


ข้อมูลพื้นฐาน องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

  

รายการข้อมูล หน่วย 
ข้อมูล ณ ปี  

พ.ศ. 2563 

แหล่งข้อมูล 
ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

อปท.เอง 
(เลือก) 

จากแหล่งอื่น  
(เลือก) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     

  1.1 ระยะทางรวมของถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว กม. 173.82 เลือก 
  

  1.2 ถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ที่ได้มีการส ารวจพื้นที่ความช ารุดเสียหาย ตร.ม. 16 เลือก 
  

  1.3 จ านวนสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

  1.4 สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ทีไ่ด้มีการส ารวจพื้นที่ความช ารุดเสียหาย ตร.ม. 
   

เลือก 

  1.5 จ านวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. จุด 
   

เลือก 

  1.6 จ านวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต.ที่ช ารุดเสียหาย จุด 
   

เลือก 

  1.7 จ านวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. จุด 470 เลือก 
  

  1.8 จ านวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ข ารุดเสียหาย จุด 111 เลือก 
  

  1.9 จ านวนสายคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของ อบต. สาย 7 เลือก 
  

  1.10 จ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของ อบต. ที่น้ าไม่สามารถไหลผ่านได้ปกติ สาย 
   

เลือก 

  1.11 จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พืน้ที่พักน้ าหรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 33 เลือก 
  

  1.12 จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พืน้ที่พักน้ าหรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหาย แห่ง 
   

เลือก 

  1.13 จ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เครื่อง 1 เลือก 
  

  1.14 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหาย เครื่อง 
   

เลือก 

  1.15 จ านวนคลองส่งน้ าทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 7 เลือก 
  

  1.16 จ านวนคลองส่งน้ าทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหาย แห่ง 15 เลือก 
  

  1.17 จ านวนของระบบการผลิตน้ าประปาของ อบต. แห่ง 6 เลือก 
  

  
1.18 จ านวนของระบบการผลิตน้ าประปาของ อบต. ที่ช ารุดเสียหาย เช่น เสียหายตามสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ หรือขาดบุคลากร 
งบประมาณ เป็นต้น 

แห่ง 6 เลือก 
  



2. ด้านผังเมือง 
     

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
     

  3.1 จ านวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่ คน 18 เลือก 
  

  3.2 จ านวนนักบริบาลชุมชนของ อบต. คน 2 เลือก 
  

  3.3 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. คน 1436 เลือก 
  

  3.4 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต อบต. คน 1436 เลือก 
  

  3.5 จ านวนผู้พิการทั้งหมดในเขตพื้นที่ อบต. คน 356 เลือก 
  

  3.6 จ านวนผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. คน 52 เลือก 
  

  3.7 จ านวนผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ อบต. คน 8 เลือก 
  

  
3.8 จ านวนสัตว์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ อบต. ที่ต้องไดร้ับการส ารวจขึ้นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ตัว 1262 เลือก 
  

4. ด้านการศึกษา  
     

  4.1 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทั้งหมดในสังกัด อบต. แห่ง 2 เลือก 
  

  4.2 จ านวนเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐ คน 43 เลือก 
  

  4.3 จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ทั้งหมดในพื้นที ่ คน 
   

เลือก 

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
     

  5.1 จ านวนประชากรในพื้นที่ อบต. คน 8417 เลือก 
  

  
5.2 จ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทหรอืศูนยย์ุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
ประชาชนศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ อบต. ด าเนินการ 

เรื่อง 4 เลือก 
  

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
     

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
     

  7.1 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพื้นที่ อบต. ตัน 629.029 เลือก 
  

8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
     

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1 องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีความ
จ าเป็น 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 
     

  
1.1 ถนนในความรับผิดชอบทั้งหมด ของ อบต. ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ที่ไดร้ับการบ ารุงรกัษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ตร.ม. 16 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 
     

  2.1 สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหาย ทีไ่ด้รับการบ ารุงรกัษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ตร.ม.      เลือก 

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
     

  
3.1 จ านวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายที่ไดร้ับการบ ารุงรกัษาให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกติ 

จุด      เลือก 

  
3.2 จ านวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ช ารุดเสียหาย ที่ไดร้ับการบ ารุงรกัษาให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกติ 

จุด 111 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน  า และระบบสูบน  า 
     

  
4.1 จ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ า ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ไดร้ับการดูแลรักษาให้น้ า
สามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 

สาย      เลือก 

  
4.2 จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พืน้ที่พักน้ า หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต. ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

แห่ง      เลือก 

  
4.3 จ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได ้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกต ิ

เครื่อง      เลือก 

  
4.4 จ านวนคลองส่งน้ าทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ไดร้บัการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ แห่ง 7 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 
     



  
5.1 จ านวนระบบการผลิตน้ าประปาของ อบต. ที่ไดร้ับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ แห่ง 1 2200000 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง  
     

  
6.1 อบต. มีการจัดท าหรือสนับสนนุการจัดท าผังเมือง เพื่อให้มีแผนผัง นโยบาลและผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 
เป็นกรอบในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

โครงการ    เลือก   

  6.2 อบต. มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) โครงการ    เลือก   

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2 องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีความ
จ าเป็น 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     

  
7.1 จ านวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงที่ไดร้ับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบต. คน 18 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

  
7.2 อบต. มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 1 0 ท าร่วมกับส่วน

ราชการ  

   

  
7.3 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. คน 1436 9085100 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

  7.4 จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที ่อบต. ให้การสนับสนนุ คน    เลือก   

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร 
     

  
8.1 จ านวนผู้พิการที่ได้รับการ ขึน้ทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก อบต. 

คน 356 2841600 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  
8.2 จ านวนผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เข้าไป
ด าเนินการ 

คน 52 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ปว่ยเอดส์ 
     

  
9.1 จ านวนผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คน 8 40000 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 
     

  
10.1 จ านวนสัตว์ได้รับการส ารวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ตัว 1262 38535 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  



 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3 องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีความ
จ าเป็น 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 
     

  
11.1 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แห่ง 2 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

  
11.2 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐทีไ่ด้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน คน 365 515025.20 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

  
11.3 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐทีไ่ด้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

คน 365 1208800 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  11.4 จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ที่ไดร้ับการสนับสนนุดา้นการศึกษาและด้านการเงนิจาก อบต. คน      เลือก 

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4 องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

งบประมาณ  
พ.ศ. 

2563 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีความ
จ าเป็น 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     

  
12.1 อบต. มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ฉบับ 1 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

  
12.2 จ านวนอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น คน 128 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  

   

ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 
     

  
13.1 อบต. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรอืศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพิพาทหรอืศูนย์ยุตธิรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารง
ธรรม ศูนย ์one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ  

แห่ง 1 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  

13.2 จ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์บรกิาร
ประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ อบต. ด าเนินการ และได้รับ
การให้ความช่วยเหลือจาก อบต. 

เรื่อง 4 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5 องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

งบประมาณ  
พ.ศ. 

2563 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีความ
จ าเป็น 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
     

  
14.1 อบต. มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนนุอื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เปน็ต้น 

โครงการ    เลือก   

  14.2 อบต. มีโครงการ/กิจกรรมเกีย่วกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) โครงการ    เลือก   

  
14.3 อบต. จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม 
ตลาดน  า ตลาดเก่า ฯลฯ 

โครงการ    เลือก   

  
14.4 โครงการ/กิจกรรมของ อบต. เกีย่วกับการพัฒนา หรือฟืน้ฟูแหล่งท่องเทีย่วเส่ือมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ    เลือก   

  
14.5 โครงการ/กิจกรรมของ อบต. เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
แหล่งท่องเทีย่ว เช่น กลุ่มท่องเทีย่วเชิงวิถีชีวิต 

โครงการ    เลือก   

  
14.6 โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการจัดตั งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน รวมทั งการให้ความรูแ้ก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

โครงการ 1 42150 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  
14.7 โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการให้ค าปรึกษา ทั งที่ อบต. และช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เกีย่วกับการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทนุในพื นที่ 

โครงการ 1 30000 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-6 องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

งบประมาณ  
พ.ศ. 

2563 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีความ
จ าเป็น 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     

  
15.1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต. ที่ถูกก าจัดอย่างถกูสุขลกัษณะของกระทรวง สาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตัน 629.029 336257 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

  
15.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนรุักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การก าจัด
น้ าเสียและฝุ่น PM 2.5 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 14000 อปท. ด าเนินการ
เอง  

   

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
     

  
16.1 โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และโบราณสถาน 

โครงการ    เลือก   

  

 



ประเมินความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล 
ความพึงพอใจ 

พอใจ ปรับปรุง 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

  1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือการบ ารุงรักษาถนนของ อบต.  50 0 

  2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความปลอดภัยของสะพานที่ดูแลโดย อบต. 0 0 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขตทาง อบต. 45 0 

  4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความเพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขตทาง อบต. 50 0 

  
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน  าในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น  าสามารถ ไหลผ่านได้ปกติ
ไม่ติดขัด 

0 0 

  
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาแหล่งน  าสาธารณะ พื นที่พักน  า หรอืแก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรกัษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

0 0 

  
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาระบบสูบน  า เครื่องสูบน  า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารดุเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ปกติ 

0 0 

  8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาคลองส่งน  าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารงุรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 0 0 

  9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาระบบการผลิตน  าประปาของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ 50 0 

ด้านผังเมือง     

  10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดท า หรือสนับสนนุการจัดท าผังเมือง เพื่อให้มีแผนผัง นโยบาย และ ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน  เปนนกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 45 0 

  11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เปนนไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน  0 0 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต      

  12. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อการได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบต. 50 0 

  13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ อบต. มีการส่ง เข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 50 0 

  14. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื นที่ อบต. 50 0 



  15. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที ่อบต.ให้การสนับสนนุ 50 0 

  16. ความพึงพอใจของผู้พิการที่ไดร้ับการขึ นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี ยยังชีพคนพิการจาก อบต. 50 0 

  17. ความพึงพอใจของผู้พิการยากไร้ที่พึ่งพิงที่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เข้าไปด าเนนิการ 45 0 

  18. ความพึงพอใจของผู้ติดเชื อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จาก อบต. 50 0 

  19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจสัตว์ ขึ นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จาก อบต. 40 0 

ด้านการศึกษา     

  20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 40 0 

  21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเดก็ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐทีไ่ด้รับอาหารเสริม (นม  ครบถ้วน จาก อบต. 50 0 

  22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ไดร้ับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จาก อบต. 50 0 

  23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนทีไ่ด้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา และด้านการเงนิจาก อบต.  0 0 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย     

  24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความปลอดภัยในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต. 45 0 

  
25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรือ่งราวรอ้งทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรือ่งราวรอ้งทุกข์ หรือศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน 
ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย ์one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อืน่ ๆ ฯลฯ ที่ไดร้ับการให้ความช่วยเหลือจาก อบต. 

45 0 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน     

  
26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 
ของ อบต. 

40 0 

  27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกีย่วกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ  ที่ อบต. ได้ด าเนนิการ 40 0 

  28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดนิ ถนนวัฒนธรรม ตลาดน  า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ อบต. 0 0 

  29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟแูหล่งท่องเทีย่วเส่ือมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 0 0 

  30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเปนนมาของแหล่งท่องเทีย่ว 0 0 

  31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรอืกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ อบต. 0 0 

  32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั งที่ อบต. และช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เกีย่วกับการ ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรอืการส่งเสริมการลงทุนในพื นที ่ 0 0 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     



  33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะของ อบต. 40 0 

  34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การก าจัดน  าเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของ อบต. 45 0 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาชาวบ้าน และโบราณสถาน     

  35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 40 0 

  

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบรหิารส่วนต าบล ลุมพุก 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือการบ ารุงรักษาถนนของ อบต.  50 100% 0 0% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความปลอดภัยของสะพานที่ดูแลโดย อบต. 0 0% 0 0% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขตทาง 
อบต. 

45 100% 0 0% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความเพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขตทาง อบต. 50 100% 0 0% 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาสายทางคลองและล าธารสาธารณะ
ระบายน  าในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น  าสามารถ ไหลผ่านได้ปกตไิม่
ติดขัด 

0 0% 0 0% 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาแหล่งน  าสาธารณะ พื นที่พักน  า หรอื
แก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรกัษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกต ิ

0 0% 0 0% 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาระบบสูบน  า เครื่องสูบน  า ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

0 0% 0 0% 

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาคลองส่งน  าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและไดร้ับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

0 0% 0 0% 

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรกัษาระบบการผลิตน  าประปาของ อบต. ที่
ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานไดป้กติ 

50 100% 0 0% 

ด้านผังเมือง 

10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดท า หรือสนับสนนุการจัดท าผังเมือง เพื่อให้มี
แผนผัง นโยบาย และ ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

45 100% 0 0% 

11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้ 0 0% 0 0% 



เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  

12. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อการได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพจาก อบต. 

50 100% 0 0% 

13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ อบต. มีการส่ง เข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

50 100% 0 0% 

14. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื นที่ อบต. 50 100% 0 0% 

15. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ที่ อบต.ให้การสนับสนุน 

50 100% 0 0% 

16. ความพึงพอใจของผู้พิการที่ไดร้ับการขึ นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี ยยังชีพคนพิการจาก อบต. 

50 100% 0 0% 

17. ความพึงพอใจของผู้พิการยากไร้ที่พึ่งพิงที่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องให้เข้าไปด าเนินการ 

45 100% 0 0% 

18. ความพึงพอใจของผู้ติดเชื อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จาก อบต. 50 100% 0 0% 

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจสัตว์ ขึ นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีน
สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จาก อบต. 

40 100% 0 0% 

ด้านการศึกษา 

20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

40 100% 0 0% 

21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเดก็ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็/อนุบาล/
ประถมศึกษาของรัฐที่ไดร้ับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน จาก อบต. 

50 100% 0 0% 

22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ไดร้ับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จาก อบต. 

50 100% 0 0% 

23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนทีไ่ด้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา และ
ด้านการเงินจาก อบต.  

0 0% 0 0% 



ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความปลอดภัยในการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ อบต. 

45 100% 0 0% 

25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรือ่งราวรอ้งทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับ
เรื่องราวรอ้งทุกข์ หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนยย์ุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อืน่ ๆ ฯลฯ ที่ไดร้ับการให้
ความช่วยเหลือจาก อบต. 

45 100% 0 0% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน 

26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น ๆ ให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ 
อบต. 

40 100% 0 0% 

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกีย่วกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม 
ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ที่ อบต. ได้ด าเนินการ 

40 100% 0 0% 

28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่าย
สินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดนิ ถนนวัฒนธรรม ตลาดน  า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ อบต. 

0 0% 0 0% 

29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟู
แหล่งท่องเทีย่วเส่ือมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

0 0% 0 0% 

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกีย่วกับประวัติความเป็นมาของแหลง่ท่องเที่ยว 

0 0% 0 0% 

31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั งกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร หรอืกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรอืการสร้างงาน ของ อบต. 

0 0% 0 0% 

32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั งที่ อบต. และช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรอืการส่งเสริมการลงทุนในพื นที่ 

0 0% 0 0% 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะของ อบต. 40 100% 0 0% 



34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การก าจัดน  าเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของ อบต. 

45 100% 0 0% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

40 100% 0 0% 

  
 

 



สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบ กับ (1) 
% 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  

ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของพื้นทีร่วมของถนนในความ
รับผิดชอบของ อบต. ทีล่งทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นแล้ว และไดร้ับการบ ารุงรกัษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

80 16 16 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 2. ร้อยละของพื้นทีร่วมของสะพานที่ได้รับ
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ปกต ิ

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 4. ร้อยละของไฟส่องสว่างในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกติ 

100 111 111 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  



ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสูบน้ า 

1 5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและล า
ธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ทีไ่ด้รับการดูแลรักษาให้น้ า
สามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ 
พื้นที่พักน้ าหรือแก้มลิงในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและไดร้ับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบ
น้ า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่
ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุดเสียหาย
และได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกต ิ

90 15 7 46.67 การพัฒนาใน
อนาคต  

  

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 

1 9. ร้อยละของระบบการผลิตน้ าประปาของ 
อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

95 6 1 16.67 การพัฒนาใน
อนาคต  

  

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง  

2 10. อบต. มีการจัดท าหรอืสนับสนุนการ
จัดท าผังเมืองเพื่อให้มีแผนผังนโยบายและผัง

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 



เมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ  

2 11. อบต. มีการควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
รวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

3 12. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพและป่วยติดเตียงที่ไดร้ับการดแูลด้าน
สุขภาพจาก อบต. เม่ือเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นที ่

80 18 18 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

3 13. อบต. มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วม
อบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 14. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุที่ไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 
อบต. 

100 1436 1436 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 15. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/
ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/
โรงเรยีนผู้สูงอายุ ที่ อบต. ให้การสนับสนนุ 

50 1436 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร 

3 16. ร้อยละของผู้พิการทีไ่ด้รับการขึ้น
ทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา

100 356 356 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  



คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก 
อบต. 

3 17. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงที่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เข้าไป
ด าเนินการ 

100 52 52 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ปว่ยเอดส์ 

3 18. ร้อยละของผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

100 8 8 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 19. ร้อยละของสัตว์ได้รับการส ารวจ ขึ้น
ทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

100 1262 1262 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  

ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 

4 20.ร้อยละของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัด 
อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

90 2 2 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

4 21. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษาของรฐัที่ไดร้ับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน 

100 43 365 848.84 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  



4 22. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ไดร้ับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการครบถ้วน 

100 43 365 848.84 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

4 23. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนที่
ได้รับการสนับสนนุด้านการศึกษาและด้าน
การเงินจาก อบต. เทยีบกับเด็กดอ้ยโอกาส
เด็กยากจนทั้งหมดในพื้นที ่

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  

ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 24. อบต. มีการจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประเภทส าคัญที่เกิดขึ้น
ในพื้นที ่

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

5 25. ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนุน
ให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ 

2 8417 128 1.52 การพัฒนาใน
อนาคต  

  

ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 

5 26. อบต. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์
หรือศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพิพาทหรอืศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service 

หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อืน่ ๆ ฯลฯ ที่ 
อบต. จัดให้มี 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

5 27. ร้อยละของจ านวนเรือ่งราวร้องทุกข์ของ 80 4 4 100 สูงกว่าค่า



ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์หรอื
ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทหรอืศูนยย์ุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารงธรรม 
ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางส่ือออนไลนอ์ื่น ๆ ฯลฯ ทีไ่ด้รับการ
ให้ความช่วยเหลือจาก อบต. 

เป้าหมาย  

  

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  

ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

6 28. อบต. มีการสนับสนนุงบประมาณ หรือ
สนับสนุน อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเทีย่ว ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เปน็
ต้น 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 29. อบต. มีโครงการ/กิจกรรมเกีย่วกับการ
ส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ 
หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 30. อบต. จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดง
สินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด 
ตลาดชุมชน ถนนคนเดนิ ถนนวัฒนธรรม 
ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ  

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 31. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. เกีย่วกับ
การพัฒนา หรอืฟื้นฟแูหล่งทอ่งเที่ยวเส่ือม
โทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว  

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 32. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. เพือ่
กระตุ้น หรอืส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 



ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของ
แหล่งท่องเทีย่ว 

พ.ศ  

6 33. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ส่งเสริม
อาชีพหรือการสร้างงาน 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

6 34. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการให้
ค าปรึกษาทั้งที่ อบต. และช่องทางส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทนุ
ในพื้นที ่

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7 35. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
ก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 

90 629.029 629.029 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

7 36. โครงการ/กิจกรรมในการอนรุักษ์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น PM 

2.5 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 37. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการ
ส่งเสริมหรืออนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

3 3 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



  

 

  
 

 


