สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์ การบริหารส่ วนตาบล วังชะพลู

บริการสาธารณะ

เกณฑ์ ชี้วดั

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

ด้ านที่ 1 โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ภารกิจที่ 1 การก่ อสร้ างและบารุงรักษาถนน
1.1 ถนนคอนกรี ต และ/
หรื อลาดยางในความรับ
ผิดชองของ อบต. ที่ได้
มาตรฐานทางหลวง
ท้องถิ่นชั้นที่ 4

1. ร้อยละความยาวของ
ถนนคอนกรี ต และ/หรื อ
ลาดยาง ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ได้มาตรฐานทางหลวง
ท้องถิ่นชั้นที่ 4 (กม.)
(หรื อตั้งแต่ช้ นั ที่ 4 ขึ้น
ไป)

30

45.6

45.6

100

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

1.2 ถนนคอนกรี ต และ/
หรื อ ลาดยางที่ได้
มาตรฐานทางหลวง
ท้องถิ่นชั้นที่ 4 ในความ
รับผิดชอบ ของ อบต. ที่
ได้รับการบารุ งปกติและ
บารุ งตามกาหนดเวลา

2. ร้อยละความยาวของ
ถนนคอนกรี ต และ/หรื อ
ลาดยางในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ได้มาตรฐานทางหลวง
ท้องถิ่นชั้นที่ 4 (หรื อ
ตั้งแต่ ชั้นที่ 4 ขึ้นไป) ที่
ได้รับการบารุ งรักษาทั้ง
การบารุ งตามปกติและ
การบารุ งตาม
กาหนดเวลา (กม.)

40

5.65

5.65

100

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

1.3 ถนนที่ได้มาตรฐาน
ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 5
ในความรับผิดชอบ ของ
อบต. ที่ได้รับการบารุ ง
ปกติและบารุ งตาม
กาหนดเวลา

3. ร้อยละความยาวของ
ถนนในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ได้มาตรฐาน
ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 5
(ต่ากว่าชั้นที่ 4 ลงมา)
ได้รับการบารุ งรักษาทั้ง
การบารุ งตามปกติและ
การบารุ งตามกาหนด

60

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

เวลา (กม.)
ภารกิจที่ 2 นา้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.1 การจัดเตรี ยมน้ า
4. ร้อยละของจานวน
สะอาดเพื่อบริ การ
ครัวเรื อนในความ
ประชาชน ในการอุปโภค รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
บริ โภคในครัวเรื อน
น้ าสะอาดเหมาะสาหรับ
การอุปโภค และบริ โภค
อย่างไม่ขาดแคลน
(ครัวเรื อน)

90

4644

4000

86.13 การพัฒนาใน
อนาคต

2.2 การเตรี ยมแหล่งน้ า 5. ร้อยละของปริ มาณ
เพื่อการเกษตร
พื้นที่ทาการเกษตรใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีน้ าเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร (ไร่ )

70

160018 19000

11.87 การพัฒนาใน
อนาคต

2.3 แม่น้ า คลอง ห้วยที่
ได้รับการขุดลอกหรื อ
ปรับปรุ งให้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มศักยภาพ

6. ร้อยละของจานวน
กิจกรรม/โครงการในการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งให้
แม่น้ า/คลอง/ห้วย ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ (ทั้งในส่วนที่
เป็ นงบประมาณของ
อบต. หรื อรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น)

60

2

2

100

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

2.4 สระ บ่อ บึง ที่ได้รับ
การขุดลอกหรื อปรับปรุ ง
ให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ศักยภาพ

7. ร้อยละของของจานวน
กิจกรรม/โครงการในการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งสระ/
บ่อ/บึง ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ (ทั้งในส่วน

60

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

ที่เป็ นงบประมาณของ
อบต. หรื อรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น) (แห่ง)
ภารกิจที่ 3 การจัดให้ มหี รือบารุงรักษาไฟฟ้าและความส่ องสว่ าง
3.1 ถนนสายหลักมีความ 8. ร้อยละของความยาว
ส่องสว่าง
ถนนสายหลัก ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ไฟฟ้ าส่องสว่าง (กม.)

25

38.35

38350 100000 สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

3.2 ถนนสายรองมีความ 9. ร้อยละของความยาว
ส่องสว่าง
ถนนสายรอง ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ไฟฟ้ าส่องสว่าง (กม.)

25

41.5

38

91.57

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

3.3 ทางแยก ทางร่ วมมี
ความส่องสว่าง

10. ร้อยละของจานวน
ทางแยก ทางร่ วม ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีไฟฟ้ าส่องสว่าง
(แห่ง)

100

28

28

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

3.4 วงเวียนที่มีสญ
ั ญาณ 11. ร้อยละของจานวนวง
ไฟจราจรมีความส่อง เวียนที่มีไฟสัญญาณ
สว่าง
จราจร ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ไฟฟ้ าส่องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

3.5 สวนสาธารณะหรื อ 12. ร้อยละของจานวน
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ หรื อ
มีความส่องสว่าง
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ในความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีไฟฟ้ าส่องสว่าง
(แห่ง)

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

3.6 บริ เวณตลาด (ใน 13. ร้อยละของจานวน
อาคาร) มีความส่องสว่าง ตลาดในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่มีบริ เวณ
ตลาด (ในอาคาร) ที่มี

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ

ไฟฟ้ าส่องสว่าง (แห่ง)

พ.ศ

3.7 บริ เวณลานตลาด 14. ร้อยละของจานวน
(นอกอาคาร) มีความส่อง ตลาดในความรับผิดชอบ
สว่าง
ของ อบต. ที่มี บริ เวณ
ลานตลาด(นอกอาคาร) ที่
มีไฟฟ้ าส่องสว่าง (แห่ง)

80

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

3.8 สนามเด็กเล่นมีความ 15. ร้อยละของจานวน
ส่องสว่าง
สนามเด็กเล่น ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ไฟฟ้ าส่องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

3.9 ลานจอดรถสาธารณะ 16. ร้อยละของจานวน
มีความส่องสว่าง
ลานจอดรถสาธารณะใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีไฟฟ้ าส่องสว่าง
(แห่ง)

60

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

3.10 สนามกีฬาหรื อลาน 17. ร้อยละของจานวน
กีฬามีความส่องสว่าง สนามกีฬาหรื อลานกีฬา
ในความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีไฟฟ้ าส่องสว่าง
(แห่ง)

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

3.11 สะพานมีความส่อง 18. ร้อยละของจานวน
สว่าง
สะพาน ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ไฟฟ้ าส่องสว่าง (แห่ง)

80

1

1

100

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

3.12 จานวนสะพานลอย 19. ร้อยละของจานวน
คนข้ามมีความส่องสว่าง สะพานลอยคนข้าม ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีไฟฟ้ าส่องสว่าง
(แห่ง)

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ

ภารกิจที่ 4 งานวิศวกรรมจราจร
4.1 การซ่อมแซมป้ าย
จราจร อุปกรณ์อานวย

20. ร้อยละของจานวน
ป้ ายจราจร อุปกรณ์

ความสะดวก, หลักกิโลที่ อานวยความสะดวก หลัก
ชารุ ดเสี ยหาย
กิโล ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ชารุ ด
เสี ยหายที่ได้รับการ
ซ่อมแซม ให้กลับมาใช้
งานได้เหมือนเดิม (อัน/
ชิ้น/จุด)
4.2 การปรับปรุ ง
21. ร้อยละของจานวน
เครื่ องหมายจราจรบนพื้น สายทางของถนน ใน
ทางที่เสื่ อมสภาพ
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่ได้รับการ
ปรับปรุ งเครื่ องหมาย
จราจรบนพื้นทาง ใน
กรณี ที่มีเครื่ องหมาย
จราจรบนพื้นทาง
เสื่ อมสภาพ (สายทาง)

ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

4.3 การแก้ไขสัญญาณไฟ 22. ร้อยละของจานวน
100
จราจร ที่มีปัญหา (อาทิ ครั้งในการแก้ไขสัญญาณ
ดับ กระพริ บ ค้าง จังหวะ ไฟจราจร ในความ
ผิดปกติ) ให้สามารถใช้ รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
งานได้ปกติ
ปั ญหา (อาทิ ดับ
กระพริ บ ค้าง จังหวะ
ผิดปกติ) ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (ครั้ง)

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

ด้ านที่ 2 งานส่ งเสริมคุณภาพชีวติ
ภารกิจที่ 5 การส่ งเสริมการพัฒนาสตรี
5.1 การส่งเสริ มอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มสตรี

23. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมส่งเสริ มอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มอาชีพที่ อบต. เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหรื อร่ วม
ดาเนินการกับหน่วยงาน
อื่น (ครั้ง)

3

3

1

5.2 การรวมกลุ่มอาชีพ

24. จานวนกลุ่มอาชีพที่มี

2

2

-

33.33 การพัฒนาใน
อนาคต

-

ไม่มีบริ การ

การสร้างและขยาย
เครื อข่ายสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

สตรี ร่วมกลุ่มที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่ได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพ อย่างต่อเนื่อง
(กลุ่ม)

สาธารณะ

5.3 การพัฒนาฝี มือใน 25. จานวนครั้งของการ
การประกอบอาชีพให้กบั จัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
สตรี
เกี่ยวกับการพัฒนาฝี มือ
ให้กบั สตรี ที่ อบต.
รับผิดชอบจัดหรื อร่ วมจัด
กับหน่วยงานอื่น (ครั้ง)

3

3

1

5.4 มีสตรี เข้าร่ วมเป็ น
ประธานคณะกรรมการ
ในกิจการสาธารณะตาม
หน้าที่ของ อบต.

3

3

-

26. จานวนของ
คณะกรรมการที่มีสตรี
เป็ นประธาน
คณะกรรมการในกิจการ
สาธารณะตามหน้าที่ของ
อบต. (คณะ)

33.33 การพัฒนาใน
อนาคต

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ภารกิจที่ 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
6.1 เด็กเล็กในศูนย์เด็ก
เล็กได้รับอาหารเสริ ม
(นม) หรื ออาหารเสริ ม
อื่นๆ

27. ร้อยละของจานวน
เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ อบต. ที่ได้รับ
อาหารเสริ ม(นม) หรื อ
อาหารเสริ มอื่นๆ (คน)

100

178

175

98.31 การพัฒนาใน
อนาคต

6.2 เด็กนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาได้รับ
อาหารเสริ ม(นม) หรื อ
อาหารเสริ มอื่นๆ

28. ร้อยละของจานวน
เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่ อบต. ที่ได้รับ
อาหารเสริ ม (นม) หรื อ
อาหารเสริ มอื่นๆ (คน)

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

6.3 เด็กในสถานศึกษา
สังกัดของ อบต. ได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทาง

29. ร้อยละของจานวน
เด็กในสถานศึกษาสังกัด
อบต. ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่า

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ

โภชนาการ

ทางโภชนาการ (คน)

6.4 กิจกรรมรณรงค์ให้ 30. จานวนครั้งของการ
ความรู ้แก่บิดา มารดาใน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
การเลี้ยงดูบุตร
ความรู ้แก่บิดา มารดาใน
การเลี้ยงดูบุตร ที่จดั ขึ้น
โดยความรับผิดชอบของ
อบต. หรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(ครั้ง)

พ.ศ
1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

6.5 การจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน

31. ร้อยละของจานวน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่ได้มาตรฐานตาม
กาหนดมาตรฐานขั้น
พื้นฐาน (แห่ง)

100

3

3

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

6.6 เด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็ นผูพ้ ิการและด้อย
โอกาสที่มีความประสงค์
จะได้รับการศึกษา
สามารถได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในระบบ
นอกระบบ หรื อตาม
อัธยาศัย

32. ร้อยละของจานวน
เด็กและเยาวชนที่พิการ
และด้อยโอกาสในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ความประสงค์จะได้รับ
การศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุน หรื อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งในระบบ
นอกระบบ หรื อตาม
อัธยาศัย (คน)

100

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

2

2

4

200

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

6.7 เด็กและเยาวชน (ทั้ง 33. จานวนครั้งของการ
ใน และนอกระบบ
จัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
การศึกษา) มีการรวมกลุ่ม พัฒนาท้องถิ่น ที่ อบต.
เพื่อจัดทาโครงการ/
จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงาน
กิจกรรม ที่ส่งเสริ มการ อื่นจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและ
พัฒนาท้องถิ่น
เยาวชนรวมกลุ่มจัดทา
กิจกรรม (ครั้ง)

6.8 เด็กและเยาวชน (ทั้ง
ในและนอกระบบ
การศึกษา) เข้าร่ วมใน
กิจกรรมทางศาสนา

6.9 เด็กและเยาวชน (ทั้ง
ในและนอกระบบ
การศึกษา) เข้าร่ วมใน
กิจกรรมการเล่นกีฬาและ
การออกกาลังกาย

34. ร้อยละของจานวน
เด็กและเยาวชน (ทั้งใน
และนอกระบบ
การศึกษา) ในเขตพื้นที่
อบต. ที่เข้าร่ วมกิจกรรม
ส่งเสริ มการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่ อบต. จัดหรื อ
ร่ วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น (คน)

20

4604

12000 260.64

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

35. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาที่
อบต. จัดหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เข้าร่ วมกิจกรรม (ครั้ง)

2

2

4

200

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

36. ร้อยละของจานวน
เด็กและเยาวชน (ทั้งใน
และนอกระบบ
การศึกษา) ในเขตพื้นที่
อบต. ที่เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนา ที่ อบต. จัด
หรื อร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น (คน)

20

4604

1000

21.72

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

37. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมการเล่นกีฬา
และการออกกาลังกาย ที่
อบต. จัดหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(ครั้ง)

4

4

2

50

การพัฒนาใน
อนาคต

38. ร้อยละของจานวน
เด็กและเยาวชน (ทั้งใน
และนอกระบบ
การศึกษา) ในเขตพื้นที่
อบต. ที่เข้าร่ วมกิจกรรม
การเล่นกีฬาและการออก

30

4604

1000

21.72 การพัฒนาใน
อนาคต

กาลังกายที่ อบต. จัดหรื อ
ร่ วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น (คน)
ภารกิจที่ 7 การส่ งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ
7.1 ผูส้ ูงอายุตอ้ งได้รับ
การส่งเสริ มและคุม้ ครอง
ใน 3 เรื่ องดังนี้ 1) ด้าน
สุขภาพ 2) ด้าน
ครอบครัวและการอยู่
อาศัย

39. ร้อยละของจานวน
ผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
แสดงความประสงค์จะ
ขอรับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี และได้รับการ
ตรวจสุขภาพ (คน)

100

838

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

2

2

1

50

การพัฒนาใน
อนาคต

41. ร้อยละของจานวน
ผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
พึ่งตนเองไม่ได้ ได้มีที่อยู่
อาศัยหรื ออาหารและ
เครื่ องนุ่งห่มตามความ
จาเป็ น (คน)

100

8

400

5000

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

42. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมที่สร้างความ
ตระหนัก และเห็นคุณค่า
ผูส้ ูงอายุของคนใน
ครอบครัวและชุมชนที่
จัดโดย อบต. หรื อมีส่วน
ร่ วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น (ครั้ง)

2

2

1

50

การพัฒนาใน
อนาคต

43. จานวนครั้งของการ

1

1

-

-

ไม่มีบริ การ

3) ด้านความปลอดภัยใน 40. จานวนครั้งของการ
ชีวติ และเครื อข่าย
จัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
เกื้อหนุน
ออกกาลังกายให้กบั
ผูส้ ูงอายุที่จดั โดย อบต.
หรื อมีส่วนร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(ครั้ง)

จัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
ให้ความรู ้หรื อการ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิงาน
แก่อาสาสมัครผูด้ ูแล
ผูส้ ูงอายุที่จดั โดย อบต.
หรื อร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น (ครั้ง)
44. จานวนครั้งของการ
ให้บริ การชุมชนเคลื่อนที่
การบริ การเยีย่ มบ้าน
ผูส้ ูงอายุ ที่จดั โดย อบต.
หรื อร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น (ครั้ง)

สาธารณะ

3

3

12

400

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

7.2 ผูส้ ูงอายุตอ้ งได้รับ 45. ร้อยละของจานวน
การช่วยเหลือหรื อ
ผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นความ
ส่งเสริ มให้มีรายได้ มีงาน รับผิดชอบของ อบต. ที่
ทา หรื อการประกอบ ได้รับเบี้ยยังชีพตาม
อาชีพใน 2 เรื่ อง ดังนี้ คุณสมบัติที่กาหนด (คน)

100

1828

1885

103.12

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

1) ด้านการมีรายได้ 2) 46. จานวนครั้งของการ
ด้านการมีงานทาและการ จัดกิจกรรมการส่งเสริ ม
ประกอบอาชีพ
อาชีพผูส้ ูงอายุที่จดั โดย
อบต. หรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(ครั้ง)

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

7.3 ผูส้ ูงอายุตอ้ งได้รับ
การส่งเสริ มให้มีส่วน
ร่ วมทางสังคม ดังนี้ 1) มี
กลุ่ม ชมรม หรื อสมาคม
ผูส้ ูงอายุ

47. จานวนกลุ่ม ชมรม
หรื อสมาคมผูส้ ูงอายุ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ
อบต. (ชมรม)

1

1

3

300

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

2) มีการจัดกิจกรรมการ
รวมกลุ่ม ชมรมหรื อ
สมาคมผูส้ ูงอายุ ที่ได้รับ
การสนับสนุน

48. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ชมรมหรื อสมาคม
ผูส้ ูงอายุที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จาก อบต. (ครั้ง)

1

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ภารกิจที่ 8 การส่ งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ สามารถพึง่ ตนเองได้
8.1 คนพิการทุกประเภท 49. ร้อยละของจานวน
ความพิการได้รับการ คนพิการทุกประเภท
ตรวจสุขภาพประจาปี ความพิการที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ประสงค์ขอรับการตรวจ
สุขภาพประจาปี และ
ได้รับการตรวจสุขภาพ
(คน)

100

200

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

8.2 คนพิการ ได้รับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

80

30

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

8.3 คนพิการได้รับการ 51. ร้อยละของจานวน
พัฒนาทักษะอาชีพ อย่าง คนพิการที่อยูใ่ นความ
เหมาะสม
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ประสงค์ขอรับการฝึ ก
อาชีพได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพอย่าง
เหมาะสม โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย (คน)

80

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

8.4 คนพิการเป็ นสมาชิก 52. จานวนกลุ่มอาชีพใน
ของ กลุ่มอาชีพ
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่คนพิการได้เป็ น
สมาชิก (กลุ่ม)

1

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

8.5 คนพิการได้รับการจด 53. ร้อยละของจานวน

100

349

249

50. ร้อยละของจานวน
คนพิการที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่มี
ความประสงค์จะได้รับ
การศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนหรื อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อให้
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งในระบบ
นอกระบบ หรื อตาม
อัธยาศัย (คน)

71.35 การพัฒนาใน

ทะเบียนคนพิการ

คนพิการที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ได้รับการจดทะเบียนคน
พิการตามกฎหมาย (คน)

8.6 ศูนย์การเรี ยนรู ้เพื่อ 54. จานวนศูนย์การ
การฟื้ นฟูและพัฒนาคน เรี ยนรู ้เพื่อการฟื้ นฟูและ
พิการในชุมชน
พัฒนาคนพิการในชุมชน
(แห่ง)

อนาคต

1

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

8.7 อาคารส่วนราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มี การจัดทา
ห้องน้ า ทางลาด และ ที่
จอดรถสาหรับคนพิการ

55. ร้อยละของจานวน
ของอาคารส่วนราชการ
ของ อบต. ที่มีการจัดทา
ห้องน้ า ทางลาด และ ที่
จอดรถสาหรับคนพิการ
(อาคาร)

100

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

8.8 ระบบอาสาสมัคร
ช่วยเหลือคนพิการใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

56. จานวนอาสาสมัคร
ช่วยเหลือคนพิการที่
อบต. จัดให้มีข้ ึนหรื อ
ร่ วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น (คน)

5

5

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

11

11

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

2

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ภารกิจที่ 9 การสงเคราะห์ ผ้ปู ่ วยโรคเอดส์
9.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วย โรคเอดส์ที่ยากจน
หรื อถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู ้
อุปการะและไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้

57. ร้อยละของจานวน
100
ผูป้ ่ วยเอดส์ที่ยากจนหรื อ
ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู ้
อุปการะ และไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองที่ได้รับการ
ลงทะเบียนไว้กบั อบต. ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน)

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุ ขมูลฐาน
10.1 การดาเนินการของ 58. จานวนครั้งของการ
อบต. ร่ วมกับหน่วยงานที่ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
เกี่ยวข้อง ด้านโภชนาการ และให้ความรู ้เรื่ อง

2

ดังต่อไปนี้

โภชนาการให้กบั หมู่บา้ น
หรื อชุมชน ที่จดั โดย
อบต. หรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่น จัดขึ้น
(ครั้ง)

1) จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู ้เรื่ องโภชนาการที่
เป็ นปั ญหาสาคัญใน
ท้องถิ่นให้กบั ประชาชน
2) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การเฝ้ าระวังทาง
โภชนาการ ทาการชัง่
น้ าหนักเพื่อประเมิน
ภาวะโภชนาการทุก 6
เดือน

59. ร้อยละของจานวน
เด็กอายุ 0-5 ปี ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่
ได้รับการเฝ้ าระวังทาง
โภชนาการ โดยทาการชัง่
น้ าหนักประเมิน ภาวะ
โภชนาการทุก 6 เดือน
(คน)

90

178

175

98.31

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

3) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
ปั ญหาทุพโภชนาการ
ได้รับอาหารเสริ มและ
คาแนะนาในการแก้ไข
ปั ญหาทางโภชนาการ 4)
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

60. ร้อยละของจานวน
ของเด็กอายุ 0-5 ปี ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่มีปัญหาทุพ
โภชนาการ ที่ได้รับ
อาหารเสริ ม และ
คาแนะนา ในการแก้ไข
ปั ญหาทางโภชนาการ
(คน)

90

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

61. ร้อยละของจานวน
ของเด็กอายุ 0-5 ปี ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต. ที่ไม่มีปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ (คน) ไม่
เกินร้อยละ 7 หรื อเด็ก
สุขภาพปกติ 93%

93

178

175

98.31

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

10.2 การดาเนินการของ 62. ร้อยละของจานวน
100
อบต. ร่ วมกับหน่วยงานที่ ครั้งของการจัดการแก้ไข
เกี่ยวข้อง ด้านการแก้ไข/ ปั ญหาชุมชน/หมู่บา้ นที่
ป้ องกันโรคติดต่อ
เกิดปั ญหาโรคติดต่อ โดย

120

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ดังต่อไปนี้ 1) จัดวัสดุ
อุปกรณ์และ/หรื อ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานป้ องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ

การจัดให้มีวสั ดุอุปกรณ์
และ/หรื องบประมาณ
เพื่อป้ องกัน และควบคุม
โรคติดต่อที่สาคัญ (ครั้ง)

2) กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้ องกัน และควบคุม
โรคติดต่อที่สาคัญใน
ท้องถิ่น

63. จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมป้ องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่
สาคัญในท้องถิ่นที่ อบต.
จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น (ครั้ง)

4

4

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

10.3 การดาเนินการของ 64. ร้อยละของจานวน
อบต. ร่ วมกับหน่วยงานที่ ของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับ
เกี่ยวข้อง ด้านสุขภาพเด็ก การฝากครรภ์ใน
และสตรี ดังต่อไปนี้ 1) สถานพยาบาลในเขต
หญิงมีครรภ์ได้รับความรู ้ พื้นที่ของ อบต. ได้รับ
และคาแนะนาเรื่ องการ ความรู ้และคาแนะนา
เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค เรื่ องการเสริ มสร้าง
ภูมิคุม้ กันโรค (คน)

100

48

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

2) หญิงมีครรภ์ ได้รับ
ความรู ้และคาแนะนาใน
การดูแลสุขภาพของแม่
และเด็ก โดยในด้านการ
สอนแนะ ให้คาปรึ กษา
และจัดการปั ญหา
เบื้องต้นได้

65. ร้อยละของจานวน
ของหญิงมีครรภ์ ที่ได้รับ
การฝากครรภ์ใน
สถานพยาบาลในเขต
พื้นที่ของ อบต. ได้รับ
ความรู ้และคาแนะนาใน
การดูแลสุขภาพของแม่
และเด็ก (คน)

100

48

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3) หญิงหลังคลอด ได้รับ
ความรู ้และคาแนะนาใน
การดูแลสุขภาพของแม่
และเด็ก โดยในด้าน การ
สอนแนะ ให้คาปรึ กษา
และจัดการปั ญหา
เบื้องต้นได้

66. ร้อยละของจานวน
ของหญิงหลังคลอด ที่
ได้รับ การฝากครรภ์ใน
สถานพยาบาลในเขต
พื้นที่ของ อบต. ได้รับ
ความรู ้และคาแนะนาใน
การดูแลสุขภาพของแม่
และเด็ก (คน)

100

48

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

10.4 การดาเนินการของ 67. จานวนครั้งของการ
อบต. ร่ วมกับหน่วยงานที่ จัดกิจกรรมเผยแพร่
เกี่ยวข้อง ด้าน
ความรู ้เรื่ องอนามัย
สิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ สิ่ งแวดล้อมที่จดั โดย
1) การจัดกิจกรรม
อบต. หรื อร่ วมกับ
เผยแพร่ ความรู ้เรื่ อง
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
(ครั้ง)

1

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

2) การจัดกิจกรรมลด
มลภาวะและส่งเสริ ม
อนามัยสิ่ งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน

1

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

2

13909

167

1.2

การพัฒนาใน
อนาคต

100

13

14

107.69

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

68. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมลดมลภาวะ
และส่งเสริ มอนามัย
สิ่ งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนที่จดั
โดย อบต. หรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง

ด้ านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้ อย
ภารกิจที่ 11 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.1 การจัดกิจกรรม
69. ร้อยละของจานวน
100
ฝึ กซ้อมตามแผนป้ องกัน ครั้งของการจัดกิจกรรม
และบรรเทาสาธารณภัย การฝึ กซ้อมตามแผน
ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อบต. (ครั้ง)
11.2 อาสาสมัครป้ องกัน 70. ร้อยละของจานวน
และบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ต่อประชาชนในพื้นที่
อบต. (คน)
11.3 การบูรณะฟื้ นฟู
สภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
และจิตใจที่ได้รับความ
เสี ยหายจากภัยพิบตั ิ

71. ร้อยละของจานวน
ของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณี ฉุกเฉิ นในพื้นที่
อบต. ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์
โดยนับจากการสารวจ
ความเสี ยหาย เพื่อแจ้งไป
ยังหน่วยงานที่มีหน้าที่

สนับสนุนการจ่ายเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี
ฉุกเฉิ น (คนหรื อ
ครอบครัว)
11.4 การให้ความรู ้
เกี่ยวกับการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย : 1)
จานวนการฝึ กอบรมแก่
บุคลากรของ อบต. ให้มี
ความรู ้ในเรื่ องการ
ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องต้นทั้งก่อน
ขณะ และหลังเกิดภัย
โดย อบต. เป็ นผูจ้ ดั
ฝึ กอบรมเอง

72. จานวนครั้งของการ
ฝึ กอบรมแก่บุคลากร
ของ อบต. ให้มีความรู ้ใน
เรื่ องการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้นทั้งก่อน ขณะ
และ หลังเกิดภัย โดย
อบต. เป็ นผูจ้ ดั หรื อ
ร่ วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ฝึ กอบรม (ครั้ง)

4

4

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

2) จานวนกิจกรรมให้
ความรู ้แก่ประชาชนใน
พื้นที่เกี่ยวกับการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

73. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้แก่
ประชาชนในพื้นที่ อบต.
เกี่ยวกับการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดย
อบต. เป็ นผูจ้ ดั หรื อ
ร่ วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ฝึ กอบรม (ครั้ง)

4

4

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

12.1 การป้ องกันปั ญหา 74. จานวนครั้งของการ
ยาเสพติด
จัดโครงการ/กิจกรรมการ
ป้ องกันปั ญหายาเสพติดที่
อบต. จัดหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(ครั้ง)

6

6

6

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

12.2 การแก้ไขปั ญหาผู ้ 75. จานวนครั้งของการ
เสพ/ผูต้ ิดยาเสพติด
จัดกิจกรรมการแก้ไข
ปั ญหาผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพ

6

6

2

33.33 การพัฒนาใน
อนาคต

ภารกิจที่ 12 การแก้ ไขและป้ องกันปัญหายาเสพติด

ติด โดย อบต. ดาเนินการ
หรื อการให้งบประมาณ
สนับสนุน หรื อการ
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เข้าไป
ดาเนินการบาบัดรักษาผู ้
เสพ/ผูต้ ิดยาเสพติด (ครั้ง)
12.3การดูแลและติดตาม
ภายหลังการบาบัดรักษา
เพื่อป้ องกันมิให้ผผู ้ า่ น
การบาบัดกลับไปเสพซ้ า

76. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมเพื่อการดูแล
และติดตามภายหลังการ
บาบัดรักษาเพื่อป้ องกันมิ
ให้ผผู ้ า่ นการบาบัด
กลับไปเสพซ้ า โดย อบต.
ดาเนินการ หรื อการให้
งบประมาณสนับสนุน
หรื อการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เข้าไปดาเนินการ (ครั้ง)

6

6

2

33.33 การพัฒนาใน
อนาคต

ด้ านที่ 4 การวางแผนส่ งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่ องเทีย่ ว
ภารกิจที่ 13 การท่ องเทีย่ ว
13.1 การจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

77. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริ ม
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จดั โดย อบต.
หรื อมีส่วนร่ วมจัดขึ้น
(ครั้ง)

4

4

-

13.2 การจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มให้ประชาชน
ประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

78. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริ ม
ให้ประชาชนประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
จัดโดย อบต. หรื อมีส่วน
ร่ วมจัดขึ้น (ครั้ง)

3

3

2

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

66.67 การพัฒนาใน
อนาคต

ด้ านที่ 5 การบริหาร การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ภารกิจที่ 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
14.1 การจัดทาฐานข้อมูล 79. ร้อยละของจานวน
เพื่อวางแผนจัดการขยะ ของหมู่บา้ นและชุมชนที่
มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
มีการจัดทาหรื อมีขอ้ มูล
ปริ มาณขยะมูลฝอย
(หมู่บา้ น /ชุมชน)

100

20

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

14.2 การรณรงค์ลดอัตรา 80. จานวนครั้งของการ
การเกิดขยะมูลฝอยใน จัดกิจกรรมที่ อบต. จัด
เขต อบต. โดยการ
หรื อร่ วมกับหน่วยงาน
ส่งเสริ มครัวเรื อนในการ อื่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริ มการ
คัดแยกขยะและการ
ลดปริ มาณขยะมูลฝอยใน
ส่งเสริ มให้นากลับมาใช้ เขต อบต. (ครั้ง)
ประโยชน์ เช่น การทาปุ๋ ย
หมัก เป็ นต้น

2

2

1

50

การพัฒนาใน
อนาคต

14.3 การส่งเสริ ม
ครัวเรื อนในเขต อบต.
ในการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง

81. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมที่ อบต. จัด
หรื อร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริ มให้
ครัวเรื อนมีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง (ครั้ง)

2

2

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

14.4 การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย

82. จานวนการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
หรื อหมู่บา้ น (ครั้ง /
สัปดาห์) (กรณี ที่ อบต. มี
รถจัดเก็บมูลฝอยหรื อมี
การจ้างจัดเก็บมูลฝอย)

4

4

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

0

-

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
ใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ

14.5 มีสถานที่กาจัดขยะ 83. ร้อยละของจานวน
100
และหรื อมีสถานที่ฝัง ของสถานที่กาจัดขยะ
กลบขยะมูลฝอย
และ/หรื อ สถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยมีมาตรฐาน ที่
กาหนด ตามหลัก
สุขาภิบาล (แห่ง) (กรณี ที่
อบต. มีสถานที่กาจัดขยะ
และหรื อมีสถานที่ฝัง

กลบขยะมูลฝอย)
14.6 การเฝ้ าระวังและ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดย
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดินบริ เวณ
รอบสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย

84. จานวนครั้งของการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดินบริ เวณ
รอบสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย (ครั้ง) (กรณี ที่ อบต.
มีสถานที่กาจัดขยะและ
หรื อมีสถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอย)

14.7 การเสริ มสร้าง
85. ร้อยละของจานวน
ศักยภาพของประชาชน ของชุมชนที่มีโครงการ/
ในการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรม หรื อเข้าร่ วม
และสิ่ งปฏิกลู
โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเสริ มสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่
อบต. จัดหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
(ชุมชน)

4

4

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

100

20

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

4

1

25

การพัฒนาใน
อนาคต

8

266.67

สูงกว่าค่า
เป้ าหมาย

ภารกิจที่ 15 การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
15.1 การจัดกิจกรรม
รณรงค์ การปลูกต้นไม้
หรื อการดูแลรักษาต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
เขต อบต.

86. จานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมการรณรงค์
การปลูกต้นไม้ หรื อการ
ดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขต อบต.
ที่ อบต. รับผิดชอบหรื อมี
ส่วนร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น (ครั้ง)

4

ด้ านที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ภารกิจที่ 16 การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
16.1 การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์

87. จานวนครั้งที่ อบต.
รับผิดชอบหรื อร่ วมกับ

3

3

ฟื้ นฟูและสื บทอด
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นภายใน
จังหวัด มีผเู ้ ข้าร่ วมไม่
น้อยกว่าครั้งละ 300 คน

หน่วยงานอื่นในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์
ฟื้ นฟูและสื บทอด
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม และ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นที่สาคัญ
ของท้องถิ่น (ครั้ง)
88. จานวนประชาชนที่
900
เข้าร่ วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ฟ้ื นฟูและสื บทอด
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นที่สาคัญ
ของท้องถิ่นที่ อบต.
รับผิดชอบหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (คน)
(ให้นบั รวมจานวน
ประชาชนที่เข้าร่ วม
กิจกรรมนั้นๆ ตลอดทั้ง
ปี งบประมาณ)

900

200

22.22 การพัฒนาใน
อนาคต

