของ อบต. เก่ียวกบัการดูแล

คุม้ครองผูบ้ริโภคหรือแกไ้ชปัญหา

ให้กบัผูบ้ริโภค

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ภารกิจท่ี 18 การจัดการความขัดแย้ง

254. ร้อยละของของจบานวน

โครงการ/กิจกรรมบริการ

สาธารณะของ อบต.ท่ีมีผลกระทบ

ต่อชุมชน/ประชาชน และ อบต.

จดัให้มีขอ้มูลเผยแพร่และ/หรือมี

การรับฟังความเห็นของประชาชน

ก่อนตดัสินใจดบาเนินการ

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

255. จบานวนคร้ังท่ี อบต.จดัให้มีเวที

ประชาชน/เวทีสาธารณะเพ่ือรับ

ฟังความเห็นของประชาชนในการ

แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ภายใน

ชุมชน/หมู่บา้น

5 5 1 20 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

256. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เพ่ือสบารวจขอ้มูลหรือ

ความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือ

เป็นขอ้มูลสบาหรับปรับปรุงแกไ้ขส่ิง

ท่ีจะเป็นเหตุของความขดัแยง้

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

257. จบานวนเร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกบั

เหตุท่ีทบาให้เกิดความขดัแยง้ใน

ชุมชน ซ่ึง อบต. ไดด้บาเนินการ

ป้องกนัมิให้เกิดความขดัแยง้ใน

ชุมชนไดส้บาเร็จ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

258. จบานวนคร้ังเม่ือเกิดปัญหาความ

ขดัแยง้ในชุมชน และ อบต. ได้

เขา้ไปดบาเนินการ(ตามอบานาจหน้าท่ี

ของ อบต.)เพ่ือแกไ้ขหรือส่ังการ

ให้หยุดการกระทบาท่ีเป็นเหตุให้เกิด

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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ปัญหาความขดัแยง้

259. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการเพ่ือไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ (ไม่นับรวม

ศูนยยุ์ติธรรมชุมชน)

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

260. ร้อยละของจบานวนเร่ืองร้อง

ทุกข์เก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ี

อบต. เขา้ไปดบาเนินการป้องกนัเหตุ

ความขดัแยง้ไดป้ระสบผลสบาเร็จ

80 8 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

261. ร้อยละของจบานวนความขดั

แยง้ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในพ้ืนท่ีซ่ึง อบต.

ไดด้บาเนินการแกไ้ขไดเ้ป็นผลสบาเร็จ

80 8 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

262. อบต. ไดจ้ดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ีย

ขอ้พิพาท หรือ ศูนยยุ์ติธรรม

ชุมชนในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืน

ฐาน)

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

 

ภารกิจท่ี 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทตาผิด

263. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั จดั

ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน ร่วมกบัฝ่ายตบารวจ

ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายทอ้งท่ี

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

264. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. และประชาคมร่วมกนั

สร้างชุมชน เขม้แข็ง/ประชาคม

เขม้แข็ง/คุม้หมู่บา้นเพ่ือดูแลความ

ปลอดภยัในชุมชน หรือป้องกนั

ปัญหาอาชญากรรม

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

265. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต.จดัให้แก่ประชาชนเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

266. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม 1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า
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ท่ี อบต. จดัรณรงค์ป้องกนัการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลด

ความเส่ียงจากปัญหายาเสพติด

หมาย

267. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ดบาเนินการร่วมกบักรรมการ

ชุมชนคณะกรรมการหมู่บา้น หรือ

ภาคประชาสังคมในการจดัเวรยาม

ประจบาหมู่บา้น ออกสายตรวจ หรือ

โครงการตาสัปปะรด

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

268. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ร่วมมือกบัส่วนราชการใช้

มาตรการท่ีเขม้งวดและจริงจงัเพ่ือ

จดัการกบัผูค้า้หรือผูเ้สพยาเสพติด

ในชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

269. ร้อยละของสถิติอาชญากรรม

ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต.

1 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

270. ร้อยละของสถิติอาชญากรรม

ท่ีไม่เก่ียวกบัคดียาเสพติดท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ี อบต.

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

271. ร้อยละของพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมี

การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV

20 30.213 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

272. ร้อยละของพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเป็น

พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม

และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด

CCTV

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

273. ร้อยละของพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมี

การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV

ไดมี้เจา้หน้าท่ีตรวจตราหรือเฝ้า

ระวงัตลอด 24 ชัว่โมง

30 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

274. ร้อยละของมูลค่าความเสีย

หายในทรัพยสิ์นหรือบา้นเรือน

ของประชาชนท่ี ลดลงจากการ

รับมือกบัภยัสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ี อบต.

65 65 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

275. ร้อยละของผูบ้ริโภคท่ี

ประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือ

40 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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เอารัดเอาเปรียบและไดรั้บการดูแล

ช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาจาก

อบต. เทียบกบัจบานวนผูบ้ริโภคท่ีถูก

ละเมิด

276. ร้อยละของจบานวนขอ้ขดัแยง้ท่ี

ไดน้บาเขา้สู่กระบวนไกล่เกล่ียหรือ

กระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ี

สามารถยุติปัญหาได้

60 8 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

277. ร้อยละของสถิติอาชญากรรม

ท่ีลดลงในพ้ืนท่ี อนัเน่ืองมาจาก

การดบาเนินการ ของ อบต.

50 50 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ด้านท่ี 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

ภารกิจท่ี 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

278. จบานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการ

สนับสนุนจาก อบต.

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

279. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพท่ีดบาเนิน

การโดย อบต.

2 2 1 50 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

280. จบานวนโครงการอบรมพฒันา

ทกัษะฝีมือแรงงานท่ีดบาเนินการโดย

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

281. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ท่ีส่งเสริมการเกษตร

การประมง หรือการปศุสัตว์

3 3 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

282. ร้อยละของเกษตรกรท่ีผ่าน

การฝึกปฏิบติัและการฝึกอบรม

จากศูนยเ์รียนรู้ฯ หรือ อบต. เม่ือ

เทียบกบัเกษตรกรทั้งหมดในพ้ืนท่ี

30 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

283. จบานวนเกษตรท่ีไดรั้บบริการ

ขอ้มูลคบาปรึกษาจากศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลดา้นการเกษตรศูนยถ่์ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ

ศูนยก์ารเรียนรู้ทางดา้นการเกษตร

250 250 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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ท่ีสนับสนุนโดย อบต.

284. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการสบารวจและช่วย

เหลือการป้องกนักบาจดัศตัรูพืชโดย

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

285. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการป้องกนัหรือ

แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ให้กบักลุ่ม

เกษตรกร

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

286. จบานวนโครงการของ อบต. ส่ง

เสริมการทบาการเกษตรแบบพอเพียง

หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร

อินทรีย์

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

287. ร้อยละของเกษตรกรท่ีเขา้

ร่วมในโครงการของ อบต. ท่ีส่ง

เสริมการทบาการเกษตรแบบพอเพียง

หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร

อินทรีย ์ต่อเกษตรกรทั้งหมด

20 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

288. จบานวนโครงการฟ้ืนฟูสภาพ

พ้ืนท่ีการเกษตรหรือท่ีดินทบากินโดย

อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

289. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการ

ฟ้ืนฟูต่อฟ้ืนท่ีเส่ือมโทรมทั้งหมด

20 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

290. จบานวนตลาด/ตลาดสดท่ีดบาเนิน

การโดย อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

291. จบานวนโรงฆ่าสัตวข์อง อบต. 1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

292. จบานวนศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้น

การเกษตร ศูนยถ่์ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรหรือ

ศูนยก์ารเรียนรู้ทางดา้นการเกษตร

ท่ีสนับสนุนโดย อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

293. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เพ่ือกระตุน้หรือส่ง

เสริมการท่องเท่ียว

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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294. จบานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ

การพฒันา-ทะนุบบารุงในพ้ืนท่ีจาก

อบต. หรือมีการปรับปรุงเก่ียวกบั

ส่ิงอบานวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง

อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายให้ขอ้มูล

การท่องเท่ียว ไฟส่องสว่าง ห้องนบ้า

หรือทางเดิน เป็นตน้

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

295. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัพฒันาหรือ

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม

ให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่อง

เท่ียว

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

296. ร้อยละของจบานวนกลุ่ม

เกษตรกรท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนโดย

เฉล่ียต่อจบานวนกลุ่มเกษตรกร

ทั้งหมดท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก

อบต.

40 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

297. ร้อยละของรายไดข้องกลุ่ม

เกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจาก

การจบาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ท่ี อบต. ให้การสนับสนุน

20 20 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

298. ร้อยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

ท่ีไดรั้บการจดัการและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรเพ่ือการผลิตให้อยู่ใน

สภาพท่ีสมบูรณ์ต่อพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมทั้งหมด

20 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

299. ร้อยละของจบานวนกลุ่มอาชีพท่ี

มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียต่อจบานวน

กลุ่มอาชีพทั้งหมดท่ีไดรั้บการ

สนับสนุนจาก อบต.

40 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

300. ร้อยละของรายไดข้องกลุ่ม

อาชีพท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจากการ

จบาหน่ายผลผลิตตามท่ี อบต. ให้การ

สนับสนุน

10 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

301. ร้อยละของจบานวนช่างฝีมือ

แรงงานท่ีมีงานทบาหลงัจากท่ีไดรั้บ

50 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือ

การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก

อบต.

302. ร้อยละของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน

โดยเฉล่ียของช่างฝีมือแรงงานหลงั

จากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพหรือการพฒันาทกัษะฝีมือ

แรงงานจาก อบต.

10 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

303. ร้อยละการเปล่ียนแปลงของ

จบานวนนักท่องเท่ียวในสถานท่ีท่อง

เท่ียวท่ี อบต.พฒันาข้ึนหรือดูแล

บบารุงรักษา

10 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

304. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการใช้

จ่าย/รายจ่ายต่อวนัของนักท่อง

เท่ียวในพ้ืนท่ี

8 8 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

305. ร้อยละของประชากรกลุ่ม

ยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บ

การดูแลช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจ

หรือการประกอบอาชีพจาก อบต.

30 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

306. อตัราการมีงานทบาตามฤดูกาล

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

80 80 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

307. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการให้คบาปรึกษาการ

จดัตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร

หรือกลุ่มต่างๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ

หรือการสร้างงาน

5 5 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

308. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัการพฒันาดิน

หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน

หรือการฟ้ืนฟูคุณภาพดิน เป็นตน้

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

309. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เพ่ือส่งเสริมการเกษตร

ท่ีไดม้าตรฐานสากล การเกษตร

แนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์

เป็นตน้

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

310. จบานวนแผนพฒันาดา้น 5 5 - - ไม่มีบริการ
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การเกษตรระดบัตบาบล/ชุมชน สาธารณะ

311. จบานวนขอ้มูลพ้ืนฐาน (ฐาน

ขอ้มูล) ดา้นการเกษตรระดบัตบาบล

ท่ี อบต. จดัทบาข้ึนหรือขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการเกษตรยัง่ยืน

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

312. จบานวนศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน

ศูนย ์OTOP สินคา้หัตถกรรม

หรือศูนยจ์บาหน่ายสินคา้ของ อบต.

ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

313. จบานวนศูนยข์อ้มูลส่งเสริมการ

ลงทุน ศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียว

ของ อบต. (ไม่นับรวมศูนย์

OTOP หรือศูนยแ์สดงสินคา้) ท่ี

เปิดให้บริการตามปกติ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

314. จบานวนตลาดนัด ตลาดชุมชน

ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม

ตลาดนบ้า หรือตลาดเก่า Homestay

ฯลฯ ท่ีส่งเสริม สนับสนุน หรือ

พฒันาข้ึนโดย อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

315. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

เก่ียวกบัการจดัการตลาด-จดัหา

วตัถุดิบ-การวิจยัและพฒันา-การ

บรรจุภณัฑ์สินคา้การเกษตร

สินคา้ชุมชน หรือสินคา้ OTOP

เพ่ือเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและ

ขายสินคา้ชุมชนให้ครบวงจร

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

316. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เก่ียวกบัการพฒันา

ขอ้มูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การคา้

การจา้งงาน รายได ้อาชีพ การท่อง

เท่ียว หรือการลงทุนในพ้ืนท่ี

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

317. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

Road Show ของ อบต. ท่ีดบาเนิน

การนอกพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการ

ลงทุนหรือการท่องเท่ียวภายใน

ชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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318. จบานวนโครงการส่งเสริมหรือ

ดูแลความปลอดภยัหรือการ

ป้องกนัปัญหาอาชญากรรมให้กบั

นักท่องเท่ียว

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

319. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของ

การลงทุนในภาคการเกษตร

10 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

320. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของ

การลงทุนในภาคบริการและการ

ท่องเท่ียว

10 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

321. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของ

การลงทุนของกลุ่มอาชีพ SME

หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

10 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

322. ร้อยละของจบานวนนักท่อง

เท่ียวท่ีประสบเหตุอาชญากรรมใน

พ้ืนท่ี อบต. ต่อจบานวนนักท่องเท่ียว

ทั้งหมด

3 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

323. ร้อยละของจบานวนแปลง

เกษตร/ฟาร์มทีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน GAP/GMP/HACCP

เป็นตน้

20 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

324. ร้อยละของจบานวนกลุ่มอาชีพ

หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการ

สนับสนุนจาก อบต.สามารถดบาเนิน

การไดอ้ย่างยัง่ยืนและมีรายไดต่้อ

เน่ือง

40 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

325. ร้อยละของเกษตรกรท่ี

สามารถประกอบอาชีพและมีราย

ไดอ้ย่างยัง่ยืน

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

326. ร้อยละของเกษตรกรท่ียา้ย

ถ่ินแบบถาวรของแรงงานภาค

การเกษตร

5 5 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

 

ด้านท่ี 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านท่ี 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณ

สถาน

ภารกิจท่ี 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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327. ร้อยละของปริมาณขยะ

ชุมชนท่ีจดัเก็บโดย อบต.

80 18.41 6 32.59098 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

328. ร้อยละของปริมาณขยะ

ชุมชนท่ีกบาจดัอย่างถูกสุขลกัษณะ

85 18.41 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

329. ร้อยละของปริมาณขยะติด

เช้ือท่ีจดัเก็บโดย อบต.

80 0.0009 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

330. ร้อยละของปริมาณขยะติด

เช้ือท่ีกบาจดัอย่างถูกสุขลกัษณะ

80 0.0009 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

331. จบานวนโครงการหรือแผนงาน

ของ อบต.ในการจดัการขยะ

ตกคา้งในชุมชน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

332. จบานวนคร้ังในการตรวจวดั

คุณภาพอากาศในเขต อบต.

6 6 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

333. จบานวนคร้ังในการตรวจวดั

คุณภาพนบ้าในลบานบ้าสาธารณะและ

ชายฝ่ัง

6 6 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

334. จบานวนโครงการของ อบต. ใน

การอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้

เก่ียวกบัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยั

จากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และ

ภยัจากการเผาในท่ีโล่ง

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

335. ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บ

การอบรมหรือรณรงค์จบาก อบต.

เร่ืองไฟปบ่ า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจาก

ไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และภยั

จากการเผา-ในท่ีโล่ง

50 3504 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

336. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ปัญหาไฟป่า หรือใน

การป้องกนัหรือแกไ้ขการเผาในท่ี

โล่ง

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

337. จบานวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการ

ประสานความร่วมมืออย่างต่อ

เน่ืองจาก อบต. เพ่ือเป็นเครือข่าย

ในการจดัการไฟป่าหรือเพ่ือ

5 5 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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ป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่า

338.จบานวนกิจกรรมหรือโครงการ

ของ อบต. ในการอนุรักษ์ดูแล

รักษาป่า แหล่งนบ้าธรรมชาติ ลบานบ้า

สาธารณะ และทรัพยากรชายฝ่ัง

หรือการจดัการเก่ียวกบัปัญหา

วชัพืช ผกัตบชวา ปัญหานบ้าเน่าเสีย

และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

339. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการรณรงค์ป้องกนั

หรือแกไ้ขปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะ

หรือปัญหาตล่ิงพงั

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

340. ร้อยละของจบานวนคร้ังในการ

ดบาเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือ

ประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามท่ี อบต.

ไดรั้บการร้องเรียน

80 4 3 75 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

341. จบานวนแหล่งขยะตกท้ิงคา้ง

พ้ืนท่ีท่ีจดัเก็บขยะไม่หมด หรือ

บริเวณท่ีถูกลกัลอบนบาขยะไปท้ิง

1 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

342. ปริมาณขยะตกคา้งในชุมชน 1 6 6 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

343. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีจดั

เก็บได ้เม่ือเทียบกบัขยะชุมชน(ตนั

ต่อวนั)

85 6 6 100 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

344. ร้อยละของแหล่งนบ้าในชุมชน

ท่ีมีคุณภาพนบ้าไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐาน

80 7 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

345. ร้อยละของพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมี

คุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน

ตลอดทั้งปี

80 30.213 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

346. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีประสบ

ปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือตล่ิงพงั

ไดรั้บการแกไ้ขป้องกนัหรือ

เยียวยาจาก อบต.

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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347. ร้อยละของจบานวนไฟป่าและ

การเผาในท่ีโล่งท่ีลดลงเม่ือเทียบ

กบัปีท่ีแลว้

5 5 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

348. ร้อยละของขนาดของพ้ืนท่ีปบ่ า

ท่ีถูกไฟไหมท่ี้ลดลงเม่ือเทียบกบัปี

ท่ีแลว้

5 5 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

349. ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บ

การประสานความร่วมมืออย่างต่อ

เน่ืองกบั อบต. เพ่ือเป็นเครือข่าย

จดัการไฟป่าหรือเพ่ือป้องกนัไม่

ให้เกิดไฟป่าา)

40 40 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

350. จบานวนกิจกรรมหรือโครงการ

ของ อบต. ในการลดปริมาณขยะ

คดัแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นบา

ขยะกลบัมาใช้ใหม่ หรือลดการท้ิง

ขยะไม่ถูกท่ี)

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

351. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ปลูกป่าหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

อบต. และมีการดูแลรักษาป่าอย่าง

ต่อเน่ือง

1 1 3 300 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

352. จบานวนโครงการท่ีการ

สนับสนุนกลุ่มอาสาสมคัรหรือ

การสร้างเครือข่ายเพ่ือพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้ม และการจดัการไฟป่าใน

พ้ืนท่ี

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

353. จบานวนป้ายสาธารณะของ

อบต. ท่ีแจง้รายงานคุณภาพส่ิง

แวดลอ้มในพ้ืนท่ีตลอดทั้งปี

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

354. ร้อยละของการจดัเก็บขยะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ สารเคมีอนัตราย

และขยะอนัตรายท่ีดบาเนินการโดย

อบต.

50 0.55 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

355. จบานวนคร้ังในการตรวจวดัสาร

เคมีตกคา้งในดินท่ีดบาเนินการโดย

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ
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อบต. พ.ศ

356. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต.ในการรณรงคส์ส่งเสริม

การอนุรักษ์พลงังานและการใช้

พลงังานทางเลือก

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

357. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการรณรงค์ส่งเสริม

การลดใช้สารเคมีในการเกษตร

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

358. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. .ดบาเนินการให้ความรู้ใน

การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ

ให้แก่กลุ่มแรงงานต่างดา้ว หรือ

แรงงานต่างถ่ิน

1 1 - - ไม่ไดด้บาเนินการ

ในปีงบประมาณ

พ.ศ

359. จบานวนระบบขอ้มูลพ้ืนฐาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ อบต. ใช้ใน

การวางแผนและดบาเนินงานดา้นการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม

1 1 1 100 เท่ากบัค่าเป้า

หมาย

360. ร้อยละของขยะชุมชนท่ีมีการ

คดัแยก หรือนบากลบัไปใชใ้หม่เม่ือ

เทียบกบัปริมาณขยะทั้งหมดต่อวนั

20 18.41 2.75 14.93753 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

361. ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าท่ีเพ่ิมข้ึน

จากโครงการหรือกิจกรรมปลูก

ตน้ไมข้อง อบต.ซ่ึงมีการดูแลรักษบา

ให้ตน้ไมอ้ยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์

และเติบโตอย่างต่อเน่ือง

7 7 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

362. ร้อยละของพ้ืนท่ี อบต. ท่ี

ไม่มีการตรวจพบสารเคมีตกคา้ง

ระยะยาวในพ้ืนท่ีการเกษตรและ

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม

88 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

363. ร้อยละของพ้ืนท่ี อบต. ท่ี

ตรวจไม่พบสารเคมีตกคา้งระยะ

ยาวในแหล่งนบ้าสาธารณะและ

ชายฝ่ัง

85 30.213 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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ภารกิจท่ี 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

364. จบานวนโครงการของ อบต. ใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียน

การสืบทอดและปลูกจิตสบานึก

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน

2 2 5 250 ผ่านค่าเป้าหมาย

ขั้นตบ่า

365. จบานวนโครงการของ อบต. ใน

การส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ

วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

2 2 1 50 น้อยกว่าค่าเป้า

หมายขั้นตบ่า

366. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. เพ่ือส่งเสริมหรือเผย

แพร่การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้ง

ถ่ิน

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

367. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ท่ีมุ่งคน้หา ยกย่อง หรือ

เชิดชูปราชญ์ชาวบา้น และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

368. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ท่ีมุ่งถอดบทเรียน

ภูมิปัญญาชาวบา้น ความเช่ือ

ประเพณี ค่านิยมทอ้งถ่ิน และเผย

แพร่ให้คนรุ่นใหม่ไดศึ้กษาเรียนรู้

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

369. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ท่ี อบต. ท่ีส่งเสริมให้เกิดความ

เขา้ใจและความภาคภูมิใจในวิถี

ชีวิต ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม

ประเพณีศรัทธาในสถาบนัศาสนา

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

370. จบานวนโบราณสถานในทอ้ง

ถ่ินไดรั้บการอนุรักษ์ดูแลจาก

อบต.

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

371. จบานวนพิพิธภณัฑ์ชองชุมชน

ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการดูแลจาก อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

372. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการอนุรักษ์หรือ

พฒันาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือ

ชุมชนเก่า

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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373. จบานวนแหล่งการเรียนรู้ทอ้ง

ถ่ินดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม

และประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก

อบต. และดบาเนินการอย่างต่อเน่ือง

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

374. จบานวนคร้ังของการตรวจสอบ

โบราณสถาน ศาสนาสถานใน

พ้ืนท่ี อบต.

24 24 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

375. จบานวนโครงการหรือกิจกรรม

ของ อบต. ในการส่งเสริมให้เกิด

อาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดูแล

รักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม

(อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพ่ือดูแล

แหล่งโบราณสถาน หรือศาสน

สถานในพ้ืนท่ี อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

376. ร้อยละของประชาชนท่ีมี

ความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่อ

อตัลกัษณ์ดา้นศิลปะศาสนา

วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน

ทอ้งถ่ิน

80 10143 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

377. ร้อยละของอาคารเก่า โบราณ

สถาน พิพิธภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน

หรือสถานท่ีสบาคญัในทาง

ประวติัศาสตร์หรือวฒันธรรมท่ี

อบต. ให้การสนับสนุน ไดรั้บการ

ข้ึนทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

หรือสถานท่ีสบาคญัทาง

ประวติัศาสตร์(ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา)

50 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

378. ร้อยละของจบานวนคร้ังในการ

จดัการของ อบต. ต่อปัญหาการ

บุกรุกหรือทบาลายโบราณสถาน

ศาสนาสถานในพ้ืนท่ีตามท่ีไดรั้บ

แจง้ต่อจบานวนคร้ังท่ีไดรั้บแจง้

ปัญหาทั้งหมด

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

379. จบานวนระบบขอ้มูล/ฐานขอ้มูล 1 1 - - ไม่มีบริการ
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ดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและ

ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีใช้ในการ

วางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป

วฒันธรรมและประเพณี(ภารกิจ

เสริมขั้นพ้ืนฐาน)

สาธารณะ

380. จบานวนหลกัสูตรการเรียนรู้

ดา้นวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ี

นบามาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาในสังกดั อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

381. จบานวนกิจกรรมหรือโครงการ

ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีจดัข้ึนภายนอก

พ้ืนท่ีในระดบัประเทศ/นานาชาติ

เพ่ือให้ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นท่ีรู้จกั

แพร่หลายซ่ึงไดรั้บการสนับสนุน

จาก อบต.

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

382. โครงการหรือจบานวนแผนท่ี

วฒันธรรม แผนท่ีชุมชนเชิง

นิเวศน์ แผนท่ีของดีชุมชนแผนท่ี

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ปราชญ์ชาว

บา้น ฯลฯ ท่ี อบต. จดัทบาหรือส่ง

เสริมให้มีการจดัทบาข้ึนเพ่ือแหล่ง

เรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือพฒันา

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

383. จบานวนโครงการหรือแผนงา

นบูรณาการระหว่าง อบต. กบั

หน่วยงานอ่ืนๆ ในดา้นการ

อนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม

สถานท่ีสบาคญั โบราณสถาน ชุมชน

เก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่ง

มรดกทางวฒันธรรม

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

384. จบานวนโครงการหรือแผนงาน

ของ อบต. ในการส่งเสริมบูรณา

การหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา

1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

385. จบานวนกิจกรรมหรือโครงการ 1 1 - - ไม่มีบริการ
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ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ

สนับสนุนจาก อบต. และถูกจดัอยู่

ในฐานขอ้มูลส่งเสริมการท่อง

เท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมในระดบั

ประเทศ/นานาชาติ

สาธารณะ

386. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอนั

เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมประเพณี

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนอย่างชดัเจน

6 6 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ

387. ร้อยละของจบานวนศิลปะ

วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน

โบราณสถาน หรือสถานท่ีสบาคญั

ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือ

แหล่งมรดกทางวฒันธรรม ฯลฯ ท่ี

ไดรั้บการดูแลหรือส่งเสริมอย่าง

ต่อเน่ืองจากการมีแผนงานหรือ

ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นศาสนา ศิลปะ

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน

75 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตตาบล ดอนกตายาน

คตาถาม
พอใจ ปรับปรุง

จตานวน ร้อยละ จตานวน ร้อยละ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางบกในเขต

เมืองหรือชุมชนท่ีดดาเนินการโดย อปท.
20 100% 0 0%

2. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางนด้า/ทาง

ทะเลในเขตพ้ืนท่ี อปท.
0 0% 0 0%

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่อง

สว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจรในเขต อปท.
50 100% 0 0%

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภยัของสะพานไม้

หรือสะพาน คสล. ท่ีดูแลโดย อปท.
20 100% 0 0%

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนด้าประปาโดย อปท. 30 100% 0 0%

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการนด้าประปาท่ี

ดดาเนินการโดย อปท.
20 100% 0 0%

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนด้าจากบ่อนด้า/บ่อนด้าบาดาลท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของ อปท.
10 100% 0 0%

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนด้าจากถงัเก็บนด้าขนดาดใหญ่ท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของ อปท.
10 100% 0 0%

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอดานวยความสะดวกของ อปท. ในการ

สูบนด้าในช่วงนด้าท่วม
20 100% 0 0%

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอดานวยความสะดวกของ อปท. ในการ

จดัหานด้าในช่วงภยัแลง้
20 100% 0 0%

11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของ อปท.
0 0% 0 0%

12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชง้านระบบภูมิสารสนเทศ

(GIS)หรือระบบอจัฉริยะในการสัญจรทดางบก ทางนด้า หรือทางทะเล
0 0% 0 0%

13. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดดาเนินการพฒันาหรือการบดารุงรักษา

โครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท. ท่ีมีความต่อเน่ืองหรือไม่ขาดตอน
20 100% 0 0%

ด้านผังเมือง

1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือ

แหล่งเส่ือมโทรมในเขต อบต.
20 100% 0 0%

2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการท่ีดินหรือการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินในเขต อบต.
30 100% 0 0%
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3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทศัน์หรือความสวยงามของ

เมือง
30 100% 0 0%

4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ี

สวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนของ อบต. ในระหว่างปี
30 100% 0 0%

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

1. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพฒันาฝีมือ

แรงงานจาก อบต.
0 0% 0 0%

2. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี อบต.

จดัให้มีข้ึน
0 0% 0 0%

3. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีท่ีมีต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู

จาก อบต.
0 0% 0 0%

4. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้

สูงอายุโดย อบต.
180 100% 0 0%

5. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือ

ฟ้ืนฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต.
0 0% 0 0%

6. ความพึงพอใจของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์

สนับสนุน หรือฟ้ืนฟูสุขภาพจาก อบต.
12 100% 0 0%

7. ความพึงพอใจของผูติ้ดยาเสพติดต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์

สนับสนุน หรือฟ้ืนฟูสุขภาพจาก อบต.
0 0% 0 0%

8. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อศูนยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟูสภาพท่ีดดาเนินการโดย

อปท.
0 0% 0 0%

9. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อบริการของศูนยดู์แลผูสู้งอายุ/Day-care ท่ี

ดดาเนินการโดย อบต.
0 0% 0 0%

10. ความพึงพอใจของผูมี้รายไดน้้อยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ี

อยู่อาศยัจาก อบต.
0 0% 0 0%

ด้านการศึกษา

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/กดาร

เรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีไดรั้บจาก อบต.
0 0% 0 0%

2. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสท่ีไดรั้บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัจาก อบต.
0 0% 0 0%

3. ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาซ่ึง อบต. ดดาเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนั

อุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานภาคเอกชน

0 0% 0 0%

4. ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจดัการศึกษาหรือ
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โครงการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีดดาเนิน

การโดย อปท.

0 0% 0 0%

5. ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อความเช่ือมัน่ในคุณภาพของโรงเรียน ของ

อบต. หรือการจดัการศึกษดาของ อบต.
0 0% 0 0%

6. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา

หรือการส่งเสริมอาชีพและทกัษะฝีมือแรงงานของ อบต.
0 0% 0 0%

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

1. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่อง

เท่ียวท่ี อปท. พฒันาข้ึนหรือบดารุงรักษา
0 0% 0 0%

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี อบต.
28 93.33% 2 6.67%

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ หรือการพฒันา

แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประเพณี สถานท่ีสดาคญั หรือแหล่งมรดกท่ีสดาคญัใน

เชิงประวติัศาสตร์ท่ีดดาเนินการหรือสนับสนุนโดย อปท.

0 0% 0 0%

 

 


