
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล หินเหล็กไฟ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวัด 
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 การบ ารุงรักษาถนน 

 1. ร้อยละของพื้นท่ีรวม
ของถนนในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ลงทะเบียนทางหลวง
ทอ้งถิ่นแลว้ และไดรั้บ
การบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

 2. ร้อยละของพื้นท่ีรวม
ของสะพานที่ไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

 3. ร้อยละของสัญญาณ
ไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทาง
ของ อบต. ที่ช  ารุด
เสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 4. ร้อยละของไฟส่อง
สว่างในความรับผิดชอบ
ในเขตทางของ อบต. ที่
ช  ารุดเสียหายและไดรั้บ

100 250 250 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



การบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพใชง้านไดป้กติ 

  

ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน ้า และระบบสูบน ้า 

 5. ร้อยละของจ านวนสาย
ทางคลองและล าธาร
สาธารณะระบายน ้าใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. ที่ไดรั้บการดูแล
รักษาใหน้ ้าสามารถไหล
ผ่านไดป้กติไม่ติดขดั 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 6. ร้อยละของจ านวน
แหล่งน ้าสาธารณะ พื้นท่ี
พกัน ้าหรือแกม้ลิงใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. ที่ช  ารุดเสียหายและ
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพที่ใชง้านได้
ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 7. ร้อยละของจ านวน
ระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า 
ที่อยูใ่นความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ช  ารุด
เสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใชง้านไดป้กติ 

90 3 2 66.67 การพฒันาใน
อนาคต  

 8. ร้อยละของจ านวน
คลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ช  ารุดเสียหายและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 



 9. ร้อยละของระบบการ
ผลิตน ้าประปาของ อบต. 
ที่ช  ารุดเสียหายและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใชง้านไดป้กติ 

95 2 32 1600 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง  

 10. อบต. มีการจดัท า
หรือสนบัสนุนการจดัท า
ผงัเมืองเพื่อใหมี้แผนผงั
นโยบายและผงัเมืองรวม 
(จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) 
เป็นกรอบในการพฒันา
ทอ้งถิ่น 

1 1 - - ไม่มีความ
จ าเป็น  

 11. อบต. มีการควบคุม
การใชป้ระโยชน์ที่ดิน
และการพฒันาใหเ้ป็นไป
ตามผงัเมืองรวม (จงัหวดั/
เมือง/ชุมชน) 

1 1 - - ไม่มีความ
จ าเป็น  

  

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 12. ร้อยละของผูสู้งอายทุี่
มีปัญหาดา้นสุขภาพและ
ป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการ
ดูแลดา้นสุขภาพจาก 
อบต. เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ผูสู้งอายทุี่มีปัญหาดา้น
สุขภาพและป่วยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นท่ี 

80 28 28 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 13. อบต. มีการส่งนกั
บริบาลชุมชนเขา้ร่วม
อบรมกบักระทรวง
สาธารณสุขหรือ

1 1 - - ไม่ได้
ด  าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 



หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พ.ศ  

 14. ร้อยละของจ านวน
ผูสู้งอายทุี่ไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายใุนเขตพื้นท่ี 
อบต. 

100 1588 1588 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 15. ร้อยละของผูสู้งอายทุี่
เขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนยบ์ริการทาง
สังคม/โรงเรียนผูสู้งอาย ุ
ที่ อบต. ใหก้ารสนบัสนุน 

50 2041 80 3.92 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

 16. ร้อยละของผูพ้ิการที่
ไดรั้บการข้ึนทะเบียน
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และ
ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพคนพิการจาก อบต. 

100 345 338 97.97 การพฒันาใน
อนาคต  

 17. ร้อยละของผูพ้ิการ
ยากไร้ที่อยูใ่นภาวะพึ่งพิง
ที่ อบต. เขา้ไปช่วยเหลือ
สนบัสนุนหรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้
เขา้ไปด าเนินการ 

100 20 25 125 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ 

 18. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/
ผูป่้วยเอดส์ที่ไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

100 13 13 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 



 19. ร้อยละของสัตวไ์ดรั้บ
การส ารวจ ข้ึนทะเบียน
สัตวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขั
บา้ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ฯ 

100 4339 2169 49.99 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  

ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 

 20.ร้อยละของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ในสังกดั อบต. ที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น 

90 6 6 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 21. ร้อยละของเดก็ใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็/
อนุบาล/ประถมศึกษา
ของรัฐที่ไดรั้บอาหาร
เสริม (นม) ครบถว้น 

100 223 1468 658.3 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 22. ร้อยละของเดก็ใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็/
อนุบาล/ประถมศึกษา 
ของรัฐที่ไดรั้บอาหาร
กลางวนัที่มีคุณค่า ทาง
โภชนาการครบถว้น 

100 223 1468 658.3 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 23. ร้อยละของเดก็ดอ้ย
โอกาส เดก็ยากจนที่
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
การศึกษาและดา้น
การเงินจาก อบต. เทียบ
กบัเดก็ดอ้ยโอกาสเดก็
ยากจนทั้งหมดในพื้นท่ี 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  



ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  

ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 24. อบต. มีการจดัท า
แผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัประเภท
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

1 1 3 300 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 25. ร้อยละของจ านวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ 
อบต. สนบัสนุนใหจ้ดัตั้ง
ข้ึนมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

2 18154 100 0.55 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 

 26. อบต. จดัใหมี้ศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือ
ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพาท
หรือศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน
ศูนยด์  ารงธรรม ศูนย ์one 
stop service หรือจาก
ช่องทางส่ือออนไลน์อื่น 
ๆ ฯลฯ ที่ อบต. จดัใหมี้ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 27. ร้อยละของจ านวน
เร่ืองราวร้องทุกขข์อง
ประชาชนจากศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือ
ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพาท
หรือศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน
ศูนยด์  ารงธรรม ศูนย ์one 
stop service หรือจาก
ช่องทางส่ือออนไลน์อื่น 
ๆ ฯลฯ ที่ไดรั้บการให้
ความช่วยเหลือจาก อบต. 

80 89 89 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  



  

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  

ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

 28. อบต. มีการ
สนบัสนุนงบประมาณ 
หรือสนบัสนุน อื่น ๆ 
ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพการ
แปรรูปตลาด เป็นตน้ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 29. อบต. มีโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมอาชีพ 
(เกษตรกรรม ประมง ปศุ
สัตว ์หรืออาชีพใหม่ 
ฯลฯ) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 30. อบต. จดัใหมี้หรือ
ส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคา้
ชุมชน ศูนยจ์  าหน่าย
สินคา้ ตลาดนดั ตลาด
ชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วฒันธรรม ตลาดน ้า 
ตลาดเก่า ฯลฯ  

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 31. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. เกี่ยวกบัการ
พฒันา หรือฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเส่ือมโทรมใหมี้
สภาพที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว  

1 1 - - ไม่ได้
ด  าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 32. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. เพื่อกระตุน้ 
หรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการให้
ความรู้เกี่ยวกบัประวติั 

1 1 - - ไม่ได้
ด  าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  



ความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 33. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในการให้
ค  าปรึกษาและสนบัสนุน
การจดัตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือ
การสร้างงาน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 34. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในการให้
ค  าปรึกษาทั้งท่ี อบต. และ
ช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง 
ๆ เกี่ยวกบัการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียน
พาณิชยห์รือการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นท่ี 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 35. ร้อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกก  าจดั
อยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 4239.23 4239.23 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 36. โครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษแ์ละดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม การ
ก าจดัน ้าเสีย และฝุ่ น PM 
2.5 

1 1 3 300 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

 37. โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในการ

3 3 1 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  



ส่งเสริมหรืออนุรักษ์
ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถิ่น ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น และ
โบราณสถาน 

  
 

  
 

 


