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เรื่อง   รายงานผลระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ  
          ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕       

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น (สำนักงาน 
ก.ก.ถ.) แจ้งการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.ก.ถ. ขอความร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลใน ระบบ
ประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บ
ไซค์สำนักงาน ก.ก.ถ. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 เพื่อสำนักงาน ก.ก.ถ. จะได้ประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินดังกล่าวนำเสนอ ก.ก.ถ. ใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  นั้น 
 

  บัดนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลบันทึกเข้าสู่ระบบระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซค์สำนักงาน ก.ก.ถ. เรียบร้อยแล้ว  
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สรุปรายงานผลระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

คำถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ดา้นที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. 

60 92.31% 5 7.69% 

ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านการผังเมืองของ อบต. เกี่ยวกับการจัดทำ
หรือสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน และการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวมชุมชน 

60 96.77% 2 3.23% 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และ
คุณภาพชีวิตของ อบต. 

60 92.31% 5 7.69% 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านการศึกษาของ อบต. 

60 93.75% 4 6.25% 

ดา้นที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษา
ความสงบปลอดภัยของ อบต. 

60 95.24% 3 4.76% 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การ
ท่องเที่ยว และการลงทุนของ อบต. 

60 96.77% 2 3.23% 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ อบต. 

60 92.31% 5 7.69% 

ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และโบราณสถานของ อบต. 

60 95.24% 3 4.76% 

  
 



 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล หินโคน 
 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบ
การ

ประเมิน 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  
ภารกิจที่ 1 การบำรุงรักษาถนน 
1 1. ร้อยละของถนนใน

ความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของ อบต. ที่
ได้รับการบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติ 

80 5730 76940 1342.76 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

1 2. ร้อยละของจำนวน
จุดอันตรายที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทางการจราจรทางบก 
ในเขต อบต. ที่ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุง 
หรือแก้ไขให้ปลอดภัย
ขึ้น 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที ่2 การบำรุงรักษาสะพาน 
1 3. ร้อยละของสะพาน

ในเขตทางในความ
รับผิดชอบของ อบต. 
ที่ได้รับการบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
1 4. ร้อยละของ

สัญญาณไฟจราจรใน
ความรับผิดชอบในเขต
ทางของ อบต. ที่ชำรุด
เสียหายและได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ใน

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



สภาพใช้งานได้ปกติ 
1 5. ร้อยละของจำนวน

ไฟส่องสว่างในความ
รับผิดชอบในเขตทาง
ของ อบต. ที่ได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที ่4 คลอง ลำธาร แหล่งน้ำ และระบบสูบน้ำ 
1 6. ร้อยละของจำนวน

สายทางคลอง และลำ
ธารสาธารณะ ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. ที่ได้รับการดูแล
รักษาให้น้ำสามารถ
ไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 
หรือให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจำนวน
แหล่งน้ำสาธารณะ 
พ้ืนที่พักน้ำ หรือแก้ม
ลิงในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 8. ร้อยละของจำนวน
ระบบสูบน้ำ เครื่องสูบ
น้ำ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. 
ที่ได้รับการบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 9. ร้อยละของจำนวน
คลองส่งน้ำที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. ที่ชำรุดเสียหาย
และได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



  
ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 
1 10. ร้อยละของระบบ

การผลิตน้ำประปาที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง  
2 11. จำนวนโครงการ

ที่ อบต. มีการจัดทำ 
หรือสนับสนุนการ
จัดทำผังเมืองรวม
จังหวัด หรือผังเมือง
รวมเมือง หรือผังเมือง
รวมชุมชน เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

2 12. จำนวนโครงการ
ที่ อบต. มีการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการพัฒนาให้
เป็นไปตามผังเมือง
รวมจังหวัด หรือผัง
เมืองรวมเมือง หรือผัง
เมืองรวมชุมชน 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 
2 13. ร้อยละของ

จำนวนอาคารสูง หรือ
อาคารที่มีความเสี่ยง
และความล่อแหลมที่
จะเกิดอุบัติภัยได้รับ
การรณรงค์ส่งเสริม
และแก้ไขให้ถูกต้อง 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

2 14. จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่ อบต.จัด
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 



ความเสี่ยงภัยต่างๆ ใน
อาคารสูง หรืออาคาร
ที่มีความเสี่ยงภัย หรือ
ในชุมชน เช่น การ
ซ้อมหนีไฟ การซ้อม
ดับเพลิง แผ่นดินไหว 
เป็นต้น 

พ.ศ  

  
ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
3 15. ร้อยละของ

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพหรือป่วยติด
เตียงที่ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพจาก อบต. 

90 11 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
3 16. จำนวนโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ หรือป่วยติด
เตียงที ่อบต. 
ดำเนินการ 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 17. จำนวนครั้งที่ 
อบต. ส่งนักบริบาล
ชุมชนเข้าร่วมอบรม
กับกระทรวง
สาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 1 2 200 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

3 18. ร้อยละของ
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่ อบต. 

100 756 756 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 19. ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ในชมรม หรือสมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม 
โรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่เข้าร่วม

50 649 649 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  



กิจกรรมต่าง ๆ ที่
ชมรม สมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม 
หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. 
จัดขึ้น  

3 20. จำนวนโครงการ
ที่ อบต. ให้การ
สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ
ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ หรือ
การออกกำลังกาย 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 21. จำนวนโครงการ
หรือกิจกรรมของ 
อบต.เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพ การเพิ่ม
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
3 22. ร้อยละของ

ผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
สนับสนุน หรือ
ประสานงาน และ
สงเคราะห์ให้เข้าสู่
สถานสงเคราะห์
คนชรา 

80 5 5 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

  
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
3 23. ร้อยละของผู้

พิการที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จาก อบต. 

100 278 278 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 24. ร้อยละของผู้
พิการยากไร้ที่อยู่ใน

100 2 2 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  



ภาวะพ่ึงพิงที่ อบต. 
เข้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนหรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าไปดำเนินการ
ช่วยเหลือสนับสนุน
ปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ 

  
ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ 
3 25. ร้อยละของผู้ติด

เชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

100 3 3 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  
ภารกิจที่ 11 การสาธารณสขุมูลฐาน 
3 26. จำนวนโครงการ

หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการส่งเสริม 
ป้องกัน ควบคุม เฝ้า
ระวังป้องกันโรค
ประจำถิ่น หรือการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 27. ร้อยละของสัตว์
ได้รับการสำรวจ ขึ้น
ทะเบียนสัตว์และฉีด
วัคซีนสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

100 1227 1227 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  
ภารกิจที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
3 28. จำนวนโครงการ

หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารหรือ
สถานประกอบกิจการ
อาหารในพ้ืนที่ 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  



ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  
ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา 
4 29. ร้อยละของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต. ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

100 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

4 30. ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรืออนุบาล หรือ
ประถมศึกษา ในสังกัด 
อบต.ที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน 

100 78 76 97.44 การพัฒนาใน
อนาคต  

4 31. ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรืออนุบาล หรือ
ประถมศึกษา ในสังกัด 
อบต.ที่ได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า 
ทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

100 78 76 97.44 การพัฒนาใน
อนาคต  

4 32. ร้อยละของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็ก
ยากจนที่ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา หรือด้าน
การเงินจาก อบต. 
หรือวัสดุอุปกรณ์จาก 
อบต. 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

4 33. จำนวนกิจกรรม 
หรือโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพใน
โรงเรียนสังกัด อบต. 
หรือโรงเรียนในสังกัด
อ่ืนที่ อบต. ให้การ
สนับสนุน 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  



ภารกิจที่ 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5 34. อบต. มีการจัดทำ

แผนป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
ประเภทสำคัญที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
คำอธิบาย ระบุจำนวน
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประเภทสำคัญที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่ อบต. 
ได้ดำเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

5 35. ร้อยละของ
จำนวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ที่ 
อบต. สนับสนุนให้
จัดตั้งขึ้น รวมทั้ง
จำนวนอาสาสมัคร
ป้องกันสาธารณภัย
ของมูลนิธิ สมาคม 
สมาชิก ชมรม รูปแบบ
อ่ืน ที่ตั้งข้ึนถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในเขต
พ้ืนที่ อบต. 

2 6647 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

5 36. ร้อยละของ
จำนวนกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ด้าน
ความปลอดภัย (ของ 
อบต. ที่มีระบบ 
CCTV) ที่ชำรุด
เสียหายและสามารถ
ซ่อมแซมได้ ที่ได้รับ
การซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง 
5 37. จำนวนศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

1 1 1 100 เทา่กับค่า
เป้าหมาย  



ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ศูนย์บริการประชาชน 
ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ 
one stop service 
หรือจากช่องทางสื่อ
ออนไลน์อ่ืน ๆ ที่ 
อบต. จัดให้มี หรือ
ดำเนินการ 

5 38. ร้อยละของ
จำนวนเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชน
จากศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
ศูนย์บริการประชาชน 
ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ 
one stop service 
หรือจากช่องทางสื่อ
ออนไลน์อ่ืน ๆ ที่ส่งให้ 
อบต. ดำเนินการ และ
ได้รับการให้ความ
ช่วยเหลือจาก อบต. 
หรือการประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
6 39. จำนวนโครงการ

ที่ อบต. มีการ
สนับสนุนงบประมาณ 
หรือสนับสนุน ส่งเสริม
อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มการท่องเที่ยว 
ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแปร
รูปตลาด 

1 1 - - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 40. จำนวนโครงการ 1 1 1 100 เท่ากับค่า



หรือกิจกรรมที่ อบต. 
ดำเนินการเก่ียวกับ
การส่งเสริมอาชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมง
ปศุสัตว์ หรืออาชีพ
ใหม่ เป็นต้น 

เป้าหมาย  

6 41. จำนวนโครงการ
ที่ อบต. จัดให้มีหรือ
ส่งเสริม ศูนย์แสดง
สินค้าชุมชน ศูนย์
จำหน่ายสินค้า ตลาด
นัด ตลาดชุมชน หรือ
ถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ำ 
หรือตลาดเก่า เป็นต้น 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

6 42. จำนวนโครงการ 
หรือกิจกรรมของ 
อบต. เกี่ยวกับการ
พัฒนา หรือฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรมให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 43. จำนวนโครงการ 
หรือกิจกรรมของ 
อบต. เพื่อกระตุ้น 
หรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการให้
ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 44. จำนวนโครงการ 
หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการให้
คำปรึกษา และ
สนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
เกษตรกร หรือกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
อาชีพหรือการสร้าง

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  



งาน 
6 45. จำนวนโครงการ 

หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการให้
คำปรึกษาทั้งที่
สำนักงาน อบต. หรือ
ช่องทางสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียน
พาณิชย์ หรือการ
ส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนที่ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
ภารกิจที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7 46. ร้อยละของ

ปริมาณขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ อบต. ที่ถูกกำจัด
อย่างถูกสุขลักษณะ 

90 180 135 75 การพัฒนาใน
อนาคต  

7 47. ร้อยละของ
ปริมาณขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อใน
พ้ืนที่ อบต. ที่ถูกส่ง
ต่อไปกำจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ 

90 0.001 0.001 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

7 48. จำนวนโครงการ 
หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการอนุรักษ์
ดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ลำน้ำ
ธรรมชาติ ทรัพยากร
ชายฝั่ง หรือการ
จัดการเกี่ยวกับปัญหา
วัชพืช ผักตบชวา 
ปัญหาน้ำเน่าเสีย การ
กำจัดน้ำเสีย เป็นต้น 

2 2 1 50 การพัฒนาใน
อนาคต  

7 49. จำนวนโครงการ
ของ อบต. ในการ

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  



อบรมหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ป่า ภัยจากไฟป่า การ
ป้องกันไฟป่า การเผา
ในที่โล่ง ภัยจากการ
เผาในที่โล่ง เป็นต้น 

7 50. จำนวนครั้งที่ 
อบต. จัดส่ง
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 1 10 1000 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

7 51. จำนวนโครงการ 
หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการจัดการ
เกี่ยวกับค่าฝุ่น PM 
๒.๕ 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
  
ภารกิจที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
8 52. จำนวนโครงการ 

หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการส่งเสริม
หรืออนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น หรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

3 3 5 166.67 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

8 53. จำนวนแหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น
เกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และโบราณสถาน ที่
ได้รับ การส่งเสริมหรือ
สนับสนุนจาก อบต. 

1 1 - - ไม่ได้
ดำเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

   
  

 

 


