สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่ วนตาบล หินเหล็กไฟ

บริการสาธารณะ

เกณฑ์ ชี้วัด

กรอบ
การ
ค่า
(2) เทียบ
การ จัดบริการ
ผลการ
เป้ าหมาย
กับ (1)
ประเมิน สาธารณะ
ประเมิน
(%)
%
(1)
(2)

ด้ านที่ 1 โครงสร้ างพื้นฐาน และ ด้ านที่ 2 ผังเมือง
ภารกิจที่ 1 การบารุงรั กษาถนน
1. ร้อยละของพื้นที่รวม
ของถนนในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิน่ แล้ว และได้รับ
การบารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

80

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

80

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3. ร้อยละของสัญญาณ
ไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทาง
ของ อบต. ที่ชารุ ด
เสี ยหายและได้รับการ
บารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพใช้งานได้ปกติ

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

4. ร้อยละของไฟส่ อง
สว่างในความรับผิดชอบ
ในเขตทางของ อบต. ที่
ชารุ ดเสี ยหายและได้รับ

100

250

250

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

ภารกิจที่ 2 การบารุงรั กษาสะพาน
2. ร้อยละของพื้นที่รวม
ของสะพานที่ได้รับการ
บารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ภารกิจที่ 3 สั ญญาณไฟจราจร และไฟส่ องสว่ าง

การบารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพใช้งานได้ปกติ
ภารกิจที่ 4 คลอง ลาธาร แหล่ งน้า และระบบสู บน้า

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา

5. ร้อยละของจานวนสาย
ทางคลองและลาธาร
สาธารณะระบายน้ าใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่ได้รับการดูแล
รักษาให้น้ าสามารถไหล
ผ่านได้ปกติไม่ติดขัด

90

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

6. ร้อยละของจานวน
แหล่งน้ าสาธารณะ พื้นที่
พักน้ าหรื อแก้มลิงใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่ชารุ ดเสี ยหายและ
ได้รับการบารุ งรักษาให้
อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้
ปกติ

90

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

7. ร้อยละของจานวน
ระบบสู บน้ า เครื่ องสู บน้ า
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ชารุ ด
เสี ยหายและได้รับการ
บารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

3

2

8. ร้อยละของจานวน
คลองส่ งน้ าที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ชารุ ดเสี ยหายและได้รับ
การบารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

0

-

66.67 การพัฒนาใน
อนาคต

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

9. ร้อยละของระบบการ
ผลิตน้ าประปาของ อบต.
ที่ชารุ ดเสี ยหายและได้รับ
การบารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

95

2

32

1600

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

10. อบต. มีการจัดทา
หรื อสนับสนุนการจัดทา
ผังเมืองเพื่อให้มีแผนผัง
นโยบายและผังเมืองรวม
(จังหวัด/เมือง/ชุมชน)
เป็ นกรอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น

1

1

-

-

ไม่มีความ
จาเป็ น

11. อบต. มีการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการพัฒนาให้เป็ นไป
ตามผังเมืองรวม (จังหวัด/
เมือง/ชุมชน)

1

1

-

-

ไม่มีความ
จาเป็ น

ภารกิจที่ 6 ด้ านผังเมื อง

ด้ านที่ 3 ด้ านสาธารณสุ ข บริการทางสั งคม และคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่ 7 การส่ งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
12. ร้อยละของผูส้ ู งอายุที่
มีปัญหาด้านสุ ขภาพและ
ป่ วยติดเตียงที่ได้รับการ
ดูแลด้านสุ ขภาพจาก
อบต. เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาด้าน
สุ ขภาพและป่ วยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นที่

80

28

28

100

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

13. อบต. มีการส่ งนัก
บริ บาลชุมชนเข้าร่ วม
อบรมกับกระทรวง
สาธารณสุ ขหรื อ

1

1

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ

14. ร้อยละของจานวน
ผูส้ ู งอายุที่ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุในเขตพื้นที่
อบต.

100

1588

1588

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

15. ร้อยละของผูส้ ู งอายุที่
เข้าร่ วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนย์บริ การทาง
สังคม/โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ
ที่ อบต. ให้การสนับสนุน

50

2041

80

3.92 การพัฒนาใน
อนาคต

16. ร้อยละของผูพ้ ิการที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน
ตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการจาก อบต.

100

345

338

97.97 การพัฒนาใน
อนาคต

17. ร้อยละของผูพ้ ิการ
ยากไร้ที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิง
ที่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนหรื อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เข้าไปดาเนินการ

100

20

25

125

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

13

13

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

ภารกิจที่ 8 การส่ งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ภารกิจที่ 9 การส่ งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้ อ ผู้ป่วยเอดส์
18. ร้อยละของผูต้ ิดเชื้อ/
ผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์
ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุ ขมูลฐาน

100

19. ร้อยละของสัตว์ได้รับ
การสารวจ ขึ้นทะเบียน
สัตว์และฉี ดวัคซี นสุ นขั
บ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุ นขั บ้าฯ

100

4339

2169

49.99 การพัฒนาใน
อนาคต

20.ร้อยละของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานของกรม
ส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น

90

6

6

100

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

21. ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษา
ของรัฐที่ได้รับอาหาร
เสริ ม (นม) ครบถ้วน

100

223

1468

658.3

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

22. ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษา
ของรัฐที่ได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า ทาง
โภชนาการครบถ้วน

100

223

1468

658.3

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

23. ร้อยละของเด็กด้อย
โอกาส เด็กยากจนที่
ได้รับการสนับสนุนด้าน
การศึกษาและด้าน
การเงินจาก อบต. เทียบ
กับเด็กด้อยโอกาสเด็ก
ยากจนทั้งหมดในพื้นที่

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ด้ านที่ 4 ด้ านการศึกษา
ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึ กษา

ด้ านที่ 5 ด้ านการจัดระเบียบชุ มชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
ภารกิจที่ 12 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
24. อบต. มีการจัดทา
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประเภท
สาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่

1

1

3

300

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

25. ร้อยละของจานวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ที่
อบต. สนับสนุนให้จดั ตั้ง
ขึ้นมีสัดส่ วนร้อยละ 2 ต่อ
ประชาชนในพื้นที่

2

18154

100

26. อบต. จัดให้มีศูนย์รับ
เรื่ องราวร้องทุกข์หรื อ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรื อศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน
ศูนย์บริ การประชาชน
ศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ one
stop service หรื อจาก
ช่องทางสื่ อออนไลน์อื่น
ๆ ฯลฯ ที่ อบต. จัดให้มี

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

27. ร้อยละของจานวน
เรื่ องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนจากศูนย์รับ
เรื่ องราวร้องทุกข์หรื อ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรื อศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน
ศูนย์บริ การประชาชน
ศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ one
stop service หรื อจาก
ช่องทางสื่ อออนไลน์อื่น
ๆ ฯลฯ ที่ได้รับการให้
ความช่วยเหลือจาก อบต.

80

89

89

100

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

0.55 การพัฒนาใน
อนาคต

ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง

ด้ านที่ 6 ด้ านการส่ งเสริมเศรษฐกิจชุ มชน อาชีพ การท่ องเที่ยว และการลงทุน
ภารกิจที่ 14 การส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่ องเที่ยว และการลงทุน
28. อบต. มีการ
สนับสนุนงบประมาณ
หรื อสนับสนุน อื่น ๆ
ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการ
แปรรู ปตลาด เป็ นต้น

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

29. อบต. มีโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มอาชีพ
(เกษตรกรรม ประมง ปศุ
สัตว์ หรื ออาชีพใหม่
ฯลฯ)

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

30. อบต. จัดให้มีหรื อ
ส่ งเสริ ม ศูนย์แสดงสิ นค้า
ชุมชน ศูนย์จาหน่าย
สิ นค้า ตลาดนัด ตลาด
ชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ า
ตลาดเก่า ฯลฯ

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

31. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. เกี่ยวกับการ
พัฒนา หรื อฟื้ นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่ อมโทรมให้มี
สภาพที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว

1

1

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

32. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. เพื่อกระตุน้
หรื อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว และการให้
ความรู ้เกี่ยวกับประวัติ

1

1

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

ความเป็ นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว
33. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในการให้
คาปรึ กษาและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร หรื อกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อส่ งเสริ มอาชีพหรื อ
การสร้างงาน

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

34. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในการให้
คาปรึ กษาทั้งที่ อบต. และ
ช่องทางสื่ อออนไลน์ต่าง
ๆ เกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียน
พาณิ ชย์หรื อการส่ งเสริ ม
การลงทุนในพื้นที่

1

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ด้ านที่ 7 ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และ ด้ านที่ 8 ด้ านการส่ งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้ าน และโบราณสถาน
ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
35. ร้อยละของปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัด
อย่างถูกสุ ขลักษณะ

90

36. โครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม การ
กาจัดน้ าเสี ย และฝุ่ น PM
2.5

1

4239.23 4239.23

1

3

100

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

300

สู งกว่าค่า
เป้าหมาย

ภารกิจที่ 16 การส่ งเสริ มศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้ าน และโบราณสถาน
37. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในการ

3

3

1

33.33 การพัฒนาใน
อนาคต

ส่ งเสริ มหรื ออนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน

