บริการสาธารณะ

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
(1)
%

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบ้ารุงรักษาถนน
1.1 ถนนคอนกรีต และ/หรือลาดยางในความรับผิดชองของ อบต. ที่ได้
มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4

ผลการประเมิน

1. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรีต และ/หรือ
ลาดยาง ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้
มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 (กม.) (หรือ
ตั้งแต่ชั้นที่ 4 ขึ้นไป)
1.2 ถนนคอนกรีต และ/หรือ ลาดยางที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 2. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรีต และ/หรือ
ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ที่ได้รับการบารุงปกติและบารุงตาม
ลาดยางในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้
กาหนดเวลา
มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 (หรือตั้งแต่
ชั้นที่ 4 ขึ้นไป) ที่ได้รับการบารุงรักษาทั้งการบารุง
ตามปกติ
และการบารุงตามกาหนดเวลาบผิ(กม.)
1.3 ถนนที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 5 ในความรับผิดชอบ ของ
3. ร้อยละความยาวของถนนในความรั
ดชอบ
อบต. ที่ได้รับการบารุงปกติและบารุงตามกาหนดเวลา
ของ อบต. ที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 5
(ต่ากว่าชั้นที่ 4 ลงมา) ได้รับการบารุงรักษาทั้ง
การบารุงตามปกติและการบารุงตามกาหนด เวลา
ภารกิจที่ 2 น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

30

11

7

63.64

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

40

0

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ

60

0

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ

2.1 การจัดเตรียมน้าสะอาดเพื่อบริการประชาชน ในการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน

4. ร้อยละของจานวนครัวเรือนในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่มีน้าสะอาดเหมาะสาหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน (ครัวเรือน)

90

3414

3387

99.21

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

2.2 การเตรียมแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

5. ร้อยละของปริมาณพื้นที่ทาการเกษตรในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มีน้าเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร (ไร่)
6. ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงให้แม่น้า/คลอง/ห้วย ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ (ทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณของ
อบต. หรือรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น)

70

9963

10000

100.37

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

60

1

1

100

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

7. ร้อยละของของจานวนกิจกรรม/โครงการใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงสระ/บ่อ/บึง ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ (ทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณของ
อบต. หรือรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น)
(แห่ง)

60

0

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ

2.3 แม่น้า คลอง ห้วยที่ได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ

2.4 สระ บ่อ บึง ที่ได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ศักยภาพ

บริการสาธารณะ
2.4 สระ บ่อ บึง ที่ได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ศักยภาพ

ภารกิจที่ 3 การจัดให้มีหรือบ้ารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง
3.1 ถนนสายหลักมีความส่องสว่าง

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
7. ร้อยละของของจานวนกิจกรรม/โครงการใน
60
(1)
0
%
การพัฒนาหรือปรับปรุงสระ/บ่อ/บึง ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ (ทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณของ
อบต. หรือรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น)
(แห่ง)

ในปีงบประมาณ
พ.ศ

25

8

8

100

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

25

3

3

100

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

100

20

20

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

11. ร้อยละของจานวนวงเวียนที่มีไฟสัญญาณ
จราจร ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูา
ส่องสว่าง (แห่ง)
12. ร้อยละของจานวนสวนสาธารณะ หรือ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

100

0

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
ไม่ได้ดาเนินการ

3.6 บริเวณตลาด (ในอาคาร) มีความส่องสว่าง

13. ร้อยละของจานวนตลาดในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่มีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ที่มีไฟฟูา
ส่องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

3.7 บริเวณลานตลาด(นอกอาคาร) มีความส่องสว่าง

14. ร้อยละของจานวนตลาดในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่มี บริเวณลานตลาด(นอกอาคาร) ที่มี
ไฟฟูาส่องสว่าง (แห่ง)

80

0

-

-

3.8 สนามเด็กเล่นมีความส่องสว่าง

15. ร้อยละของจานวนสนามเด็กเล่น ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

3.9 ลานจอดรถสาธารณะมีความส่องสว่าง

16. ร้อยละของจานวนลานจอดรถสาธารณะใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง
(แห่ง)

60

0

-

-

3.2 ถนนสายรองมีความส่องสว่าง
3.3 ทางแยก ทางร่วมมีความส่องสว่าง

3.4 วงเวียนที่มีสัญญาณไฟจราจรมีความส่องสว่าง

3.5 สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความส่องสว่าง

8. ร้อยละของความยาวถนนสายหลัก ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง (กม.)
9. ร้อยละของความยาวถนนสายรอง ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง (กม.)
10. ร้อยละของจานวนทางแยก ทางร่วม ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง (แห่ง)

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ
พ.ศ
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ

บริการสาธารณะ
3.10 สนามกีฬาหรือลานกีฬามีความส่องสว่าง

3.11 สะพานมีความส่องสว่าง
3.12 จานวนสะพานลอยคนข้ามมีความส่องสว่าง

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
ผลการประเมิน
(1)
%
17. ร้อยละของจานวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาใน
100
5
5
100
เท่ากับค่าเปูาหมาย
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง
(แห่ง)
18. ร้อยละของจานวนสะพาน ในความ
80
1
1
100
สูงกว่าค่าเปูาหมาย
รับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง (แห่ง)
19. ร้อยละของจานวนสะพานลอยคนข้าม ใน
100
0
ไม่ได้ดาเนินการ
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่มีไฟฟูาส่องสว่าง
ในปีงบประมาณ
(แห่ง)
พ.ศ

ภารกิจที่ 4 งานวิศวกรรมจราจร
4.1 การซ่อมแซมปูายจราจร อุปกรณ์อานวยความสะดวก, หลักกิโลที่ชารุด 20. ร้อยละของจานวนปูายจราจร อุปกรณ์
เสียหาย
อานวยความสะดวก หลักกิโล ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ชารุดเสียหายที่ได้รับการซ่อมแซม
ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม (อัน/ชิ้น/จุด)
4.2 การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่เสื่อมสภาพ
21. ร้อยละของจานวนสายทางของถนน ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการปรับปรุง
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ในกรณีที่มี
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเสื่อมสภาพ (สาย
ทาง)
4.3 การแก้ไขสัญญาณไฟจราจร ที่มีปัญหา (อาทิ ดับ กระพริบ ค้าง จังหวะ 22. ร้อยละของจานวนครั้งในการแก้ไขสัญญาณ
ผิดปกติ) ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
ไฟจราจร ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ปัญหา (อาทิ ดับ กระพริบ ค้าง จังหวะผิดปกติ)
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ครั้ง)
ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี
5.1 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

23. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพที่ อบต. เป็น
ผู้รับผิดชอบหรือร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น
(ครั้ง)

100

70

70

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

100

4

20

500

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

100

0

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ

3

3

15

500

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
บริการสาธารณะ
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
ผลการประเมิน
(1)
%
5.2 การรวมกลุ่มอาชีพ การสร้างและขยายเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนา 24. จานวนกลุ่มอาชีพที่มีสตรีร่วมกลุ่มที่อยู่ใน
2
2
9
450
สูงกว่าค่าเปูาหมาย
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ อย่างต่อเนื่อง (กลุ่ม)
5.3 การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพให้กับสตรี
25. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
3
3
1
33.33
การพัฒนาใน
เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือให้กับสตรีที่ อบต.
อนาคต
รับผิดชอบจัดหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอื่น (ครั้ง)
5.4 มีสตรีเข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการในกิจการสาธารณะตามหน้าที่ 26. จานวนของคณะกรรมการที่มีสตรีเป็น
3
3
1
33.33
การพัฒนาใน
ของ อบต.
ประธานคณะกรรมการในกิจการสาธารณะตาม
อนาคต
หน้าที่ของ อบต. (คณะ)

ภารกิจที่ 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
6.1 เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ

27. ร้อยละของจานวนเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ อบต. ที่ได้รับอาหารเสริม(นม) หรือ
อาหารเสริมอื่นๆ (คน)
6.2 เด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้รับอาหารเสริม(นม) หรือ 28. ร้อยละของจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน
อาหารเสริมอื่นๆ
ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ อบต. ที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ (คน)
6.3 เด็กในสถานศึกษาสังกัดของ อบต. ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี
29. ร้อยละของจานวนเด็กในสถานศึกษาสังกัด
คุณค่าทางโภชนาการ
อบต. ที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ (คน)
6.4 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดา มารดาในการเลี้ยงดูบุตร
30. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้แก่บิดา มารดาในการเลี้ยงดูบุตร ที่จัดขึ้น
โดยความรับผิดชอบของ อบต. หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
6.5 การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
31. ร้อยละของจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้มาตรฐานตาม
กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (แห่ง)
6.6 เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสที่มีความประสงค์จะได้รับ 32. ร้อยละของจานวนเด็กและเยาวชนที่พิการ
การศึกษา สามารถได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบ นอกระบบ หรือ และด้อยโอกาสในความรับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ตามอัธยาศัย
ความประสงค์จะได้รับการศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุน หรือประสานงานกับ

100

195

195

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

100

471

471

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

100

527

666

126.38

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

1

1

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

100

5

5

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

100

0

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ

บริการสาธารณะ
6.7 เด็กและเยาวชน (ทั้งใน และนอกระบบการศึกษา) มีการรวมกลุ่มเพื่อ
จัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

6.8 เด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบการศึกษา) เข้าร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา

6.9 เด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบการศึกษา) เข้าร่วมในกิจกรรม
การเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ
7.1 ผู้สูงอายุต้องได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองใน 3 เรื่องดังนี้ 1) ด้าน
สุขภาพ 2) ด้านครอบครัวและการอยู่อาศัย

3) ด้านความปลอดภัยในชีวิต และเครือข่ายเกื้อหนุน

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
ผลการประเมิน
(1)
%
33. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
2
2
2
100
เท่ากับค่าเปูาหมาย
พัฒนาท้องถิ่น ที่ อบต. จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มจัดทา
กิ34.
จกรรม
(ครั้ง) านวนเด็กและเยาวชน (ทั้งใน
ร้อยละของจ
20
3222
300
9.31
การพัฒนาใน
และนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่ อบต. ที่
อนาคต
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ที่
อบต. จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (คน)
35. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่
2
2
1
50
การพัฒนาใน
อบต. จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อให้
อนาคต
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม (ครั้ง)
36. ร้อยละของจานวนเด็กและเยาวชน (ทั้งใน
20
3222
200
6.21
การพัฒนาใน
และนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่ อบต. ที่
อนาคต
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่ อบต. จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (คน)
37. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา
4
4
2
50
การพัฒนาใน
และการออกกาลังกาย ที่ อบต. จัดหรือร่วมกับ
อนาคต
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
38. ร้อยละของจานวนเด็กและเยาวชน (ทั้งใน
30
3222
200
6.21
การพัฒนาใน
และนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่ อบต. ที่
อนาคต
เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกาลัง
กายที่ อบต. จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(คน)
39. ร้อยละของจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่แสดงความประสงค์จะ
ขอรับการตรวจสุขภาพประจาปี และได้รับการ
ตรวจสุขภาพ (คน)
40. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้กับผู้สูงอายุที่จัดโดย อบต. หรือมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)

100

1454

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

2

2

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

บริการสาธารณะ

7.2 ผู้สูงอายุต้องได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้มีรายได้ มีงานทา หรือ
การประกอบอาชีพใน 2 เรื่อง ดังนี้
1) ด้านการมีรายได้ 2) ด้านการมีงานทาและการประกอบอาชีพ

7.3 ผู้สูงอายุต้องได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางสังคม ดังนี้ 1) มีกลุ่ม
ชมรม หรือสมาคมผู้สูงอายุ
2) มีการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
สนับสนุน

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
ผลการประเมิน
(1)
%
41. ร้อยละของจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในความ
100
1
1
100
เท่ากับค่าเปูาหมาย
รับผิดชอบของ อบต. ที่พึ่งตนเองไม่ได้ ได้มีที่อยู่
อาศัยหรืออาหารและเครื่องนุ่งห่มตามความจาเป็น
(คน)
42. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่สร้างความ
2
2
1
50
การพัฒนาใน
ตระหนัก และเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของคนใน
อนาคต
ครอบครัวและชุมชนที่จัดโดย อบต. หรือมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
43. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ให้ความรู้หรือการส่งเสริมการปฏิบัติงานแก่
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จัดโดย อบต. หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
44. จานวนครั้งของการให้บริการชุมชนเคลื่อนที่
การบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่จัดโดย อบต. หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
45. ร้อยละของจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับเบี้ยยังชีพตาม
คุณสมบัติที่กาหนด (คน)
46. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุที่จัดโดย อบต. หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
47. จานวนกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมผู้สูงอายุ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต. (ชมรม)
48. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต. (ครั้ง)

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้
8.1 คนพิการทุกประเภทความพิการได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
49. ร้อยละของจานวนคนพิการทุกประเภท
ความพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่
ประสงค์ขอรับการตรวจสุขภาพประจาปี และ
ได้รับการตรวจสุขภาพ (คน)

1

1

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

3

3

1

33.33

การพัฒนาใน
อนาคต

100

1454

1512

103.99

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

1

1

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

1

1

-

-

1

1

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ

100

156

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

บริการสาธารณะ
8.2 คนพิการ ได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

8.3 คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ อย่างเหมาะสม

8.4 คนพิการเป็นสมาชิกของ กลุ่มอาชีพ
8.5 คนพิการได้รับการจดทะเบียนคนพิการ

8.6 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน

8.7 อาคารส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การจัดทา
ห้องน้า ทางลาด และ ที่จอดรถสาหรับคนพิการ
8.8 ระบบอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจที่ 9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
9.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวย โรคเอดส์ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้
อุปการะและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน
10.1 การดาเนินการของ อบต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน
โภชนาการ ดังต่อไปนี้

1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโภชนาการที่เป็นปัญหาสาคัญในท้องถิ่น
ให้กับประชาชน 2) เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการเฝูาระวังทางโภชนาการ ทา
การชั่งน้าหนักเพื่อประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
ผลการประเมิน
(1)
%
50. ร้อยละของจานวนคนพิการที่อยู่ในความ
80
0
ไม่ได้ดาเนินการ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มีความประสงค์จะได้รับ
ในปีงบประมาณ
การศึกษา ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือ
พ.ศ
ประสานงานกั
บหน่านวนคนพิ
วยงานอื่นกเพืารที
่อให้่อยูได้่ในความ
รับ
51. ร้อยละของจ
80
10
10
100
สูงกว่าค่าเปูาหมาย
รับผิดชอบของ อบต. ที่ประสงค์ขอรับการฝึก
อาชีพได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างเหมาะสม
โดยไม่
สียค่าใช้่มจ่าอาชี
ย (คน)
52. จเานวนกลุ
พในความรับผิดชอบของ
1
1
ไม่มีบริการ
อบต. ที่คนพิการได้เป็นสมาชิก (กลุ่ม)
สาธารณะ
53. ร้อยละของจานวนคนพิการที่อยู่ในความ
100
156
167
107.05
สูงกว่าค่าเปูาหมาย
รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการจดทะเบียนคน
พิการตามกฎหมาย (คน)
54. จานวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและ
1
1
ไม่ได้ดาเนินการ
พัฒนาคนพิการในชุมชน (แห่ง)
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
55. ร้อยละของจานวนของอาคารส่วนราชการ
100
0
ไม่ได้ดาเนินการ
ของ อบต. ที่มีการจัดทาห้องน้า ทางลาด และ ที่
ในปีงบประมาณ
จอดรถสาหรับคนพิการ (อาคาร)
พ.ศ
56. จานวนอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการที่ อบต.
5
5
1
20
การพัฒนาใน
จัดให้มีขึ้นหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (คน)
อนาคต
57. ร้อยละของจานวนผู้ปุวยเอดส์ที่ยากจนหรือ
ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ และไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองที่ได้รับการลงทะเบียน
ไว้กับ อบต. ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน)

100

6

6

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

58. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
และให้ความรู้เรื่องโภชนาการให้กับหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ที่จัดโดย อบต. หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
จัดขึ้น (ครั้ง)
59. ร้อยละของจานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการเฝูาระวังทาง
โภชนาการ โดยทาการชั่งน้าหนักประเมิน ภาวะ
โภชนาการทุก 6 เดือน (คน)

2

2

4

200

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

90

622

489

78.62

การพัฒนาใน
อนาคต

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
บริการสาธารณะ
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
(1)
%
3) เด็กอายุ 0-5 ปีที่มีปัญหาทุพโภชนาการ ได้รับอาหารเสริมและคาแนะนา 60. ร้อยละของจานวนของเด็กอายุ 0-5 ปี ใน
90
25
18
72
ในการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ 4) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะทุพ
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่มีปัญหาทุพ
โภชนาการ
โภชนาการ ที่ได้รับอาหารเสริม และคาแนะนา ใน
การแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ (คน)
61. ร้อยละของจานวนของเด็กอายุ 0-5 ปี ใน
93
622
471
75.72
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ไม่มีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ (คน) ไม่เกินร้อยละ 7 หรือเด็ก
สุขภาพปกติ 93%
10.2 การดาเนินการของ อบต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการ
62. ร้อยละของจานวนครั้งของการจัดการแก้ไข
แก้ไข/ปูองกันโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 1) จัดวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ ปัญหาชุมชน/หมู่บ้านที่เกิดปัญหาโรคติดต่อ โดย
ในการดาเนินงานปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อ
การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ และ/หรืองบประมาณ
เพื่อปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญ (ครั้ง)
2) กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในท้องถิ่น
63. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในท้องถิ่นที่ อบต. จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
10.3 การดาเนินการของ อบต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขภาพ 64. ร้อยละของจานวนของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับ
เด็กและสตรี ดังต่อไปนี้ 1) หญิงมีครรภ์ได้รับความรู้ และคาแนะนาเรื่องการ การฝากครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ของ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
อบต. ได้รับความรู้และคาแนะนาเรื่องการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค (คน)
2) หญิงมีครรภ์ ได้รับความรู้และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพของแม่และ 65. ร้อยละของจานวนของหญิงมีครรภ์ ที่ได้รับ
เด็ก โดยในด้านการสอนแนะ ให้คาปรึกษาและจัดการปัญหาเบื้องต้นได้
การฝากครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ของ
อบต. ได้รับความรู้และคาแนะนาในการดูแล
สุขภาพของแม่และเด็ก (คน)
3) หญิงหลังคลอด ได้รับความรู้และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพของแม่และ 66. ร้อยละของจานวนของหญิงหลังคลอด ที่
เด็ก โดยในด้าน การสอนแนะ ให้คาปรึกษาและจัดการปัญหาเบื้องต้นได้
ได้รับ การฝากครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่
ของ อบต. ได้รับความรู้และคาแนะนาในการดูแล
สุขภาพของแม่และเด็ก (คน)
10.4 การดาเนินการของ อบต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน
67. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเผยแพร่
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 1) การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องอนามัย
ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จัดโดย อบต.
สิ่งแวดล้อม
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)

ผลการประเมิน
การพัฒนาใน
อนาคต

การพัฒนาใน
อนาคต

100

4

4

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

4

4

4

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

100

31

31

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

100

31

31

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

100

31

30

96.77

การพัฒนาใน
อนาคต

1

1

2

200

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
บริการสาธารณะ
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
(1)
%
2) การจัดกิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน 68. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมลดมลภาวะ
1
1
ร่วมของชุมชน
และส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่จัดโดย อบต. หรือร่วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น (ครั้ง
ด้านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภารกิจที่ 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.1 การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

11.2 อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

11.3 การบูรณะฟื้นฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และจิตใจที่ได้รับความ
เสียหายจากภัยพิบัติ
11.4 การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย : 1)
จานวนการฝึกอบรมแก่บุคลากรของ อบต. ให้มีความรู้ในเรื่องการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดภัย โดย อบต.
เป็นผู้จัดฝึกอบรมเอง
2) จานวนกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจที่ 12 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
12.1 การปูองกันปัญหายาเสพติด

69. ร้อยละของจานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
การฝึกซ้อมตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อบต. (ครั้ง)
70. ร้อยละของจานวนของอาสาสมัครปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่อประชาชนในพื้นที่
อบต. (คน)
71. ร้อยละของจานวนของผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อบต. ที่ได้รับการช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ โดยนับจากการสารวจความ
เสี
เพื่อแจ้้งงของการฝึ
ไปยังหน่วกยงานที
่มีหบนุ้คาลากร
ที่ ของ
72.ยหาย
จานวนครั
อบรมแก่

ผลการประเมิน
ไม่มีบริการ
สาธารณะ

100

0

-

-

2

10072

104

1.03

100

0

-

-

4

4

1

25

73. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่ อบต. เกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดย อบต. เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดฝึกอบรม (ครั้ง)

4

4

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

74. จานวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดที่ อบต. จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)

6

6

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

อบต. ให้มีความรู้ในเรื่องการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้นทั้งก่อน ขณะ และ หลังเกิด
ภัย โดย อบต. เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
จัดฝึกอบรม (ครั้ง)

ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
การพัฒนาใน
อนาคต
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ
การพัฒนาใน
อนาคต

บริการสาธารณะ
12.2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

12.3การดูแลและติดตามภายหลังการบาบัดรักษาเพื่อปูองกันมิให้ผู้ผ่าน
การบาบัดกลับไปเสพซ้า

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
(1)
%
75. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการแก้ไข
6
6
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดย อบต.
ดาเนินการหรือการให้งบประมาณสนับสนุน หรือ
การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไป
ดาเนินการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ครั้ง)
76. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแล
และติดตามภายหลังการบาบัดรักษาเพื่อปูองกันมิ
ให้ผู้ผ่านการบาบัดกลับไปเสพซ้า โดย อบต.
ดาเนินการ หรือการให้งบประมาณสนับสนุน หรือ
การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไป
ดาเนินการ (ครั้ง)

ด้านที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ภารกิจที่ 13 การท่องเที่ยว
13.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
77. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จัดโดย อบต. หรือมี
ส่วนร่วมจัดขึ้น (ครั้ง)
13.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 78. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
จัดโดย อบต. หรือมีส่วนร่วมจัดขึ้น (ครั้ง)
ด้านที่ 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจที่ 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
14.1 การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
79. ร้อยละของจานวนของหมู่บ้านและชุมชนที่มี
การจัดทาหรือมีข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย
(หมู่บ้าน /ชุมชน)
14.2 การรณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขต อบต. โดยการส่งเสริม 80. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่ อบต. จัด
ครัวเรือนในการคัดแยกขยะและการส่งเสริมให้นากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
การทาปุ๋ยหมัก เป็นต้น
ลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขต อบต. (ครั้ง)
14.3 การส่งเสริมครัวเรือนในเขต อบต. ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

81. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่ อบต. จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ครั้ง)

ผลการประเมิน
ไม่มีบริการ
สาธารณะ

6

6

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

4

4

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

3

3

2

66.67

การพัฒนาใน
อนาคต

100

9

9

100

เท่ากับค่าเปูาหมาย

2

2

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

2

2

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

บริการสาธารณะ
14.4 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

14.5 มีสถานที่กาจัดขยะและหรือมีสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
14.6 การเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดินบริเวณรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

14.7 การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ภารกิจที่ 15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15.1 การจัดกิจกรรมรณรงค์ การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เขต อบต.

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
ผลการประเมิน
(1)
%
82. จานวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนหรือ
4
4
5
125
สูงกว่าค่าเปูาหมาย
หมู่บ้าน (ครั้ง /สัปดาห์) (กรณีที่ อบต. มีรถ
จัดเก็บมูลฝอยหรือมีการจ้างจัดเก็บมูลฝอย)
83. ร้อยละของจานวนของสถานที่กาจัดขยะ
100
1
ไม่มีบริการ
และ/หรือ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยมีมาตรฐาน
สาธารณะ
ที่กาหนด
ตามหลั
กสุขาภิบดาล
(แห่ง) (กรณีที่ อบต.
84.
จานวนครั
้งของการติ
ตามตรวจสอบ
4
4
1
25
การพัฒนาใน
คุณภาพน้าใต้ดินบริเวณรอบสถานที่กาจัดขยะมูล
อนาคต
ฝอย (ครั้ง) (กรณีที่ อบต. มีสถานที่กาจัดขยะและ
หรือมีสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย)
85. ร้อยละของจานวนของชุมชนที่มีโครงการ/
กิจกรรม หรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ อบต. จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(ชุมชน)

100

9

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

86. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรณรงค์
การปลูกต้นไม้ หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขต อบต. ที่ อบต. รับผิดชอบหรือ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)

4

4

-

-

ไม่มีบริการ
สาธารณะ

3

3

5

166.67

สูงกว่าค่าเปูาหมาย

ด้านที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจที่ 16 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
16.1 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอด ประเพณี
87. จานวนครั้งที่ อบต. รับผิดชอบหรือร่วมกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
หน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
กว่าครั้งละ 300 คน
และสืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญของท้องถิ่น (ครั้ง)

บริการสาธารณะ

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดอนก้ายาน
กรอบการประเมิน
(2) เทียบ กับ (1)
เกณฑ์ชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (%)
การจัดบริการสาธารณะ (2)
(1)
%
88. จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
900
900
400
44.44
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญของ
ท้องถิ่นที่ อบต. รับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น (คน) (ให้นับรวมจานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ตลอดทั้งปีงบประมาณ)

ผลการประเมิน
การพัฒนาใน
อนาคต

