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คา

กรอบ

เปาหมาย (%)

การประเมิน
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)

80

1

1

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

85

2.32

2.232

96.21

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

1.88

1.88

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

1

1

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

1

1

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

95

24

24

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

0.31

0.31

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

24.553

0.35

1.43

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

2

2

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %

ดานที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน
ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ํา
ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟลติกที่ชํารุดและไดรับ
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปรกติ
ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ชํารุด
และไดรับการบารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปรกติ
ระยะทางของถนนลูกรังทีชํารุดและไดรับการบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปรกติ
ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ชํารุดและไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปรกติ
จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ (ขนาด >=80
ซม.) ที่ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานได
ปกติในขนาดตางๆ
จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาด

1.รอยละของระยะทางของถนนลาดยางแอส
ฟลติกที่ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่
2.รอยละของระยะทางของถนน คสล. ที่
ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงาน
3.รอยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ไดรับ
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ
4.รอยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุก
ที่ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใช
5.รอยละของรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ
(ขนาด>=80 ซม.) ที่ไดรับการบํารุงรักษาให
อยูในสภาพที่ใชงานไดปกติในขนาดตางๆ
6.รอยละของรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก
(ขนาด

ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ (ขนาด >= 7.รอยละระยะทางของรางและทอระบายน้ํา
80 ซม.) ที่ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ขนาดใหญ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ไดรับการ
ไดปกติในขนาดตางๆ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติใน
ขนาดตางๆ
ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาด
8.รอยละระยะทางของรางและทอระบายน้ํา
ขนาดเล็ก (ขนาด
ภารกิจที่ 2 คลอง/ลําธาร บอน้ํา และแหลงน้ํา
จํานวนเสนทางคลองและลําธารสาธารณะระบายน้ําใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ไดรับการปรับปรุงใหน้ํา
สามารถไหลผานไดไมติดขัด
จํานวนบอน้ํา/บอน้ําบาดาลในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่ไดรับการบํารุงรักษาใหใชงานไดปกติ

9.รอยละของจํานวนเสนทางคลองและลํา
ธารสาธารณะระบายน้ําในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ไดรับการปรับปรุงใหน้ํา
สามารถไหลผานไดไมติดขัด
10.รอยละของจํานวนบอน้ํา/บอน้ําบาดาลใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ไดรับการ
บํารุงรักษาใหใชงานไดปกติ
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เกณฑชี้วัด

คา

11.รอยละของจํานวนบอน้ํา/น้ําบาดาลใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ไดสราง
เพิ่มเติมตามความตองการของประชาชนหรือ
ตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ
12.รอยละของจํานวนถังเก็บน้ําที่อยูในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ไดรับการ
ทะนุบํารุง ดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดอยางปกติ หรือมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ
13.รอยละของจํานวนถังเก็บน้ําที่ เทศบาล
ไดสรางหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความตองการ
ของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ
14.รอยละของจํานวนระบบสูบน้ํา/เครื่องสูบ
น้ําที่ไดรับการทะนุบํารุง ดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดอยางปกติ
15.รอยละของจํานวนระบบสูบน้ํา/เครื่องสูบ
น้ําที่ เทศบาล จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตาม
ความตองการของประชาชนหรือตาม
แผนพัฒนาในปงบประมาณ

85

การประเมิน
(1)
0

95

0

90

16.รอยละของปริมาณน้ําประปาของ เทศบาล
ที่ผลิตไดเมื่อเปรียบเทียบกับความตองการ
ของภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมรวมกัน
17.รอยละของขนาดพื้นที่การใหบริการ
น้ําประปาของ เทศบาล เมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ที่มีความตองการใชน้ําประปาทั้งหมดใน
เขต เทศบาล
18.รอยละของระบบการผลิตน้ําประปาของ
เทศบาลที่ไดรับการดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดปกติ โดยมีคุณภาพน้ําอยู
ในคามาตรฐานและเกณฑที่กําหนด

เปาหมาย (%)
จํานวนบอน้ํา/น้ําบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล
ที่ไดสรางเพิ่มเติมตามความตองการของประชําชนหรือ
ตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ
จํานวนถังเก็บน้ําที่อยูในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
ไดรับการทะนุบํารุง ดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานได
อยางปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

จํานวนถังเก็บน้ําที่ เทศบาล ไดสรางหรือติดตั้งเพิ่มเติม
ตามความตองการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ
จํานวนระบบสูบน้ํา/เครื่องสูบน้ําที่ไดรับการทะนุบํารุง
ดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปกติ
จํานวนระบบสูบน้ํา/เครื่องสูบน้ําที่ เทศบาล จัดซื้อหรือ
ติดตั้งเพิ่มเติมตามความตองการของประชาชนหรือตําม
แผนพัฒนาในปงบประมาณ

ภารกิจที่ 3 ระบบประปา
กําลังการผลิตของระบบน้ําประปาของ เทศบาล (ลบ.ม.
ตอวัน)

ขนาดของพื้นที่ที่มีบริการน้ําประปาของ เทศบาล

จํานวนของระบบการผลิตน้ําประปาของ เทศบาลที่ไดรับ
การดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

กรอบ

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
-

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

ไมมีบริการสาธารณะ

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

90

5

2

40

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

80

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

95

28

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

95

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ
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ภารกิจที่ 4 สะพาน
จํานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ
จํานวนสะพานไมที่ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดปกติ
ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟสองสวาง และปายสัญญาณ
จํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางที่ชํารุดเสียหายและไดรับ
การบํารุงรักษาจาก เทศบาล ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
ปกติ
จํานวนไฟจราจรที่ชํารุดเสียหายและไดรับการบํารุงรักษา
จาก เทศบาล ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

เกณฑชี้วัด

19.รอยละของจํานวนสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดปกติ
20.รอยละของจํานวนสะพานไมที่ไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

21.รอยละของจํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางที่
ชํารุดและไดรับการบํารุงรักษาจาก เทศบาล
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ
22.รอยละของจํานวนไฟจราจรที่ชํารุด
เสียหายและไดรับการบํารุงรักษาจาก
เทศบาล ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ
จํานวนปายสัญญาณ/ปายจราจรในความรับผิดชอบของ
23.รอยละของจํานวนปายสัญญาณ/ปาย
เทศบาล ที่ชํารุดเสียหายและไดรับการบํารุงรักษาใหอยู
จราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
ในสภาพที่ใชงานไดปกติ
ชํารุดเสียหายและไดรับการบํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดปกติ
จํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ
24.รอยละของจํานวนไฟสองสวาง/ไฟทาง
เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความตองการของพื้นที่
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้ง
ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ
เพิ่มเติมตามความตองการของพื้นที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ
จํานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้ง 25.รอยละของจํานวนไฟจราจรในความ
เพิ่มเติมตามความตองการของพื้นที่ ของประชาชน หรือ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติม
ตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ
ตามความตองการของพื้นที่ ของประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ
จํานวนปายสัญญาณ/ปายจราจรในความรับผิดชอบของ
26.รอยละของจํานวนปายสัญญาณ/ปาย
เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความตองการประชาชน
จราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ
ติดตั้งเพิ่มเติมตามความตองการประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ
ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนสง

คา

กรอบ

เปาหมาย (%)

การประเมิน
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

95

2685

2685

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

95

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

95

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

90

66

66

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

85

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

95

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
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95

การประเมิน
(1)
0

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
-

100

1

2

คา
เปาหมาย (%)

จํานวนทาเทียบเรือ/ทาขามของ เทศบาล ที่ไดรับการ
ดูแลใหใชงานไดปกติหรือมีกํารปรับปรุงใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด
จํานวนสถานีขนสงของ เทศบาล ที่ไดรับการดูแลใหใช
งานไดปกติหรือมีการปรับปรุงใหเปนไปตามแผนงานที่
กําหนด

27.รอยละของจํานวนทาเทียบเรือ/ทาขาม
ของ เทศบาล ที่ไดรับการดูแลใหใชงานได
ปกติหรือมีการปรับปรุงใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด
28.รอยละของจํานวนสถานีขนสงของ
เทศบาล ที่ไดรับการดูแลใหใชงานไดปกติ
หรือมีการปรับปรุงใหเปนไปตามแผนงานที่
กําหนด
29.จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
ดูแลบํารุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูก
ตนไม ทางเทา ไหลทาง ที่พักผูโดยสาร ที่
จอดรถประจําทาง และพื้นที่ริมทาง
30.จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
แกไขปญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดย
โครงสรางขนาดใหญ(ภารกิจเสริม)

กรอบ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

100

เทากับคาเปาหมาย

2

2

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

1

-

-

1

1

-

-

90

132

132

100

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

6

6

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

90

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

95

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

2

2

-

-

ไมไดดําเนินการ

ภารกิจที่ 7 ดานผังเมือง
31.จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่
เทศบาล ไดดําเนินการจัดทํา
32.จํานวนขอบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องกับการบังคับใชผังเมืองรวม
จังหวัอดยละของจํ
/เมือง/ชุม
ชน
จํานวนอาคาร/โครงการที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางไดจาก 33.ร
านวนใบอนุ
ญาตกอสราง
เทศบาล ระหวางปไดตามระยะเวลากําหนด
ใหมที่ เทศบาล ออกใหระหวางปไดตาม
จํานวนอาคาร/โครงการที่ไดรับอนุญาตใหดัดแปลงหรือ
34.รอยละของจํานวนใบอนุญาตการ
ปรับปรุงอาคารไดจาก เทศบาล ระหวางปไดตาม
ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ เทศบาล ออก
ระยะเวลากําหนด
ใหระหวางปไดตามระยะเวลากําหนด
จํานวนคํารองเรียนเกี่ยวกับผังการใชที่ดินที่ไดรับการ
35.รอยละของจํานวนคํารองเรียนเกี่ยวกับผัง
แกไขจาก เทศบาล ตอป
การใชที่ดินที่ไดรับการแกไขจาก เทศบาล
ตอป
จํานวนคํารองเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. 36.รอยละของจํานวนคํารองเรียนเกี่ยวกับ
ที่ไดรับการแกไขจาก เทศบาล ในรอบป
การควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ไดรับการ
แกไขจาก เทศบาล ในรอบป
37.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
จัดการที่โลง หรือการใชประโยชนจากที่
สาธารณะหรือที่โลง
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ขนาดพื้นที่สีเขียวตอพื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลที่มี่ให
ประชากร
จํานวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดในเขต
เทศบาล ที่มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด

เกณฑชี้วัด
37.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
จัดการที่โลง หรือการใชประโยชนจากที่
สาธารณะหรื
ลย
งวตอประชากร
38.ขนาดพื้นอ
ทีที
่ส่โีเขี
39.รอยละของจํานวนอาคารสูงหรืออาคาร
เสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
40.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดําเนินการอบรมเพื่อใหประชาชนมีความรูใน
การรับมือกับความเสี่ยงตางๆ ในอาคาร/
อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง
41.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในรอบปในการตรวจระบบความ
ปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมาย
42.จํานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง
ชุมชนแออัดหรือแหลงเสื่อมโทรม ที่
ดําเนินการโดย
43.ขนาดพื
้นที่สเทศบาล
วนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว
ในเขต เทศบาล ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้นใน
ระหวางป(ภารกิจเสริม)
44.จํานวนโครงการของ เทศบาล เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศนหรือความสวยงามของเมือง
หรือชุมชน

คา

กรอบ

เปาหมาย (%)
2

การประเมิน
2
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

16
95

16
25

631456
25

3946600
100

ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

2

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

3

3

-

-

2

2

-

-

4800

4800

-

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

1

1

3

300

ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

9075

150

1.65

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

9075

180

1.98

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

2

2

100

เทากับคาเปาหมาย

2

9075

156

1.72

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

ดานที่ 2 งานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่ 8 การสงเสริมการพัฒนาสตรี
จํานวนกลุมสตรีที่ไดรับการพัฒนาฝมือ/แรงงานจาก
เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือแรงงานที่
จํานวนกลุมสตรีที่ไดรับการสงเสริมสุขภาพจาก เทศบาล

45.รอยละของสตรีที่ไดรับการพัฒนาฝมือ
แรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุมสตรี
46.รอยละของสตรีที่ไดรับการสงเสริม
สุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุมสตรี
ทั้งหมดในพื้นที่
47.จํานวนโครงการสงเสริมสุขภาพสตรีที่
เทศบาล ดําเนินการในระหวางป 2560
จํานวนกลุมสตรีที่ไดรับการดูแล สงเคราะห หรือฟนฟูจาก 48.รอยละของสตรีที่ไดรับการดูแล
เทศบาล
สงเคราะห หรือฟนฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบ
กับกลุมสตรีทั้งหมดในพื้นที่
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คา

กรอบ

49.จํานวนโครงการที่ เทศบาล ดําเนินการ
ดูแล สงเคราะห หรือฟนฟูแก สตรี

2

การประเมิน
(1)
2

50.จํานวนโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่
เทศบาล ดําเนินการ
51.รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผูสูงอายุ
ทั้งหมดในพื้นที่
52.จํานวนโครงการสงเสริมผูสูงอายุที่มี
ปญหาดานสุขภาพหรือปวยติดเตียงที่
เทศบาล ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2560
53.รอยละของผูสูงอายุที่มีปญหาดาน
สุขภาพหรือปวยติดเตียงที่ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผูสูงอายุ
ที่มีปญหาดานสุขภาพหรือผูปวยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นที่
54.รอยละของผูสูงอายุในเขต เทศบาล ที่
ไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
เมื่อเทียบกับผูสูงอายุทั้งหมดในพื้นที่
55.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล
ดําเนินการเพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุ
56.จํานวนโครงการ/กิจกรรมของการออก
หนวยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบาน
การใหคําแนะนํา ปรึกษาปญหาสุขภาพแก
ผูสูงอายุ
57.จํานวนโครงการที่ เทศบาล ใหการ
สนับสนุนแกกลุมผูสูงอายุในการจัดกิจกรรม
ของกลุมหรือชมรมผูสูงอายุ หรือกิจกรรม
นันทนาการในรอบป 2560
58.รอยละของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม/
ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ใหการสนับสนุน
ตอผูสูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล

2

2

20

เปาหมาย (%)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
3

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
150

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

4

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1954

2065

105.68

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

80

47

47

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

60

1954

1875

95.96

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

2

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

2

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

6

600

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

20

1954

2157

110.39

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

ภารกิจที่ 9 การสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจาก
เทศบาล

จํานวนผูสูงอายุที่มีปญหาดานสุขภาพหรือปวยติดเตียง
ซึ่งไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจาก เทศบาล

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1
ครั้ง

จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่
เทศบาล ไดใหการสนับสนุน
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1

การประเมิน
(1)
1

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
2

30

1954

1

คา
เปาหมาย (%)

จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการฝกอาชีพหรือสราง
รายไดเสริมที่ เทศบาล ไดใหการสนับสนุนแกกลุม
ผูสูงอายุ

59.จํานวนโครงการที่ เทศบาล ใหการ
สนับสนุนแกกลุมผูสูงอายุในการฝกอาชีพ
หรือการเพิ่มรายไดเสริม
60.รอยละของผูสูงอายุที่เขารวมโครงการฝก
อาชีพที่ เทศบาล ใหการสนับสนุนตอ
ผูสูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีฐาน
ยากจน ไมมีคนดูแล หรือไมมีรายไดอื่นๆ
61.จํานวนศูนยดูแลผูสูงอายุ/สถาน
Day-care ของ เทศบาล (ภารกิจเสริม)
62.จํานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง
สภาพที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการหรือผูสูงอายุ
(ภารกิจเสริม)

ภารกิจที่ 10 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ
63.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เกี่ยวกับการใหบริการดานสังคม
การใหความดูแล สงเคราะห หรือฟนฟูผูพิการ
ที่เขาถึงสิทธิของผูพิการ
จํานวนผูพิการที่ไดรับการดูแล สงเคราะห หรือฟนฟูจาก
64.รอยละของผูพิการที่ไดรับการดูแล
เทศบาล
สงเคราะห หรือฟนฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบ
กับผูพิการทั้งหมดที่ตองการการดูแล
สงเคราะห หรือฟนฟู
65.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพการเพิ่ม
รายได หรือการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ใหกับผูพิการ
จํานวนผูพิการที่ไดรับการสงเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได
66.รอยละของผูพิการที่ไดรับการสงเสริม
หรือการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานจาก เทศบาล
อาชีพ การเพิ่มรายได หรือการพัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู
พิการทั้งหมดที่ตองการอาชีพ รายได หรือ
การมีงานทํา
จํานวนผูพิการทุกประเภทความพิการที่ไดรับการตรวจ
67.รอยละของผูพิการทุกประเภทความพิการ
สุขภาพจาก เทศบาล อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ที่ไดรับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อยาง
นอยปละ 1 ครั้งตอผูพิการทั้งหมดในพื้นที่

กรอบ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

92

4.71

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

80

288

288

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

20

1

10

1000

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

50

288

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
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คา

68.รอยละของผูพิการไดขึ้นทะเบียนตาม
พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผูพิการ
ทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล
69.รอยละจํานวนหองน้ําในอาคาร เทศบาล
ที่ผานเกณฑมาตรฐานหองน้ําสําหรับผูพิการ

100

การประเมิน
(1)
288

95

12

70.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
สงเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู
พิ
การในชุ
มชน
71.สั
ดสวนจํ
านวนผูพิการในชุมชนที่ไดรับ

1

เปาหมาย (%)
จํานวนผูพิการไดขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

จํานวนหองน้ําในอาคาร เทศบาล ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
หองน้ําสําหรับผูพิการ

จํานวนอาสาสมัครดูแลผูพิการที่ไดรับการสนับสนุนจาก
เทศบาล

กรอบ

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
288

(2) เทียบ

100

เทากับคาเปาหมาย

-

-

1

-

-

5

5

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ

การดูแลจาก เทศบาล ตออาสาสมัครดูแลผู
พิการจํานวน 1 คน

ภารกิจที่ 11 การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและผูติดยาเสพติด
72.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห หรือ
ฟนฟูผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
จํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไดรับการดูแล สงเคราะห
73.รอยละของผูปวยฯ ที่ไดรับการดูแล
หรือฟนฟูจาก เทศบาล
สงเคราะห หรือฟนฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบ
กับผูปวยฯ ทั้งหมดที่ตองการการดูแล
สงเคราะห หรือฟนฟู
74.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ การเพิ่ม
รายได หรือการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
จํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไดรับการสงเสริมอาชีพ
75.รอยละของผูปวยฯ ที่ไดรับการสงเสริม
การเพิ่มรายได หรือการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานจาก
อาชีพ การเพิ่มรายได หรือการพัฒนาทักษะ
เทศบาล
ฝมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับ
ผูปวยฯ ทั้งหมดที่ตองการอาชีพ รายได หรือ
76.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
จัดเยี่ยมบานผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปนประจํา
จํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไดรับการตรวจสุขภาพจาก 77.รอยละของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไดรับ
เทศบาล อยางนอยปละ 1 ครั้ง
การตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อยางนอยปละ
1 ครั้งตอผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสทั้งหมดใน
พื้นที่

ผลการประเมิน

กับ (1) %

95

7

18

257.14

ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ

20

7

-

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

1

1

1

100

ในปงบประมาณ พ.ศ
เทากับคาเปาหมาย

90

7

18

257.14

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา
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คา
เปาหมาย (%)

จํานวนอาสาสมัครดูแลผูปวยที่ไดรับการสนับสนุนจาก
เทศบาล

จํานวนผูติดยาเสพติดที่ไดรับการดูแล สงเคราะห หรือ
ฟนฟูผูติดยาเสพติดจาก เทศบาล

78.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
สงเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดสในชุมชน
79.สัดสวนจํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ผูปวยตออาสาสมัครดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสในชุมชนจํานวน 1 คน
80.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดําเนินการรณรงคการอยูรวมกับผูปวยใน
ชุมชนอยางปกติสุข
81.รอยละของผูติดยาเสพติดที่ไดรับการดูแล
สงเคราะห หรือฟนฟูจาก เทศบาล เมื่อ
เทียบกับผูติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่

1

กรอบ
การประเมิน
(1)
1

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
-

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

ไมไดดําเนินการ

10

10

-

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

1

1

1

100

ในปงบประมาณ พ.ศ
เทากับคาเปาหมาย

60

6

6

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

60

18069

10193

56.41

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

20

20

20

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ

ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน
82.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดําเนินการใหความรูดานโภชนาการใหแก
ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล
83.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
สงเสริม ปองกัน /เฝาระวัง ดานโภชนาการแก
เด็กอายุ 0-5 ป
84.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
สงเสริมหรือปองกัน/เฝาระวัง โภชนาการใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล
85.รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่
ไดรับบริการจากการสงเสริม ปองกัน ควบคุม
เฝาระวังปองกันโรคประจําถิ่นตอประชากร
ทั้งหมด
86.จํานวนชุมชน/หมูบานที่มีวัสดุอุปกรณ
และ/หรืองบประมาณ โดยไดรับการสนับสนุน
จาก เทศบาล ในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญในชุมชน เชน โรค
ไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา เปนตน
87.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการใหความรูแกแมหรือผูเลี้ยงดู
เด็กอายุ 0-5 ปเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันโรค
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จํานวนแมหรือผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปที่เขารับการอบรม
จาก เทศบาล

ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผานการประเมินมาตรฐาน
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คา

เกณฑชี้วัด
87.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
1 (%)
เปาหมาย
เทศบาล ในการใหความรูแกแมหรือผูเลี้ยงดู
เด็กอายุ 0-5 ปเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันโรค
88.รอยละของแมหรือผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5
70
ปไดรับความรูและคําแนะนําเรื่องการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคตอแมหรือผูเลี้ยงดูเด็กอายุ
89.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
1
เทศบาล ในการแนะนําหรือดูแลสุขภาพของ
แมและเด็ก
90.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
1
เทศบาล ในการใหคําแนะนําหรือดูแลหญิง
หลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแมและ
เด็กและวางแผนครอบครัว
91.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
1
เทศบาล ในการรณรงคใหความรูแกบิดามาร
ดําในการเลี้ยงดูบุตรอยางถูกวิธี ในดาน
สุภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโต
ของเด็ก
92.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
1
เทศบาล ในการตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร
หรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่
(ภารกิจเสริม)

93.รอยละของจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ผานการประเมินมาตรฐานของกรมสงเสริม
การปกครองท
องถิ่น อกิจกรรมของ
94.จํานวนโครงการหรื
เทศบาล ที่มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
95.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่มุงลดความเสี่ยงของเด็กและ
เยาวชนในการยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการ
กออาชญากรรมตางๆ
96.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่มุงลดความเสี่ยงในกลุมเด็กและ
เยาวชนจากการทองกอนวัยอันควร

กรอบ
การประเมิ
1 น
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)

(2) เทียบ
- %
กับ (1)

ผลการประเมิน

84

-

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

1

2

200

ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

95

4

-

-

1

1

14

1400

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

2

4

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

2

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา
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2

การประเมิน
(1)
2

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
4

20

6246

1

1

คา
เปาหมาย (%)

จํานวนเด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมเลนกีฬาหรือการ
ออกกําลังกายที่สงเสริมหรือสนับสนุนโดย เทศบาล

97.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่สนับสนุนการออกกําลังกายหรือ
เลนกีฬาของเด็กและเยาวชน
98.รอยละของจํานวนเด็กและเยาวชนที่
เลนกีฬําหรือการออกกําลังกายในโครงการที่
เทศบาล สงเสริมหรือสนับสนุนตอจํานวนเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
99.จํานวนโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยหรือ
เคหะชุมชนสําหรับผูมีรายไดนอยหรือ
ผูดอยโอกาสที่ดําเนินการโดย เทศบาล
100.รอยละของจํานวนครัวเรือนผูมีรายได
นอยหรือผูดอยโอกาสที่ไดรับการดูแลดานที่
อยูอาศัยจาก เทศบาล (ภารกิจเสริม)

15

กรอบ

50

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

940

15.05

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

-

-

ไมไดดําเนินการ

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

-

ในปงบประมาณ พ.ศ

ดานที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบ

จํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ที่ไดรับ
อาหารเสริม (นม) ครบถวน
จํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ที่ไดรับ
อาหารกลางวันที่มีคุณคาทํางโภชนาการครบถวน

จํานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ที่ไดรับ
อาหารเสริม (นม) ครบถวน
จํานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ไดรับ
อาหารกลางวันที่มีคุณคาทํางโภชนาการครบถวน

101.จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแล
ของ เทศบาล
102.จํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล
103.รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดรับอาหารเสริม (นม) ครบถวน
104.รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ เทศบาล ที่ไดรับอาหารกลางวันที่มี
คุณคาทางโภชนาการครบถวน
105.จํานวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ
เทศบาล
106.จํานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ
เทศบาล
107.รอยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ
เทศบาลที่ไดรับอาหารเสริม (นม) ครบถวน
108.รอยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ
เทศบาลที่ไดรับอาหารกลางวันที่มีคุณคา
ทางโภชนาการครบถวน

3

3

4

133.33

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

200

200

338

169

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

100

338

338

100

เทากับคาเปาหมาย

100

338

338

100

เทากับคาเปาหมาย

3

3

2

66.67

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

400

400

210

52.5

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

100

210

210

100

เทากับคาเปาหมาย

100

210

210

100

เทากับคาเปาหมาย
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2

การประเมิน
(1)
2

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
2

1000

1000

100

คา
เปาหมาย (%)

109.จํานวนโรงเรียนประถมศึกษาในความ
ดูแลของ เทศบาล
110.จํานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล
จํานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล ที่
111.รอยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษา
ไดรับอาหารเสริม (นม) ครบถวน
ของ เทศบาลที่ไดรับอาหารเสริม (นม)
จํานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ไดรับ 112.รอยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา
อาหารกลางวันที่มีคุณคาทํางโภชนาการครบถวน
ของ เทศบาลที่ไดรับอาหารกลางวันที่มี
คุณคาทางโภชนาการครบถวน
จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในความดูแลของ
113.จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน
เทศบาล
ความดูแลของ เทศบาล
จํานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของ เทศบาล 114.จํานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนของ เทศบาล
จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ
115.จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทศบาล (กรอกขอมูลเฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง) ในความดูแลของ เทศบาล
จํานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
116.จํานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
เทศบาล(กรอกขอมูลเฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง) ปลายของ เทศบาล
117.จํานวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาใน
ความดูแลของ เทศบาล
118.จํานวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ
เทศบาล
จํานวนเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการที่ไดรับการศึกษา
119.รอยละของเด็กดอยโอกาสและเด็ก
จาก เทศบาล
พิการที่ไดรับการศึกษาจาก เทศบาล เทียบ
ตอเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการทั้งหมดใน
จํานวนเด็กดอยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนที่ไดรับ 120.รอยละจํานวนเด็กดอยโอกาส เด็กพิการ
การสนับสนุนดานการเงินจาก เทศบาล
หรือเด็กยากจนที่ไดรับการสนับสนุนดาน
การเงินจาก เทศบาล
จํานวนเด็กพิเศษ (เด็กที่ตองการความชวยเหลือดูแล
121.รอยละของเด็กพิเศษ (เด็กที่ตองการ
เปนพิเศษ) ที่ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนสังกัด เทศบาล ความชวยเหลือดูแลเปนพิเศษ) ที่ไดรับ
การศึกษาจาก เทศบาล เทียบกับจํานวนเด็ก
พิเศษทั้งหมดในพื้นที่
122.จํานวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมอาชีพ
ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

กรอบ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
100

เทากับคาเปาหมาย

478

47.8

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

478

478

100

เทากับคาเปาหมาย

100

478

478

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

400

400

149

37.25

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

200

200

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

100

100

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

60

25

-

-

ไมไดดําเนินการ

70

420

25

5.95

ในปงบประมาณ พ.ศ
นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

40

191

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

3

3

2

66.67

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา
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คา

กรอบ

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
1

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

123.จํานวนกิจกรรม/โครงการสงเสริม
ภาษาตางประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

2

การประเมิน
(1)
2

124.จํานวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร หรือ
ทักษะคอมพิวเตอรในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

4

4

125.จํานวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมการ
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปญญาพื้นบานในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
126.จํานวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล
ในการสงเสริมหรือขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหเด็กดอยโอกาส เด็กในพื้นที่
หางไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ

5

1

127.จํานวนที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ตําบลที่ เทศบาล ใหการสนับสนุน

10

10

-

-

128.จํานวนหองสมุดประชาชนหรือหองสมุด
ที่มิไดอยูในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหาร
โดย
129.จํเทศบาล
านวนศูนยการเรียนรูหรือศูนย

1

1

-

-

1

1

-

-

2

2

1

50

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

เปาหมาย (%)

กับ (1) %
50

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

50

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

5

13

260

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ

ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ

เทคโนโลยีที่ดูแลหรือบริหารงานโดย
เทศบาล
130.จํานวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล
ที่สงเสริมการเรียนรูหรือการเขาถึง
เทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอรเน็ตเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางงาน
หรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
131.จํานวนโครงการสงเสริมการประกวด
ความรูความสามารถหรือทักษะของเด็ก
นักเรียนสังกัด เทศบาล ในการศึกษา การ
ประดิษฐ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหวาง
ประเทศ(ภารกิจเสริม)
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บริการสาธารณะ

คา

กรอบ

เปาหมาย (%)

การประเมิน
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)

100

4

4

100

เทากับคาเปาหมาย

12

12

40

333.33

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

100

3

3

100

เทากับคาเปาหมาย

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

1.5

18069

103

0.57

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

12

12

3

25

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

138.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่มุงลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

2

2

2

100

เทากับคาเปาหมาย

139.จํานวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมูบาน/
ชุมชนแกกลุมเยาวชน กลุมแมบาน ประชาชน
หรืกลุมผูสูงอายุ

2

2

1

50

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

140.จํานวนโครงการที่ เทศบาลรวมกับฝาย
ปกครอง ตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน ผูนํา
ชุมชนเพื่อจัดการปญหาความไรระเบียบที่
เกิดขึ้นในชุมชน/หมูบาน

2

2

1

50

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

เกณฑชี้วัด

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %

ดานที่ 4 การวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ภารกิจที่ 16 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่
เทศบาลสนับสนุนใหจัดตั้งขึ้น

132.รอยละของจํานวนรถดับเพลิงที่ เทศบาล
ไดดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาใหพรอม
ใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง
133.จํานวนครั้งที่ เทศบาล ดําเนินการ
ฝกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อใหพรอม
ปฏิบัติงานในรอบป
134.รอยละของการจัดทําแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประเภทสําคัญที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่
135.จํานวนครั้งที่ เทศบาล ดําเนินการซอม
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบ
ปงบประมาณ 2560
136.รอยละของจํานวน อปพร. ตอประชากร
ทั้งหมดในพื้นที่
137.จํานวนครั้งตอปที่ เทศบาล ดําเนินการ
ออกคําสั่ง และ สนับสนุน ใหอาสาสมัคร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร.
ปฏิบัติงานในชุมชน/หมูบาน

ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชน

15/22
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คา

141.จํานวนหอพักในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
ถูกตองตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507
142.จํานวนการออกใบอนุญาต/ตอ
ใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตําม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ. 2507
143.จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับความไร
ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่

1

การประเมิน
(1)
1

1

1

1

144.จํานวนขอรองเรียนที่ เทศบาล
ดําเนินการจัดการปญหาความไรระเบียบที่
ไดรับการรองเรียน

เปาหมาย (%)

ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแยง
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาล
ที่มีผลกระทบตอชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จัดใหมี
ขอมูลเผยแพรและ/หรือมีการรับฟงความเห็นของ
ประชาชนกอนตัดสินใจดําเนินการ

กรอบ

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
-

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

ไมมีบริการสาธารณะ

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

-

-

1

1

9

900

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

145.รอยละของของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลที่มี
ผลกระทบตอชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล
จัดใหมีขอมูลเผยแพรและ/หรือมีการรับฟง
ความเห็นของประชาชนกอนตัดสินใจ
ดําเนินการ ตอจํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการสาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบ
ตอชุมชน/ประชาชนทั้งหมด

80

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

146.จํานวนครั้งที่ เทศบาลจัดใหมีเวที
ประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟงความเห็น
ของประชาชนในการแกไขปญหาขอขัดแยง
ภายในชุมชน/หมูบาน

10

10

-

-

ไมไดดําเนินการ

147.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เพื่อสํารวจขอมูลหรือความพึง
พอใจของประชาชน เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
ปรับปรุงแกไขสิ่งที่จะเปนเหตุของความ
148.จํานวนเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับเหตุที่ทําให
เกิดความขัดแยงในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได
ดําเนินการปองกันมิใหเกิดความขัดแยงใน
ชุ
มชนได
สําเร็จ
149.จํ
านวนโครงการหรื
อกิจกรรมที่ เทศบาล
ดําเนินการเพื่อไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือขอ
ขัดแยง (ไมนับรวมศูนยยุติธรรมชุมชน)

1

ในปงบประมาณ พ.ศ

1

1

1

-

-

-

ไมไดดําเนินการ

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ
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149.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดําเนินการเพื่อไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือขอ
ขัดแยง (ไมนับรวมศูนยยุติธรรมชุมชน)

ภารกิจที่ 19 การปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด
150.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน รวมกับฝายตํารวจ ฝายปกครอง และ
ฝายทองที่
151.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
รวมชุมชน หรือหมูบาน สรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน/หมูบาน
152.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
จัดรณรงคปองกันการแพรระบาดของยาเสพ
ติด หรือลดความเสี่ยงจากปญหายาเสพติด
153.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดําเนินการรวมกับกรรมการชุมชน
คณะกรรมการหมูบาน หรือภาคประชาสังคม
ในการจัดเวรยามประจําหมูบาน ออกสาย
154.รอยละของเครื่องมืออุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มี
ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดและ
อยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอด 24 ชั่วโมง
(ภารกิจเสริม)
155.จํานวนเครือขายทองถิ่นที่ เทศบาล รวม
เปนสมาชิกในการจัดทําแผนจัดการกับภัย
พิบัติ มีการแบงปนทรัพยากรภายในเครือขาย
มีการฝกซอมแผนรวมกัน และมีการพัฒนา
156.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ใชกระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแล
จัดการปญหาความไรระเบียบในชุมชน

คา

กรอบ

1 (%)
เปาหมาย

การประเมิ
1 น
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)

(2) เทียบ
- %
กับ (1)

ผลการประเมิน
ในปงบประมาณ พ.ศ

2

2

12

600

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

3

3

2

66.67

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

3

300

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

2

-

-

ไมไดดําเนินการ

80

66

162

245.45

ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

1

1

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
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2

การประเมิน
(1)
2

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
4

50

28

85

80

คา
เปาหมาย (%)

157.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของของ
เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุมครองผูบริโภค
หรือแกไขปญหาใหกับผูบริโภค
158.รอยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้ง
กลองวงจรปด CCTV(ภารกิจเสริม)
159.รอยละของพื้นที่ เทศบาล ที่เปนพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม และมีการ
ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV(ภารกิจเสริม)
160.รอยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้ง
กลองวงจรปด CCTV ไดมีเจาหนาที่ตรวจ
ตราหรือเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจ

กรอบ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

-

-

0

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมมีบริการสาธารณะ

0

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ

ดานที่ 5 การบริหาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภารกิจที่ 20 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน

จํานวนเกษตรกรที่ผานการฝกปฏิบัติและการฝกอบรม
จากศูนยเรียนรูฯ หรือ เทศบาล

161.จํานวนกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชนที่
ไดรับการสนับสนุนจาก เทศบาล

5

5

3

60

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

162.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การสงเสริมอาชีพที่ดําเนินการโดย เทศบาล

2

2

2

100

เทากับคาเปาหมาย

163.จํานวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานที่ดําเนินการโดย เทศบาล

2

2

-

-

164.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่สงเสริมการเกษตร การประมง
หรือการปศุสัตว
165.รอยละของเกษตรกรที่ผานการฝก
ปฏิบัติและการฝกอบรมจากศูนยเรียนรูฯ หรือ
เทศบาล เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งหมดใน
พื้นที่
166.จํานวนเกษตรที่ไดรับบริการขอมูล
คําปรึกษาจากศูนยบริการขอมูลดาน
การเกษตร ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร หรือศูนยการเรียนรูทางดาน
การเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล

2

2

1

50

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

40

60

50

83.33

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

100

100

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ
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คา
เปาหมาย (%)

จํานวนเกษตรกรที่เขารวมในโครงการของ เทศบาล ที่
สงเสริมการทําการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม
หรือเกษตรอินทรีย

จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ไดรับการฟนฟูหรือปรับสภาพให
ปกติ

167.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการสํารวจและชวยเหลือการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล
168.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการปองกันหรือแกไขปญหาภัย
แลงใหกับกลุมเกษตรกร
169.จํานวนโครงการของเทศบาล สงเสริม
การทําการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎี
ใหม หรือเกษตรอินทรีย
170.รอยละของเกษตรกรที่เขารวมใน
โครงการของ เทศบาล ที่สงเสริมการทํา
การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม หรือ
เกษตรอินทรีย ตอเกษตรกรทั้งหมด
171.จํานวนโครงการฟนฟูสภาพพื้นที่
การเกษตรหรือที่ดินทํากินโดยเทศบาล
172.รอยละของพื้นที่ที่ไดรับการฟนฟูตอฟน
ที่เสื่อมโทรมทั้งหมด
173.จํานวนตลาด/ตลาดสดที่ดําเนินการโดย
เทศบาล
174.จํานวนกิจการโรงรับจํานํา/สถานธนานุ
บาลของ เทศบาล
175.จํานวนโรงฆาสัตวของ เทศบาล
176.จํานวนศูนยบริการขอมูลดานการเกษตร
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
หรือศูนยการเรียนรูทางดานการเกษตรที่
สนับสนุนโดย เทศบาล

1

กรอบ
การประเมิน
(1)
1

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
-

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

ไมไดดําเนินการ

1

1

-

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

1

1

9

900

ในปงบประมาณ พ.ศ
ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

30

60

65

108.33

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

5

0

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมมีบริการสาธารณะ

2

2

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

1
1

1
1

1
-

100
-

เทากับคาเปาหมาย
ไมไดดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ
177.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เพื่อกระตุนหรือสงเสริมการทองเที่ยว

2

2

4

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

178.จํานวนแผนพัฒนาดานการเกษตรระดับ
ตําบล/ชุมชน(ภารกิจเสริม)

2

2

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
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1

การประเมิน
(1)
1

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
2

1

1

2

2

คา
เปาหมาย (%)

179.จํานวนขอมูลพื้นฐาน (ฐานขอมูล) ดาน
การเกษตรระดับตําบลที่ เทศบาล จัดทําขึ้น
หรือขอมูลสารสนเทศดานการเกษตรยั่งยืน
(ภารกิจเสริม)
180.จํานวนศูนยแสดงสินคาชุมชน ศูนย
OTOP สินคาหัตถกรรม หรือศูนยจําหนาย
สินคาของ เทศบาล ที่เปดใหบริการตามปกติ
(ภารกิจเสริม)
181.จํานวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคน
เดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ํา หรือตลาดเกา
Homestay ฯลฯ ที่สงเสริม สนับสนุน หรือ
พัฒนาขึ้นโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม)

กรอบ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

100

เทากับคาเปาหมาย

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ

ดานที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ภารกิจที่ 21 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปริมาณขยะชุมชนที่ เทศบาล ดําเนินการจัดเก็บ
182.รอยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บ
โดย เทศบาล
ปริมาณขยะชุมชนที่กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
183.รอยละของปริมาณขยะชุมชนที่กําจัด
อยางถูกสุขลักษณะ
ปริมาณขยะติดเชื้อที่ เทศบาล ดําเนินการจัดเก็บ
184.รอยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บ
โดย เทศบาล
ปริมาณขยะติดเชื้อที่กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
185.รอยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กําจัด
อยางถูกสุขลักษณะ
186.จํานวนโครงการ/แผนงานของ เทศบาล
ในการจัดการขยะตกคางในชุมชน
187.จํานวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
ลําน้ําสาธารณะและชายฝง

จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการอบรมหรือรณรงคจาก
เทศบาล เรื่องไฟปา การเผาในที่โลง ภัยจากไฟปา การ
ปองกันไฟปา และภัยจากการเผาในที่โลง

188.จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
อบรมหรือรณรงคใหความรูเกี่ยวกับไฟปา การ
เผาในที่โลง ภัยจากไฟปา กํารปองกันไฟปา
และภัยจากการเผาในที่โลง
189.รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการอบรม
หรือรณรงคจาก เทศบาล เรื่องไฟปา การเผา
ในที่โลง ภัยจากไฟปา การปองกันไฟปา
และภัยจากการเผาในที่โลง

95

13

13

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

100

13

13

100

เทากับคาเปาหมาย

95

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

1

2

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

12

12

-

-

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

40

10848

-

20/22
ารสาธารณะ
จํานวนครัวเรือนที่ไดบริ
รับก
การอบรมหรื
อรณรงคจาก
เทศบาล เรื่องไฟปา การเผาในที่โลง ภัยจากไฟปา การ
ปองกันไฟปา และภัยจากการเผาในที่โลง

จํานวนครั้งที่ เทศบาล ดําเนินการแกไขปญหาหรือ
ประสานงานเพื่อแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ตามที่ เทศบาล ไดรับการรองเรียน

ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
คอมพิวเตอร สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่
ดําเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม)

เกณฑ
ชี้ว่ไัด
189.รอยละของครั
วเรือนที
ดรับการอบรม
หรือรณรงคจาก เทศบาล เรื่องไฟปา การเผา
ในที่โลง ภัยจากไฟปา การปองกันไฟปา
และภัยจากการเผาในที่โลง

คา

กรอบ

40
เปาหมาย (%)

10848 น
การประเมิ
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)

(2) เทียบ
กับ (1) %

ผลการประเมิน
ในปงบประมาณ พ.ศ

190.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการปองกันหรือแกไขปญหาไฟ
ปา หรือการเผาในที่โลง

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ

191.จํานวนกิจกรรมหรือโครงการของ
เทศบาล ในการอนุรักษดูแลรักษาปา แหลง
น้ําธรรมชาติ ลําน้ําสาธารณะ และทรัพยากร
ชายฝง หรือการจัดการเกี่ยวกับปญหาวัชพืช
ผักตบชวา ปญหาน้ําเนาเสีย และการขุดลอก
คูคลอง ฯลฯ
192.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการรณรงคปองกันหรือแกไข
ปญหาชายฝงกัดเซาะหรือปญหาตลิ่งพัง

2

2

4

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

193.รอยละของจํานวนครั้งในการดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหาหรือประสานงานเพื่อแกไข
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามที่
เทศบาล ไดรับการรองเรียน
194.จํานวนกิจกรรมหรือโครงการของ
เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ
ลดใชถุงพลาสติก นําขยะกลับมาใชใหม
หรือลดการทิ้งขยะไมถูกที่
195.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกปาหรือ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการ
ดูแลรักษาปาอยางตอเนื่อง
196.จํานวนโครงการที่การสนับสนุนกลุม
อาสาสมัครหรือการสรางเครือขายเพื่อ
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการจัดการไฟปาในพื้นที่

90

9

9

100

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

3

3

2

66.67

นอยกวาคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

3

300

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ

197.รอยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณคอมพิวเตอร สารเคมี
อันตราย และขยะอันตรายที่ดําเนินการโดย
เทศบาล(ภารกิจเสริม)

60

ในปงบประมาณ พ.ศ
0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

21/22
บริการสาธารณะ

2

การประเมิน
(1)
2

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
-

1

1

3

201.จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
สงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
202.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เพื่อสงเสริมหรือเผยแพรการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
203.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่มุงคนหา ยกยอง หรือเชิดชู
ปราชญชาวบาน และภูมิปญญาทองถิ่น
204.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่มุงถอดบทเรียนภูมิปญญาชาวบาน
ความเชื่อ ประเพณี คานิยมทองถิ่น และ
เผยแพรใหคนรุนใหมไดศึกษาเรียนรู
205.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนา
และภูมิปญญาทองถิ่น
206.จํานวนโบราณสถานในทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษดูแลจาก เทศบาล
207.จํานวนพิพิธภัณฑชองชุมชนทองถิ่นที่
ไดรับการดูแลจาก เทศบาล

2

2

3

150

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

3

3

4

133.33

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

1

1

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

เกณฑชี้วัด

คา
เปาหมาย (%)

198.จํานวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต
ดินที่ดําเนินการโดย เทศบาล
199.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการรณรงคสงเสริมการลดใช
สารเคมีในการเกษตร
ภารกิจที่ 22 การอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
200.จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
สงเสริมการเรียนรู แลกเปลี่ยน การสืบทอด
และปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

กรอบ

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

ไมมีบริการสาธารณะ

50

5000

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

3

6

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

2292

229200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

2

2

4

200

ผานคาเปาหมายขั้นต่ํา

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ

22/22
บริการสาธารณะ

เกณฑชี้วัด

คา
เปาหมาย (%)

208.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการอนุรักษหรือพัฒนาเมืองเกา
อาคารเกา หรือชุมชนเกา
209.จํานวนแหลงการเรียนรูทองถิ่นดาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนจาก
เทศบาล และดําเนินการ อยางตอเนื่อง
210.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการสงเสริมใหเกิดอาสาสมัคร
ทองถิ่นในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือขายเพื่อ
ดูแลแหลงโบราณสถาน หรือศาสนสถานใน
พื้นที่ เทศบาล

1

กรอบ
การประเมิน
(1)
1

การ
จัดบริการ
สาธารณะ
(2)
-

(2) เทียบ

ผลการประเมิน

กับ (1) %
-

ไมไดดําเนินการ

3

3

-

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

1

1

-

-

ในปงบประมาณ พ.ศ
ไมไดดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ

