
สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาํบล บางจาน 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ

ประเมนิ (1) 

การจดับริการ

สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั (1) 

% 
ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

ภารกจิที ่1 การก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน 

1.1 ถนนคอนกรีต และ/หรือลาดยางใน

ความรับผิดชองของ อบต. ท่ีไดม้าตรฐาน

ทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 4 

1. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรีต และ/

หรือลาดยาง ในความรับผิดชอบของ อบต. 

ท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 4 

(กม.) (หรือตั้งแต่ชั้นท่ี 4 ข้ึนไป) 

30 49 49 100 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

1.2 ถนนคอนกรีต และ/หรือ ลาดยางท่ีได้

มาตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 4 ในความ

รับผิดชอบ ของ อบต. ท่ีไดรั้บการบาํรุงปกติ

และบาํรุงตามกาํหนดเวลา 

2. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรีต และ/

หรือลาดยางในความรับผิดชอบของ อบต. 

ท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 4 

(หรือตั้งแต่ ชั้นท่ี 4 ข้ึนไป) ท่ีไดรั้บการ

บาํรุงรักษาทั้งการบาํรุงตามปกติและการ

บาํรุงตามกาํหนดเวลา (กม.) 

40 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

1.3 ถนนท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ิน

ชั้นท่ี 5 ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ท่ี

ไดรั้บการบาํรุงปกติและบาํรุงตาม

กาํหนดเวลา 

3. ร้อยละความยาวของถนนในความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดม้าตรฐานทาง

หลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 5 (ตํ่ากวา่ชั้นท่ี 4 ลงมา) 

ไดรั้บการบาํรุงรักษาทั้งการบาํรุงตามปกติ

และการบาํรุงตามกาํหนด เวลา (กม.) 

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

  

ภารกจิที ่2 นํา้เพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2.1 การจดัเตรียมนํ้ าสะอาดเพ่ือบริการ 4. ร้อยละของจาํนวนครัวเรือนในความ 90 1232 1200 97.4 สูงกวา่ค่า



ประชาชน ในการอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน 

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีนํ้ าสะอาดเหมาะ

สาํหรับการอุปโภค และบริโภคอยา่งไม่ขาด

แคลน (ครัวเรือน) 

เป้าหมาย 

2.2 การเตรียมแหล่งนํ้ าเพ่ือการเกษตร 5. ร้อยละของปริมาณพ้ืนท่ีทาํการเกษตรใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีนํ้ าเพียงพอ

ต่อความตอ้งการใชน้ํ้ าเพ่ือการเกษตร (ไร่) 

70 8161 8000 98.03 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

2.3 แม่นํ้ า คลอง หว้ยท่ีไดรั้บการขดุลอก

หรือปรับปรุงใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็

ศกัยภาพ 

6. ร้อยละของจาํนวนกิจกรรม/โครงการใน

การพฒันาหรือปรับปรุงใหแ้ม่นํ้ า/คลอง/

หว้ย ในความรับผิดชอบของ อบต. ให้

สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ (ทั้ง

ในส่วนท่ีเป็นงบประมาณของ อบต. หรือ

รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน) 

60 14 2 14.29 การพฒันาใน

อนาคต 

2.4 สระ บ่อ บึง ท่ีไดรั้บการขดุลอกหรือ

ปรับปรุงใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

7. ร้อยละของของจาํนวนกิจกรรม/โครงการ

ในการพฒันาหรือปรับปรุงสระ/บ่อ/บึง ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ใหส้ามารถใช้

ประโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ (ทั้งในส่วนท่ีเป็น

งบประมาณของ อบต. หรือรับการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน) (แห่ง) 

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

  

ภารกจิที ่3 การจดัให้มหีรือบํารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง 

3.1 ถนนสายหลกัมีความส่องสวา่ง 8. ร้อยละของความยาวถนนสายหลกั ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่อง

สวา่ง (กม.) 

25 6.433 2.173 33.78 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 



3.2 ถนนสายรองมีความส่องสวา่ง 9. ร้อยละของความยาวถนนสายรอง ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่อง

สวา่ง (กม.) 

25 7.707 7.707 100 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

3.3 ทางแยก ทางร่วมมีความส่องสวา่ง 10. ร้อยละของจาํนวนทางแยก ทางร่วม ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่อง

สวา่ง (แห่ง) 

100 20 20 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

3.4 วงเวยีนท่ีมีสญัญาณไฟจราจรมีความ

ส่องสวา่ง 

11. ร้อยละของจาํนวนวงเวยีนท่ีมี

ไฟสญัญาณจราจร ในความรับผิดชอบของ 

อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

3.5 สวนสาธารณะหรือสถานท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจมีความส่องสวา่ง 

12. ร้อยละของจาํนวนสวนสาธารณะ หรือ

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ในความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง 

(แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

3.6 บริเวณตลาด (ในอาคาร) มีความส่อง

สวา่ง 

13. ร้อยละของจาํนวนตลาดในความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีบริเวณตลาด (ใน

อาคาร) ท่ีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

3.7 บริเวณลานตลาด(นอกอาคาร) มีความ

ส่องสวา่ง 

14. ร้อยละของจาํนวนตลาดในความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีมี บริเวณลานตลาด

(นอกอาคาร) ท่ีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

3.8 สนามเด็กเล่นมีความส่องสวา่ง 15. ร้อยละของจาํนวนสนามเด็กเล่น ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่อง

สวา่ง (แห่ง) 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

3.9 ลานจอดรถสาธารณะมีความส่องสวา่ง 16. ร้อยละของจาํนวนลานจอดรถสาธารณะ 60 0 - - ไม่มีบริการ



ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่อง

สวา่ง (แห่ง) 

สาธารณะ 

3.10 สนามกีฬาหรือลานกีฬามีความส่อง

สวา่ง 

17. ร้อยละของจาํนวนสนามกีฬาหรือลาน

กีฬาในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้า

ส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

3.11 สะพานมีความส่องสวา่ง 18. ร้อยละของจาํนวนสะพาน ในความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง 

(แห่ง) 

80 11 11 100 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

3.12 จาํนวนสะพานลอยคนขา้มมีความส่อง

สวา่ง 

19. ร้อยละของจาํนวนสะพานลอยคนขา้ม 

ใน ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้า

ส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

  

ภารกจิที ่4 งานวศิวกรรมจราจร 

4.1 การซ่อมแซมป้ายจราจร อุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวก, หลกักิโลท่ีชาํรุดเสียหาย 

20. ร้อยละของจาํนวนป้ายจราจร อุปกรณ์

อาํนวยความสะดวก หลกักิโล ในความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีชาํรุดเสียหายท่ี

ไดรั้บการซ่อมแซม ใหก้ลบัมาใชง้านได้

เหมือนเดิม (อนั/ช้ิน/จุด) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

4.2 การปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืน

ทางท่ีเส่ือมสภาพ 

21. ร้อยละของจาํนวนสายทางของถนน ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง ใน

กรณีท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง

เส่ือมสภาพ (สายทาง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 



4.3 การแกไ้ขสญัญาณไฟจราจร ท่ีมีปัญหา 

(อาทิ ดบั กระพริบ คา้ง จงัหวะผิดปกติ) ให้

สามารถใชง้านไดป้กติ 

22. ร้อยละของจาํนวนคร้ังในการแกไ้ข

สญัญาณ ไฟจราจร ในความรับผิดชอบของ 

อบต. ท่ีมี ปัญหา (อาทิ ดบั กระพริบ คา้ง 

จงัหวะผิดปกติ) ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ (คร้ัง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

  

ด้านที ่2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

ภารกจิที ่5 การส่งเสริมการพฒันาสตรี 

5.1 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้หแ้ก่

กลุ่มสตรี 

23. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมส่งเสริม

อาชีพ และสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มอาชีพท่ี 

อบต. เป็นผูรั้บผิดชอบหรือร่วมดาํเนินการ

กบัหน่วยงานอ่ืน (คร้ัง) 

3 3 3 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

5.2 การรวมกลุ่มอาชีพ การสร้างและขยาย

เครือข่ายสนบัสนุนการพฒันาอาชีพอยา่ง

ต่อเน่ือง 

24. จาํนวนกลุ่มอาชีพท่ีมีสตรีร่วมกลุ่มท่ีอยู่

ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนการพฒันาอาชีพ อยา่งต่อเน่ือง 

(กลุ่ม) 

2 2 1 50 การพฒันาใน

อนาคต 

5.3 การพฒันาฝีมือในการประกอบอาชีพ

ใหก้บัสตรี 

25. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาฝีมือใหก้บัสตรี

ท่ี อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมจดักบั

หน่วยงานอ่ืน (คร้ัง) 

3 3 3 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

5.4 มีสตรีเขา้ร่วมเป็นประธาน

คณะกรรมการในกิจการสาธารณะตาม

หนา้ท่ีของ อบต. 

26. จาํนวนของคณะกรรมการท่ีมีสตรีเป็น

ประธานคณะกรรมการในกิจการสาธารณะ

ตามหนา้ท่ีของ อบต. (คณะ) 

3 3 2 66.67 การพฒันาใน

อนาคต 



  

ภารกจิที ่6 การพฒันาเดก็และเยาวชน 

6.1 เด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเลก็ไดรั้บอาหารเสริม

(นม) หรืออาหารเสริมอ่ืนๆ 

27. ร้อยละของจาํนวนเด็กเลก็ในศูนยเ์ด็ก

เลก็ในเขตพ้ืนท่ี อบต. ท่ีไดรั้บอาหารเสริม

(นม) หรืออาหารเสริมอ่ืนๆ (คน) 

100 26 26 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

6.2 เด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาไดรั้บอาหารเสริม(นม) หรือ

อาหารเสริมอ่ืนๆ 

28. ร้อยละของจาํนวนเด็กนกัเรียนใน

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) หรืออาหาร

เสริมอ่ืนๆ (คน) 

100 80 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

6.3 เด็กในสถานศึกษาสงักดัของ อบต. ได้

รับประทานอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 

29. ร้อยละของจาํนวนเด็กในสถานศึกษา

สงักดั อบต. ท่ีไดรั้บประทานอาหารกลาง

วนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ (คน) 

100 106 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

6.4 กิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้แก่บิดา 

มารดาในการเล้ียงดูบุตร 

30. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมรณรงค์

ใหค้วามรู้แก่บิดา มารดาในการเล้ียงดูบุตร 

ท่ีจดัข้ึน โดยความรับผิดชอบของ อบต. 

หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คร้ัง) 

1 1 3 300 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

6.5 การจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหไ้ด้

มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 

31. ร้อยละของจาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดม้าตรฐาน

ตามกาํหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน (แห่ง) 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

6.6 เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ย

โอกาสท่ีมีความประสงคจ์ะไดรั้บการศึกษา 

สามารถไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งใน

ระบบ นอกระบบ หรือตามอธัยาศยั 

32. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชนท่ี

พิการ และดอ้ยโอกาสในความรับผิดชอบ

ของ อบต. ท่ีมีความประสงคจ์ะไดรั้บ

การศึกษา ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 



หรือประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้

ไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในระบบ 

นอกระบบ หรือตามอธัยาศยั (คน) 

6.7 เด็กและเยาวชน (ทั้งใน และนอกระบบ

การศึกษา) มีการรวมกลุ่มเพ่ือจดัทาํ

โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

33. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมส่งเสริม

การพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ี อบต. จดัหรือร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนจดัข้ึนเพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชน

รวมกลุ่มจดัทาํกิจกรรม (คร้ัง) 

2 2 4 200 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

 34. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั้ง

ในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน ท่ี อบต. จดัหรือร่วมกบัหน่วยงาน

อ่ืนจดัข้ึน (คน) 

20 255 150 58.82 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

6.8 เด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบ

การศึกษา) เขา้ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

35. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมทาง

ศาสนาท่ี อบต. จดัหรือร่วมกบัหน่วยงาน

อ่ืนจดัข้ึนเพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้ร่วม

กิจกรรม (คร้ัง) 

2 2 4 200 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

 36. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั้ง

ในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ท่ี อบต. 

จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คน) 

20 255 150 58.82 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

6.9 เด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบ

การศึกษา) เขา้ร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬา

และการออกกาํลงักาย 

37. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการเล่น

กีฬาและการออกกาํลงักาย ท่ี อบต. จดัหรือ

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คร้ัง) 

4 4 1 25 การพฒันาใน

อนาคต 

 38. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั้ง 30 255 180 70.59 สูงกวา่ค่า



ในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและ

การออกกาํลงักายท่ี อบต. จดัหรือร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คน) 

เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่7 การส่งเสริมการพฒันาผู้สูงอายุ 

7.1 ผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการส่งเสริมและ

คุม้ครองใน 3 เร่ืองดงัน้ี 1)ดา้น

สุขภาพ 2) ดา้นครอบครัวและการอยูอ่าศยั 

39. ร้อยละของจาํนวนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีแสดงความประสงค์

จะขอรับการตรวจสุขภาพประจาํปี และ

ไดรั้บการตรวจสุขภาพ (คน) 

100 700 700 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

3) ดา้นความปลอดภยัในชีวติ และเครือข่าย

เก้ือหนุน 

40. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมส่งเสริม

การออกกาํลงักายใหก้บัผูสู้งอายท่ีุจดัโดย 

อบต. หรือมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดั

ข้ึน (คร้ัง) 

2 2 12 600 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

 41. ร้อยละของจาํนวนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีพ่ึงตนเองไม่ได ้ไดมี้

ท่ีอยูอ่าศยัหรืออาหารและเคร่ืองนุ่งห่มตาม

ความจาํเป็น (คน) 

100 19 18 94.74 การพฒันาใน

อนาคต 

 42. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมท่ีสร้าง

ความตระหนกั และเห็นคุณค่าผูสู้งอายขุอง

คนในครอบครัวและชุมชนท่ีจดัโดย อบต. 

หรือมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน 

(คร้ัง) 

2 2 5 250 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 



 43. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

ฝึกอบรม ใหค้วามรู้หรือการส่งเสริมการ

ปฏิบติังานแก่อาสาสมคัรผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุจดั

โดย อบต. หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน 

(คร้ัง) 

1 1 12 1200 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

 44. จาํนวนคร้ังของการใหบ้ริการชุมชน

เคล่ือนท่ีการบริการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุท่ีจดั

โดย อบต. หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน 

(คร้ัง) 

3 3 12 400 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

7.2 ผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการช่วยเหลือหรือ

ส่งเสริมใหมี้รายได ้มีงานทาํ หรือการ

ประกอบอาชีพใน 2 เร่ือง ดงัน้ี 

45. ร้อยละของจาํนวนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความ

รับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพตาม

คุณสมบติัท่ีกาํหนด (คน) 

100 700 700 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

1) ดา้นการมีรายได ้2) ดา้นการมีงานทาํและ

การประกอบอาชีพ 

46. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายท่ีุจดัโดย อบต. หรือ

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คร้ัง) 

1 1 3 300 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

7.3 ผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ส่วน

ร่วมทางสงัคม ดงัน้ี1) มีกลุ่ม ชมรม หรือ

สมาคมผูสู้งอาย ุ

47. จาํนวนกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมผูสู้งอาย ุ

ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. (ชมรม) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

2) มีการจดักิจกรรมการรวมกลุ่ม ชมรมหรือ

สมาคมผูสู้งอาย ุท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 

48. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

รวมกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ

การสนบัสนุนงบประมาณจาก อบต.(คร้ัง) 

1 1 4 400 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพคนพกิารให้สามารถพึง่ตนเองได้ 



8.1 คนพิการทุกประเภทความพิการไดรั้บ

การตรวจสุขภาพประจาํปี 

49. ร้อยละของจาํนวนคนพิการทุกประเภท

ความพิการท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 

อบต. ท่ีประสงคข์อรับการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี และไดรั้บการตรวจสุขภาพ (คน) 

100 69 69 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

8.2 คนพิการ ไดรั้บการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 50. ร้อยละของจาํนวนคนพิการท่ีอยูใ่น

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีความ

ประสงคจ์ะไดรั้บการศึกษา ไดรั้บการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสานงานกบั

หน่วยงานอ่ืนเพ่ือใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบ หรือตาม

อธัยาศยั (คน) 

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

8.3 คนพิการไดรั้บการพฒันาทกัษะอาชีพ 

อยา่งเหมาะสม 

51. ร้อยละของจาํนวนคนพิการท่ีอยูใ่น

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประสงคข์อรับ

การฝึกอาชีพไดรั้บการพฒันาทกัษะอาชีพ

อยา่งเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย (คน) 

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

8.4 คนพิการเป็นสมาชิกของ กลุ่มอาชีพ 52. จาํนวนกลุ่มอาชีพในความรับผิดชอบ

ของ อบต. ท่ีคนพิการไดเ้ป็นสมาชิก (กลุ่ม) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

8.5 คนพิการไดรั้บการจดทะเบียนคนพิการ 53. ร้อยละของจาํนวนคนพิการท่ีอยูใ่น

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการจด

ทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย (คน) 

100 69 69 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

8.6 ศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันา

คนพิการในชุมชน 

54. จาํนวนศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือการฟ้ืนฟแูละ

พฒันาคนพิการในชุมชน (แห่ง) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

8.7 อาคารส่วนราชการขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี การจดัทาํหอ้งนํ้ า ทางลาด 

55. ร้อยละของจาํนวนของอาคารส่วน

ราชการ ของ อบต. ท่ีมีการจดัทาํหอ้งนํ้ า 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 



และ ท่ีจอดรถสาํหรับคนพิการ ทางลาด และ ท่ีจอดรถสาํหรับคนพิการ 

(อาคาร) 

8.8 ระบบอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการใน

ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

56. จาํนวนอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการท่ี 

อบต. จดัใหมี้ข้ึนหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน

จดัข้ึน (คน) 

5 5 3 60 การพฒันาใน

อนาคต 

  

ภารกจิที ่9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

9.1 การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูป่้วย โรคเอดส์ท่ี

ยากจนหรือถูกทอดท้ิง ไม่มีผูอุ้ปการะและ

ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้

57. ร้อยละของจาํนวนผูป่้วยเอดส์ท่ียากจน

หรือ ถูกทอดท้ิง ไม่มีผูอุ้ปการะ และไม่

สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองท่ีไดรั้บ

การลงทะเบียนไวก้บั อบต. ท่ีไดรั้บเบ้ียยงั

ชีพ (คน) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

  

ภารกจิที ่10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

10.1 การดาํเนินการของ อบต. ร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นโภชนาการ 

ดงัต่อไปน้ี 

58. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมเพ่ือ

เผยแพร่ และใหค้วามรู้เร่ืองโภชนาการ

ใหก้บัหมู่บา้นหรือชุมชน ท่ีจดัโดย อบต. 

หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน จดัข้ึน (คร้ัง) 

2 2 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

1) จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้เร่ือง

โภชนาการท่ีเป็นปัญหาสาํคญัในทอ้งถ่ิน

ใหก้บัประชาชน 2) เด็กอาย ุ0-5 ปีไดรั้บการ

เฝ้าระวงัทางโภชนาการ ทาํการชัง่นํ้ าหนกั

เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน 

59. ร้อยละของจาํนวนเด็กอาย ุ0-5 ปี ใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการเฝ้า

ระวงัทางโภชนาการ โดยทาํการชัง่นํ้ าหนกั

ประเมิน ภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน (คน) 

90 258 258 100 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 



3) เด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีมีปัญหาทุพโภชนาการ 

ไดรั้บอาหารเสริมและคาํแนะนาํในการ

แกไ้ขปัญหาทางโภชนาการ 4) เด็กอาย ุ0-

5 ปี ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 

60. ร้อยละของจาํนวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีปัญหาทุพ

โภชนาการ ท่ีไดรั้บอาหารเสริม และ

คาํแนะนาํ ในการแกไ้ขปัญหาทาง

โภชนาการ (คน) 

90 8 8 100 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

 61. ร้อยละของจาํนวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไม่มีปัญหา

ภาวะทุพโภชนาการ (คน) ไม่เกินร้อยละ 7

หรือเด็กสุขภาพปกติ 93% 

93 258 250 96.9 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

10.2 การดาํเนินการของ อบต. ร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการแกไ้ข/

ป้องกนัโรคติดต่อ ดงัต่อไปน้ี 1) จดัวสัดุ

อุปกรณ์และ/หรืองบประมาณในการ

ดาํเนินงานป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ 

62. ร้อยละของจาํนวนคร้ังของการจดัการ

แกไ้ขปัญหาชุมชน/หมู่บา้นท่ีเกิดปัญหา

โรคติดต่อ โดยการจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ 

และ/หรืองบประมาณ เพ่ือป้องกนั และ

ควบคุมโรคติดต่อท่ีสาํคญั (คร้ัง) 

100 99 99 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

2) กิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนั และควบคุม

โรคติดต่อท่ีสาํคญัในทอ้งถ่ิน 

63. จาํนวนคร้ังในการจดักิจกรรมป้องกนั 

และควบคุมโรคติดต่อท่ีสาํคญัในทอ้งถ่ินท่ี 

อบต. จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน 

(คร้ัง) 

4 4 10 250 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

10.3 การดาํเนินการของ อบต. ร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นสุขภาพเด็กและ

สตรี ดงัต่อไปน้ี 1) หญิงมีครรภไ์ดรั้บ

ความรู้ และคาํแนะนาํเร่ืองการเสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนัโรค 

64. ร้อยละของจาํนวนของหญิงมีครรภท่ี์

ไดรั้บการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขต

พ้ืนท่ีของ อบต. ไดรั้บความรู้และคาํแนะนาํ

เร่ืองการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค (คน) 

100 17 17 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

2) หญิงมีครรภ ์ไดรั้บความรู้และคาํแนะนาํ 65. ร้อยละของจาํนวนของหญิงมีครรภ ์ท่ี 100 17 17 100 เท่ากบัค่า



ในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก โดยใน

ดา้นการสอนแนะ ใหค้าํปรึกษาและจดัการ

ปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

ไดรั้บ การฝากครรภใ์นสถานพยาบาลใน

เขตพ้ืนท่ีของ อบต. ไดรั้บความรู้และ

คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และ

เด็ก (คน) 

เป้าหมาย 

3) หญิงหลงัคลอด ไดรั้บความรู้และ

คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และ

เด็ก โดยในดา้น การสอนแนะ ใหค้าํปรึกษา

และจดัการปัญหาเบ้ืองตน้ได ้

66. ร้อยละของจาํนวนของหญิงหลงัคลอด 

ท่ีไดรั้บ การฝากครรภใ์นสถานพยาบาลใน

เขตพ้ืนท่ีของ อบต. ไดรั้บความรู้และ

คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และ

เด็ก (คน) 

100 17 17 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

10.4 การดาํเนินการของ อบต. ร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัต่อไปน้ี 1) การจดักิจกรรมเผยแพร่

ความรู้เร่ืองอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

67. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมเผยแพร่

ความรู้เร่ืองอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัโดย 

อบต. หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน 

(คร้ัง) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

2) การจดักิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริม

อนามยัส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

68. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมลด

มลภาวะ และส่งเสริมอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจดัโดย 

อบต. หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คร้ัง 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

  

ด้านที ่3 การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ภารกจิที ่11 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

11.1 การจดักิจกรรมฝึกซอ้มตามแผน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

69. ร้อยละของจาํนวนคร้ังของการจดั

กิจกรรม การฝึกซอ้มตามแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัของ อบต. (คร้ัง) 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 



11.2 อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 

70. ร้อยละของจาํนวนของอาสาสมคัร

ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัต่อ

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต. (คน) 

2 4159 17 0.41 การพฒันาใน

อนาคต 

11.3 การบูรณะฟ้ืนฟสูภาพชีวติ ความ

เป็นอยู ่และจิตใจท่ีไดรั้บความเสียหายจาก

ภยัพิบติั 

71. ร้อยละของจาํนวนของผูป้ระสบภยัพิบติั 

กรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีไดรั้บการ

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ โดยนบัจากการ

สาํรวจความเสียหาย เพ่ือแจง้ไปยงั

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการจ่ายเงิน

ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน (คนหรือครอบครัว) 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

11.4 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั :1) จาํนวนการฝึกอบรม

แก่บุคลากรของ อบต. ใหมี้ความรู้ในเร่ือง

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเบ้ืองตน้

ทั้งก่อน ขณะ และหลงัเกิดภยั โดย อบต. 

เป็นผูจ้ดัฝึกอบรมเอง 

72. จาํนวนคร้ังของการฝึกอบรมแก่

บุคลากร ของ อบต. ใหมี้ความรู้ในเร่ืองการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเบ้ืองตน้ทั้ง

ก่อน ขณะ และ หลงัเกิดภยั โดย อบต. เป็น

ผูจ้ดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัฝึกอบรม 

(คร้ัง) 

4 4 1 25 การพฒันาใน

อนาคต 

2) จาํนวนกิจกรรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน

ในพ้ืนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 

73. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมให้

ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต. เก่ียวกบั

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดย 

อบต. เป็นผูจ้ดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดั

ฝึกอบรม (คร้ัง) 

4 4 1 25 การพฒันาใน

อนาคต 

  

ภารกจิที ่12 การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 



12.1 การป้องกนัปัญหายาเสพติด 74. จาํนวนคร้ังของการจดัโครงการ/

กิจกรรมการป้องกนัปัญหายาเสพติดท่ี 

อบต. จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน 

(คร้ัง) 

6 6 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

12.2 การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด 75. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

แกไ้ข ปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด โดย 

อบต. ดาํเนินการหรือการใหง้บประมาณ

สนบัสนุน หรือการประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ไปดาํเนินการบาํบดัรักษาผู ้

เสพ/ผูติ้ดยาเสพติด (คร้ัง) 

6 6 3 50 การพฒันาใน

อนาคต 

12.3การดูแลและติดตามภายหลงัการ

บาํบดัรักษาเพ่ือป้องกนัมิใหผู้ผ้า่นการบาํบดั

กลบัไปเสพซํ้ า 

76. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมเพ่ือการ

ดูแลและติดตามภายหลงัการบาํบดัรักษา

เพ่ือป้องกนัมิใหผู้ผ้า่นการบาํบดักลบัไปเสพ

ซํ้ า โดย อบต. ดาํเนินการ หรือการให้

งบประมาณสนบัสนุน หรือการประสาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ไปดาํเนินการ 

(คร้ัง) 

6 6 5 83.33 การพฒันาใน

อนาคต 

  

ด้านที ่4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว 

ภารกจิที ่13 การท่องเทีย่ว 

13.1 การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว 

77. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีจดัโดย 

อบต. หรือมีส่วนร่วมจดัข้ึน (คร้ัง) 

4 4 2 50 การพฒันาใน

อนาคต 



13.2 การจดักิจกรรมส่งเสริมใหป้ระชาชน

ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

78. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนประยกุตใ์ชห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัโดย อบต. หรือมี

ส่วนร่วมจดัข้ึน (คร้ัง) 

3 3 2 66.67 การพฒันาใน

อนาคต 

  

ด้านที ่5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

ภารกจิที ่14 การรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเกบ็ขนและการกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

14.1 การจดัทาํฐานขอ้มูลเพ่ือวางแผน

จดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

79. ร้อยละของจาํนวนของหมู่บา้นและ

ชุมชนท่ีมีการจดัทาํหรือมีขอ้มูลปริมาณขยะ

มูลฝอย (หมู่บา้น /ชุมชน) 

100 9 8 88.89 การพฒันาใน

อนาคต 

14.2 การรณรงคล์ดอตัราการเกิดขยะมูล

ฝอยในเขต อบต. โดยการส่งเสริมครัวเรือน

ในการคดัแยกขยะและการส่งเสริมใหน้าํ

กลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น การทาํปุ๋ยหมกั 

เป็นตน้ 

80. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมท่ี อบต. 

จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึนเพ่ือ

ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขต 

อบต. (คร้ัง) 

2 2 1 50 การพฒันาใน

อนาคต 

14.3 การส่งเสริมครัวเรือนในเขต อบต. ใน

การคดัแยกขยะก่อนท้ิง 

81. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมท่ี อบต. 

จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึนเพ่ือ

ส่งเสริมใหค้รัวเรือนมีการคดัแยกขยะก่อน

ท้ิง (คร้ัง) 

2 2 - - ไม่ไดด้าํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

14.4 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 82. จาํนวนการจดัเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน

หรือหมู่บา้น (คร้ัง /สปัดาห์) (กรณีท่ี อบต. 

มีรถจดัเก็บมูลฝอยหรือมีการจา้งจดัเก็บมูล

ฝอย) 

4 4 4 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 



14.5 มีสถานท่ีกาํจดัขยะและหรือมีสถานท่ี

ฝังกลบขยะมูลฝอย 

83. ร้อยละของจาํนวนของสถานท่ีกาํจดั

ขยะ และ/หรือ สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยมี

มาตรฐาน ท่ีกาํหนด ตามหลกัสุขาภิบาล 

(แห่ง) (กรณีท่ี อบต. มีสถานท่ีกาํจดัขยะ

และหรือมีสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

14.6 การเฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าใตดิ้นบริเวณรอบ

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 

84. จาํนวนคร้ังของการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้ าใตดิ้นบริเวณรอบสถานท่ีกาํจดั

ขยะมูลฝอย (คร้ัง) (กรณีท่ี อบต. มีสถานท่ี

กาํจดัขยะและหรือมีสถานท่ีฝังกลบขยะมูล

ฝอย) 

4 4 - - ไม่ไดด้าํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

14.7 การเสริมสร้างศกัยภาพของประชาชน

ในการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

85. ร้อยละของจาํนวนของชุมชนท่ีมี

โครงการ/กิจกรรม หรือเขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างศกัยภาพ

ชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอยท่ี อบต. จดั

หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (ชุมชน) 

100 9 9 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

15.1 การจดักิจกรรมรณรงค ์การปลูกตน้ไม้

หรือการดูแลรักษาตน้ไม ้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวใน เขต อบต. 

86. จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมการ

รณรงค ์การปลูกตน้ไม ้หรือการดูแลรักษา

ตน้ไม ้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต อบต. ท่ี 

อบต. รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คร้ัง) 

4 4 3 75 การพฒันาใน

อนาคต 

  



ด้านที ่6 ศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ภารกจิที ่16 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

16.1 การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ ์

ฟ้ืนฟแูละสืบทอด ประเพณี ศิลปะ 

วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภายใน

จงัหวดั มีผูเ้ขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่คร้ัง

ละ 300 คน 

87. จาํนวนคร้ังท่ี อบต. รับผิดชอบหรือ

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดักิจกรรมการ

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟแูละสืบทอดประเพณี ศิลปะ 

วฒันธรรม และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั

ของทอ้งถ่ิน (คร้ัง) 

3 3 7 233.33 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

 88. จาํนวนประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการ

อนุรักษฟ้ื์นฟแูละสืบทอดประเพณี ศิลปะ 

วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั

ของทอ้งถ่ินท่ี อบต. รับผิดชอบหรือร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน (คน) (ใหน้บัรวม

จาํนวนประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ 

ตลอดทั้งปีงบประมาณ) 

900 900 2500 277.78 สูงกวา่ค่า

เป้าหมาย 

  

 

 


