


ขอ้มูลพ้ืนฐาน องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล หน่วย 
ข้อมูล ณ ปี 

พ.ศ. 2564 

แหล่งข้อมูล 
ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

อปท.เอง 
(เลือก) 

จากแหล่งอ่ืน  
(เลือก) 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
     

  1.1 ถนนในความรับผิดชอบของ อบต. ทั้งหมด กม. 940 เลือก 
  

  1.2 ถนนในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย ตร.ม. 188 เลือก 
  

  1.3 จุดอนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบกในเขต อบต. จุด 
   

เลือก 

  1.4 สะพานในความรับผิดชอบของ อบต. ทั้งหมด แห่ง 
   

เลือก 

  1.5 สะพานในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง 
   

เลือก 

  1.6 จ านวนสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. จุด 
   

เลือก 

  1.7 จ านวนสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย จุด 
   

เลือก 

  1.8 จ านวนไฟส่องสว่างท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. จุด 440 เลือก 
  

  1.9 จ านวนไฟส่องสว่างท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ท่ีข  ารุดเสียหาย จุด 145 เลือก 
  

  1.10 จ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. สาย 
   

เลือก 

  
1.11 จ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีน ้าไม่สามารถไหลผา่นไดป้กติ เช่น ล าน ้าต้ืนเขิน มีส่ิง
กีดขวางทางน ้า หรือถูกบุกรุก 

สาย 
   

เลือก 

  1.12 จ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี พกัน ้า หรือแกม้ลิง ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 33 เลือก 
  

  1.13 จ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี พกัน ้า หรือแกม้ลิง ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย ต้ืนเขิน น ้าเน่าเสีย หรือถูกบุกรุก แห่ง 1 เลือก 
  

  1.14 จ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้ า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. เคร่ือง 
   

เลือก 

  1.15 จ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้ า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย เคร่ือง 
   

เลือก 

  1.16 จ านวนคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

  1.17 จ านวนคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง 
   

เลือก 



  1.18 จ านวนระบบการผลิตน ้าประปา ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 8 เลือก 
  

  1.19 จ านวนระบบการผลิตน ้าประปาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง 
   

เลือก 

2. ด้านผงัเมือง 
     

  2.1 จ านวนอาคารสูง หรืออาคารท่ีมีความเส่ียงและความล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัในพ้ืนท่ี อบต. อาคาร 
   

เลือก 

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  
     

  3.1 จ านวนผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงในพ้ืนท่ี อบต. คน 185 เลือก 
  

  3.2 จ านวนนกับริบาลชุมชนของ อบต. คน 2 เลือก 
  

  3.3 จ านวนผูสู้งอายท่ีุมีสิทธ์ิไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพในพ้ืนท่ี อบต. คน 1433 เลือก 
  

  3.4 จ านวนผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกในชมรม สมาคม ศูนยบ์ริการทางสังคม หรือโรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. คน 
   

เลือก 

  3.5 จ านวนผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี อบต. คน 185 เลือก 
  

  3.6 จ านวนผูพิ้การในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ คน 357 เลือก 
  

  3.7 จ านวนผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีสมควรไดรั้บการช่วยเหลือดา้นปัจจยัส่ีในการด ารงชีพ คน 17 เลือก 
  

  3.8 จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี อบต. คน 9 เลือก 
  

  3.9 จ านวนสตัวท์ั้งหมดในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีไดรั้บการส ารวจข้ึนทะเบียนสตัว ์ ตวั 1262 เลือก 
  

4. ด้านการศึกษา  
     

  4.1 จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งหมดในสงักดั อบต. แห่ง 2 เลือก 
  

  4.2 จ านวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสงักดั อบต. คน 39 เลือก 
  

  4.3 จ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการส ารวจ ตรวจสอบ หรือมีความประสงคข์อรับการสนบัสนุนดา้นการศึกษา คน 
   

เลือก 

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  
     

  5.1 จ านวนประชากรในพ้ืนท่ี อบต. คน 8417 เลือก 
  

  
5.2 จ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ดา้นความปลอดภยั (ของ อบต. ท่ีมีระบบ CCTV) ท่ีไดรั้บแจง้หรือตรวจพบว่าช ารุด
เสียหายหรือไม่สามารถใชง้านได ้ท่ีสามารถซ่อมแซมได ้

กลอ้ง 54 เลือก 
  

  
5.3 จ านวนเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราว ร้องทุกข ์ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการ
ประชาชน ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี ส่งให้ อบต. ด าเนินการ 

เร่ือง 5 เลือก 
  



6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
     

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
     

  7.1 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพ้ืนท่ี อบต. ตนั 57 เลือก 
  

  7.2 ปริมาณขยะอนัตราย และขยะติดเช้ือทั้งหมดในพ้ืนท่ี อบต. ตนั 1 เลือก 
  

8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
     

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

จ านวน
งบประมาณ 

พ.ศ.2564(
บาท) 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2564 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

หมายเหตุ 

ภารกจิที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 
    

  
1.1 จ านวนพ้ืนท่ีรวมความเสียหายของถนนในความรับผิดชอบทั้งหมด ของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ  

ตร.ม. 188 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  

  
1.2 จ านวนจุดอนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบก ในเขต อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน จุด     ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 
    

  
2.1 จ านวนสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ แห่ง     ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
    

  
3.1 จ านวนสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ี ใชง้านไดป้กติ จุด     ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

  
3.2 จ านวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ จุด 153 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

ภารกจิที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน ้า และระบบสูบน า้ 
    

  
4.1 จ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บ การดูแลรักษาให้น ้าสามารถไหลผา่นไดไ้ม่ติดขดั 
หรือให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

สาย     ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

  
4.2 จ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกัน ้า หรือแกม้ลิงในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ี ใชง้านได้
ปกติ 

แห่ง    เลือก  

  4.3 จ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ เคร่ือง     ไม่มีบริการ



สาธารณะ 

  
4.4 จ านวนคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ แห่ง     ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที่ 5 ระบบประปา 
    

  
5.1 ระบบการผลิตน ้าประปาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ แห่ง     ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที่ 6 ด้านผงัเมือง  
    

  
6.1 จ านวนโครงการท่ี อบต. มีการจดัท า หรือสนบัสนุนการจดัท า ผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน 
เป็นกรอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

โครงการ    เลือก  

  
6.2 จ านวนโครงการท่ี อบต. มีการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการพฒันาให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมืองรวมเมือง 
หรือผงัเมืองรวมชุมชน 

โครงการ    เลือก  

ภารกจิที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 
    

  
7.1 จ านวนอาคารสูง หรืออาคารท่ีมีความเส่ียงและความล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัไดรั้บการรณรงคส่์งเสริมและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง อาคาร     ไม่มีบริการ

สาธารณะ 

  
7.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. จดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความเส่ียงภยัต่างๆ ในอาคารสูง หรืออาคารท่ีมีความ
เส่ียงภยั หรือในชุมชน เช่น การซอ้มหนีไฟ การซอ้มดบัเพลิง แผน่ดินไหว เป็นตน้ 

โครงการ    เลือก  

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

จ านวน
งบประมาณ 

พ.ศ.2564(
บาท) 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2564 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

หมายเหตุ 

ภารกจิที่ 8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ     

  
8.1 ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก อบต.  คน 185 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

  8.2 จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงท่ี อบต. ด าเนินการ โครงการ    เลือก  

  8.3 จ านวนคร้ังท่ี อบต. ส่งนกับริบาลชุมชนเขา้ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คร้ัง    เลือก  

  
8.4 จ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี อบต. คน 1433 11243700 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

  
8.5 ผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกในชมรม หรือสมาคม ศูนยบ์ริการทางสังคม โรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม หรือสมาคม ศนูยบ์ริการทางสงัคม โรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. จดัข้ึน 

คน     ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

  8.6 จ านวนโครงการท่ี อบต. ให้การสนบัสนุนแก่ผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรมนนัทนาการต่างๆ หรือการออกก าลงักาย โครงการ    เลือก  

  8.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ผูสู้งอาย ุ โครงการ    เลือก  

  
8.8 จ านวนผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ีไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน หรือประสานงาน และสงเคราะห์ให้เขา้สู่สถาน
สงเคราะห์คนชรา 

คน 185 0 ท าร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

ภารกจิที่ 9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พิการ     

  
9.1 จ านวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดรั้บการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก อบต. 

คน 357 3425600 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  

  
9.2 จ านวนผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี อบต. เขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ไปด าเนินการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนปัจจยัส่ีในการด ารงชีพ 

คน 17 0 ท าร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

ภารกจิที่ 10 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์     



  
10.1 จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ คน 9 48000 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

ภารกจิที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน     

  
11.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจ าถ่ิน หรือการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

โครงการ 1 700000 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  

  
11.2 จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บการส ารวจข้ึนทะเบียนสตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ หรือท าหมนัตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ฯ 

ตวั 1262 38535 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  

ภารกจิที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั     

  12.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพ้ืนท่ี โครงการ    เลือก  

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-3 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

จ านวน
งบประมาณ 

พ.ศ.2564(บาท) 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2564 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

หมายเหตุ  

ภารกจิที่ 13 การพฒันาการศึกษา      

  
13.1 จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสงักดั อบต. ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ แห่ง 2 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

 

  
13.2 จ านวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสงักดั อบต. ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) 
ครบถว้น 

คน 39 731162.18 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  
 

  
13.3 จ านวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสงักดั อบต. ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่า ทางโภชนาการครบถว้น 

คน 39 1279000 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  
 

  
13.4 จ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจน ท่ีไดรั้บการสนบัสนุน ดา้นการศึกษา หรือดา้นการเงินจาก อบต. หรือวสัดุอุปกรณ์จาก 
อบต. 

คน     ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

 

  
13.5 จ านวนกิจกรรม หรือโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดั อบต. หรือโรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี อบต. ใหก้าร
สนบัสนุน 

โครงการ    เลือก  
 

   

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-4 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

จ านวน
งบประมาณ 

พ.ศ.2564(
บาท) 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2564 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

หมาย
เหตุ 

 

ภารกจิที่ 14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั      

  
14.1 จ านวนแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี อบต. ไดด้ าเนินการ ฉบบั 1 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

 

  
14.2 จ านวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี อบต. สนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึน รวมทั้งจ  านวนอาสาสมคัรป้องกนั สาธารณภยัของมูลนิธิ 
สมาคม สมาชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน ท่ีตั้งข้ึนถูกตอ้งตามกฎหมาย ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 

คน 103 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  
 

  
14.3 จ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ดา้นความปลอดภยั (ของ อบต. ท่ีมีระบบ CCTV) ท่ีช ารุดเสียหาย และสามารถซ่อมแซมได ้ท่ี
ไดรั้บการซ่อมแซมให้สามารถใชง้านไดป้กติ 

กลอ้ง 54 109000 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  
 

ภารกจิที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง      

  
15.1 จ านวนศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์  ารงธรรม ศูนย ์one stop 

service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี อบต. จดัให้มี หรือด าเนินการ 
แห่ง 1 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

 

  

15.2 จ านวนเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย ์one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให ้อบต. ด าเนินการ และไดรั้บการให้ความช่วยเหลือจาก อบต. หรือ
การประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 

เร่ือง 5 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  

 

   

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-5 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

จ านวน
งบประมาณ 

พ.ศ.2564(
บาท) 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2564 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

หมาย
เหตุ 

ภารกจิที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน     

  
16.1 จ านวนโครงการท่ี อบต. มีการสนบัสนุนงบประมาณ หรือสนบัสนุน ส่งเสริมอ่ืน ๆ ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการ
ท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

โครงการ    เลือก  

  
16.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ประมงปศุสตัว ์หรืออาชีพใหม่ เป็นตน้ โครงการ 1 39100 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

  
16.3 จ านวนโครงการท่ี อบต. จดัให้มีหรือส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ ตลาดนดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วฒันธรรม ตลาดน ้า หรือตลาดเก่า เป็นตน้ 

โครงการ    เลือก  

  16.4 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสม ต่อการท่องเท่ียว โครงการ    เลือก  

  
16.5 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. เพ่ือกระตุน้ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และการให้ความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

โครงการ    เลือก  

  
16.6 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้ค  าปรึกษา และสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 

โครงการ    เลือก  

  
16.7 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการให้ค  าปรึกษาทั้งท่ีส านกังาน อบต. หรือช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย ์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

โครงการ 1 0 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  

  

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-6 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 

จ านวน
งบประมาณ 

พ.ศ.2564(
บาท) 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2564 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

หมาย
เหตุ 

ภารกจิที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

  
17.1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีถูกก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ ตนั 57 320475 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

  
17.2 ปริมาณขยะอนัตราย และขยะติดเช้ือในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีถูกส่งต่อไปก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ ตนั 1 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

  
17.3 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการอนุรักษดู์แลรักษาแหล่งน ้าธรรมชาติ ล าน ้าธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจดัการ
เก่ียวกบัปัญหาวชัพืช ผกัตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสีย การก าจดัน ้ าเสีย เป็นตน้ 

โครงการ    เลือก  

  
17.4 จ านวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการดูแลรักษาป่า ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟ
ป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากการเผาในท่ีโล่ง เป็นตน้ 

โครงการ 1 24700 อปท. ด าเนินการ
เอง  

  

  17.5 จ านวนคร้ังท่ี อบต. จดัส่งอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่าเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คร้ัง    เลือก  

  
17.6 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการจดัการเก่ียวกบัค่าฝุ่ น PM ๒.๕ โครงการ 1 0 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

ภารกจิที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน      

  
18.1 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้น โครงการ 1 15000 อปท. ด าเนินการ

เอง  
  

  
18.2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และโบราณสถาน ท่ีไดรั้บการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนจาก อบต. 

โครงการ    เลือก  

  

 



ประเมินความพึงพอใจ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ลุมพกุ 

  

รายการข้อมูล 

ความพงึพอใจ 

พอใจ 

(คน) 
ปรับปรุง 

(คน) 

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน     

  1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. 50 0 

ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง     

  
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการผงัเมืองของ อบต. เก่ียวกบัการจดัท าหรือสนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมชุมชน และการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ
การพฒันาให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมชุมชน 

45 0 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ     

  3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตของ อบต. 50 0 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา     

  4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการศึกษาของ อบต. 50 0 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั     

  5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภยัของ อบต. 45 0 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน     

  6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุนของ อบต. 45 0 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

  7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ อบต. 45 0 

ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน     

  8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ อบต. 45 0 

  

 



สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที่ 2 ผงัเมือง  

ภารกจิที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 188 188 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

1 2. ร้อยละของจ านวนจุดอนัตรายท่ีเกิด
อุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบก ใน
เขต อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือ
แกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 3. ร้อยละของสะพานในเขตทางในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา
ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 4. ร้อยละของสญัญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



1 5. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่างในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

100 145 153 105.52 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน ้า และระบบสูบน า้ 

1 6. ร้อยละของจ านวนสายทางคลอง และล า
ธารสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบต. 
ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาให้น ้าสามารถไหลผา่น
ไดไ้ม่ติดขดั หรือให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ 
พ้ืนท่ีพกัน ้า หรือแกม้ลิงในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

1 8. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบ
น ้า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 9. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย
และไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 5 ระบบประปา 



1 10. ร้อยละของระบบการผลิตน ้าประปาท่ี
อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 6 ด้านผงัเมือง  

2 11. จ  านวนโครงการท่ี อบต. มีการจดัท า 
หรือสนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดั 
หรือผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวม
ชุมชน เป็นกรอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

2 12. จ  านวนโครงการท่ี อบต. มีการควบคุม
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการพฒันาให้
เป็นไปตามผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมือง
รวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกจิที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 

2 13. ร้อยละของจ านวนอาคารสูง หรือ
อาคารท่ีมีความเส่ียงและความล่อแหลมท่ีจะ
เกิดอุบติัภยัไดรั้บการรณรงคส่์งเสริมและ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

2 14. จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต.จดั
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความ
เส่ียงภยัต่างๆ ในอาคารสูง หรืออาคารท่ีมี
ความเส่ียงภยั หรือในชุมชน เช่น การซอ้ม
หนีไฟ การซอ้มดบัเพลิง แผน่ดินไหว เป็น
ตน้ 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  



ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที่ 8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

3 15. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้น
สุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้น
สุขภาพจาก อบต. 

90 185 185 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 16. จ  านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติด
เตียงท่ี อบต. ด าเนินการ 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 17. จ  านวนคร้ังท่ี อบต. ส่งนกับริบาล
ชุมชนเขา้ร่วมอบรมกบักระทรวง
สาธารณสุขหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 18. ร้อยละของจ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

100 1433 1433 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 19. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกใน
ชมรม หรือสมาคม ศูนยบ์ริการทางสังคม 
โรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของ อบต. ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม 
สมาคม ศูนยบ์ริการทางสงัคม หรือโรงเรียน
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. 
จดัข้ึน  

50 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

3 20. จ  านวนโครงการท่ี อบต. ให้การ
สนบัสนุนแก่ผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรม
นนัทนาการต่างๆ หรือการออกก าลงักาย 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



3 21. จ  านวนโครงการหรือกิจกรรมของ 
อบต.เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิม
รายไดใ้ห้แก่ผูสู้งอาย ุ

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 22. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่น
ภาวะพ่ึงพิงท่ีไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน 
หรือประสานงาน และสงเคราะห์ให้เขา้สู่
สถานสงเคราะห์คนชรา 

80 185 185 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พิการ 

3 23. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก 
อบต. 

100 357 357 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 24. ร้อยละของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะ
พ่ึงพิงท่ี อบต. เขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุน
หรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ไป
ด าเนินการช่วยเหลือสนบัสนุนปัจจยัส่ีใน
การด ารงชีพ 

100 17 17 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 10 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์ 

3 25. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บ
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 9 9 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน 



3 26. จ  านวนโครงการหรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้า
ระวงัป้องกนัโรคประจ าถ่ิน หรือการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 27. ร้อยละของสตัวไ์ดรั้บการส ารวจ ข้ึน
ทะเบียนสตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ฯ 

100 1262 1262 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั 

3 28. จ  านวนโครงการหรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือ
สถานประกอบกิจการอาหารในพ้ืนท่ี 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  

ภารกจิที่ 13 การพฒันาการศึกษา 

4 29. ร้อยละของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสงักดั 
อบต. ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ 

100 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 30. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หรืออนุบาล หรือประถมศึกษา ในสงักดั 
อบต.ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

100 39 39 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 31. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หรืออนุบาล หรือประถมศึกษา ในสงักดั 
อบต.ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่า ทาง
โภชนาการครบถว้น 

100 39 39 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



4 32. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษา หรือดา้น
การเงินจาก อบต. หรือวสัดุอุปกรณ์จาก 
อบต. 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

4 33. จ  านวนกิจกรรม หรือโครงการเก่ียวกบั
การส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดั อบต. 
หรือโรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี อบต. ให้การ
สนบัสนุน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที่ 14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5 34. อบต. มีการจดัท าแผนป้องกนัและ
บรรเทา สาธารณภยัประเภทส าคญัท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี ค  าอธิบาย ระบุจ  านวนแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี อบต. ไดด้ าเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 35. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี อบต. สนบัสนุน
ให้จดัตั้งข้ึน รวมทั้งจ  านวนอาสาสมคัร
ป้องกนัสาธารณภยัของมูลนิธิ สมาคม 
สมาชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน ท่ีตั้งข้ึนถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 

2 8417 103 1.22 การพฒันาใน
อนาคต  

5 36. ร้อยละของจ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) ดา้นความปลอดภยั (ของ 
อบต. ท่ีมีระบบ CCTV) ท่ีช ารุดเสียหาย

100 54 54 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



และสามารถซ่อมแซมได ้ท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซมให้สามารถใชง้านไดป้กติ 

  

ภารกจิที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง 

5 37. จ  านวนศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ศูนย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์
one stop service หรือจากช่องทาง
ส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี อบต. จดัให้มี หรือ
ด าเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 38. ร้อยละของจ านวนเร่ืองราวร้องทุกข์
ของประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์
ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์
one stop service หรือจากช่องทาง
ส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให ้อบต. ด าเนินการ 
และไดรั้บการให้ความช่วยเหลือจาก อบต. 
หรือการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการต่อไป 

90 5 5 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  

ภารกจิที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

6 39. จ  านวนโครงการท่ี อบต. มีการ
สนบัสนุนงบประมาณ หรือสนบัสนุน 
ส่งเสริมอ่ืน ๆ ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



ชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพฒันา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

6 40. จ  านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. 
ด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมงปศุสตัว ์หรืออาชีพใหม่ 
เป็นตน้ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

6 41. จ  านวนโครงการท่ี อบต. จดัให้มีหรือ
ส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนย์
จ  าหน่ายสินคา้ ตลาดนดั ตลาดชุมชน หรือ
ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลาดน ้า หรือ
ตลาดเก่า เป็นตน้ 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 42. จ  านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
อบต. เก่ียวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสม
ต่อการท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 43. จ  านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
อบต. เพ่ือกระตุน้ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และการใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 44. จ  านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการให้ค  าปรึกษา และสนบัสนุน
การจดัตั้งกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือ
กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้าง
งาน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 45. จ  านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการให้ค  าปรึกษาทั้งท่ีส านกังาน 
อบต. หรือช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



เก่ียวกบัการขอใบอนุญาตจดทะเบียน
พาณิชย ์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

  

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกจิที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7 46. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
อบต. ท่ีถูกก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 57 57 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 47. ร้อยละของปริมาณขยะอนัตราย และ
ขยะติดเช้ือในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีถูกส่งต่อไป
ก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 1 1 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 48. จ  านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการอนุรักษดู์แลรักษาแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ล าน ้าธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝ่ัง 
หรือการจดัการเก่ียวกบัปัญหาวชัพืช 
ผกัตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสีย การก าจดัน ้าเสีย 
เป็นตน้ 

2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

7 49. จ  านวนโครงการของ อบต. ในการ
อบรมหรือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบัการดูแลรักษาป่า ภยัจาก
ไฟป่า การป้องกนัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยั
จากการเผาในท่ีโล่ง เป็นตน้ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

7 50. จ  านวนคร้ังท่ี อบต. จดัส่งอาสาสมคัร
ป้องกนัไฟป่าเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



7 51. จ  านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการจดัการเก่ียวกบัค่าฝุ่ น PM 

๒.๕ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 52. จ  านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญา
ชาวบา้น 

3 3 1 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  

8 53. จ  านวนแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และโบราณสถาน ท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมหรือสนบัสนุนจาก อบต. 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

 

  
 

 



สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล ลุมพุก 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. 50 100% 0 0% 

ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการผงัเมืองของ อบต. เก่ียวกบั
การจดัท าหรือสนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมชุมชน และการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ
การพฒันาให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมชุมชน 

45 100% 0 0% 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นสาธารณสุข บริการทางสังคม 
และคุณภาพชีวิตของ อบต. 

50 100% 0 0% 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการศึกษาของ อบต. 50 100% 0 0% 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัระเบียบชุมชน และการ
รักษาความสงบปลอดภยัของ อบต. 

45 100% 0 0% 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุนของ อบต. 

45 100% 0 0% 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของ อบต. 

45 100% 0 0% 

ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 



8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ อบต. 

45 100% 0 0% 

  
 

 


