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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2563

 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล คบูวั สง่ขอ้มลูแบบสอบถาม

รายการขอ้มลู หนว่ย ขอ้มลู ณ ปี 
พ.ศ. 2562

แหลง่ขอ้มลู
ไมม่บีรกิาร
สาธารณะอปท.เอง

(เลอืก)
จากแหลง่อื�น 

(เลอืก)
1. โครงสรา้งพื�นฐาน

1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิในความรับผดิชอบทั �งหมดของ อบต. กม. 28.45

คําอธบิาย

1.2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิที�ชาํรดุ กม. 0.285

คําอธบิาย

1.3 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ในความรับผดิชอบของ อบต. กม. 6.99

คําอธบิาย

1.4 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ที�ชาํรดุ กม. 0.100

คําอธบิาย

1.5 ระยะทางของถนนลกูรังในความรับผดิชอบทั �งหมดของ อบต. กม. 10.76

คําอธบิาย

1.6 ระยะทางของถนนลกูรังที�ชาํรดุ กม. 5.75

คําอธบิาย

1.7 ระยะทางของถนนดนิ/หนิคลกุในความรับผดิชอบทั �งหมดของ อบต. กม. 3

คําอธบิาย

1.8 ระยะทางของถนนดนิ/หนิคลกุที�ชาํรดุ กม. 1.8

คําอธบิาย

1.9 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ประชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการ
พัฒนาที�ตอ้งการสรา้งเพิ�มเตมิในปีงบประมาณ 2562 กม. 0.365

คําอธบิาย

1.10 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ในความรับผดิชอบของอบต. ที�ประชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตาม
แผนการพัฒนาที�ตอ้งการสรา้งเพิ�มเตมิในปีงบประมาณ 2562 กม. 1.20

คําอธบิาย

1.11 จํานวนรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดใหญ ่(ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. แหง่ 8

คําอธบิาย

1.12 จํานวนรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ อบต. แหง่ 10

คําอธบิาย

1.13 ระยะทางของรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดใหญ ่(ขนาด >=80 ซม.)ของ อบต. กม. 0.5
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คําอธบิาย

1.14 ระยะทางของรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่80 ซม.) ของ อบต. กม. 0.5

คําอธบิาย

1.15 จํานวนรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ อบต. ที�ประชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตาม
แผนการพัฒนาที�ตอ้งการสรา้งเพิ�มเตมิในปีงบประมาณ 2562 แหง่ 2

คําอธบิาย

1.16 ระยะทางของรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ อบต. ที�ประชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้ง
หรอืตามแผนการพัฒนาที�ตอ้งการสรา้งเพิ�มเตมิในปีงบประมาณ 2562 กม. 0.7

คําอธบิาย

1.17 จํานวนเสน้ทางคลองและลําธารสาธารณะในความรับผดิชอบของ อบต. เสน้ 9

คําอธบิาย

1.18 จํานวนบอ่นํ�า/บอ่นํ�าบาดาลในความรับผดิชอบของ อบต. (อบต. ไดข้ึ�นทะเบยีนหรอืขออนุญาตเรยีบรอ้ยแลว้) บอ่ 1

คําอธบิาย

1.19 จํานวนบอ่นํ�า/นํ�าบาดาลในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ประชาชนตอ้งการใหส้รา้งเพิ�มเตมิหรอืตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2562 บอ่

คําอธบิาย

1.20 จํานวนถงัเกบ็นํ�าเพื�อชว่ยเหลอืประชาชนเมื�อเกดิความเดอืนรอ้น เชน่ ภยัแลง้ เป็นตน้ ที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. ถงั 2

คําอธบิาย

1.21 จํานวนถงัเกบ็นํ�าที�ประชาชนตอ้งการใหส้รา้งหรอืตดิตั �งเพิ�มเตมิ หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 ถงั

คําอธบิาย

1.22 จํานวนแหลง่นํ�าสาธารณะ พื�นที�พักนํ�า หรอืแกม้ลงิในความดแูลของ อบต. แหง่

คําอธบิาย

1.23 จํานวนระบบสบูนํ�า/เครื�องสบูนํ�าที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. เครื�อง

คําอธบิาย

1.24 จํานวนระบบสบูนํ�า/เครื�องสบูนํ�าที�ประชาชนตอ้งการใหจั้ดซื�อหรอืตดิตั �งเพิ�มเตมิ หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
2562 เครื�อง

คําอธบิาย

1.25 ปรมิาณความตอ้งการนํ�าประปาโดยภาคครัวเรอืน ภาคการเกษตร และภาคอตุสาหกรรมรวมกนั (ลบ.ม. ตอ่วนั) ลบ.ม. 900

คําอธบิาย

1.26 ขนาดของพื�นที�ที�มคีวามตอ้งการใชนํ้�าประปาทั �งหมดในเขตรับผดิชอบของ อบต. ตร.กม. 25

คําอธบิาย

1.27 จํานวนระบบการผลตินํ�าประปาในความรับผดิชอบของ อบต. แหง่ 1

คําอธบิาย

1.28 จํานวนสะพานคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ในความรับผดิชอบของ อบต. แหง่ 1

คําอธบิาย

1.29 จํานวนสะพานไมใ้นความรับผดิชอบของ อบต. แหง่

คําอธบิาย

1.30 จํานวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบของ อบต. จดุ
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คําอธบิาย

1.31 จํานวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบของ อบต.ที�ชาํรดุเสยีหาย จดุ

คําอธบิาย

1.32 จํานวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ อบต. จดุ

คําอธบิาย

1.33 จํานวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ชาํรดุเสยีหาย จดุ

คําอธบิาย

1.34 จํานวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของอบต. ป้าย

คําอธบิาย

1.35 จํานวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของอบต. ที�ชาํรดุเสยีหาย ป้าย

คําอธบิาย

1.36 จํานวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบของ อบต.ที�ประชาชนตอ้งการใหต้ดิตั �งเพิ�มเตมิหรอืตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2562 จดุ

คําอธบิาย

1.37 จํานวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ประชาชนตอ้งการใหต้ดิตั �งเพิ�มเตมิหรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
2562 จดุ 2

คําอธบิาย

1.38 จํานวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของอบต. ที�ประชาชนตอ้งการใหต้ดิตั �งเพิ�มเตมิหรอืตามแผนพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2562 จดุ

คําอธบิาย

1.39 จํานวนทา่เทยีบเรอื/ทา่ขา้ม ในความรับผดิชอบของ อบต. แหง่

คําอธบิาย

1.40 จํานวนสถานขีนสง่ในความรับผดิชอบของ อบต. แหง่

คําอธบิาย

1.41 จํานวนจดุอนัตรายบรเิวณที�เกดิอบุตัเิหตบุอ่ยครั �งทางการจราจรทางบกในเขต อบต. แหง่

คําอธบิาย

1.42 จํานวนขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการจราจรทางบกในเขตพื�นที�อบต เรื�อง

คําอธบิาย

1.43 ปรมิาณพื�นที�ผวิการจราจรที�มนํี�าทว่มขงัและสง่ผลใหเ้กดิการจราจรตดิขดัในเขต อบต. ตร.ม.

คําอธบิาย

1.44 จํานวนจดุอนัตรายบรเิวณที�เกดิอบุตัเิหตบุอ่ยครั �งทางการจราจรทางนํ�า/ทางทะเลในเขต อบต. แหง่

คําอธบิาย

2.ดา้นผงัเมอืง

2.1 จํานวนอาคาร/โครงการที�ยื�นขออนุญาตกอ่สรา้งใหมร่ะหวา่งปี 2562 แหง่ 73

คําอธบิาย

2.2 จํานวนอาคาร/โครงการที�ยื�นขออนุญาตดดัแปลงหรอืปรับปรงุระหวา่งปี 2562 แหง่
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คําอธบิาย

2.3 จํานวนคํารอ้งเรยีนเกี�ยวกบัผังการใชท้ี�ดนิในรอบปี 2562 เรื�อง

คําอธบิาย

2.4 จํานวนคํารอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการควบคมุอาคารตาม พ.ร.บ.ในรอบปี 2562 เรื�อง

คําอธบิาย

2.5 จํานวนอาคารสงูหรอือาคารเสี�ยงภยัทั �งหมดในเขต อบต. แหง่

คําอธบิาย

2.6 ขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปูแปลงทั �งหมดในความผดิชอบของ อบต. แปลง 3176

คําอธบิาย

2.7 ขอ้มลูที�ดนิของรัฐทั �งหมดในความผดิชอบของ อบต. แปลง

คําอธบิาย

2.8 ขนาดพื�นที�เมอืงหรอืชมุชนที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. ตร.กม. 25

คําอธบิาย

3. ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

3.1 จํานวนสตรทีั �งหมดในพื�นที� คน 5813

คําอธบิาย

3.2 จํานวนผูส้งูอายทุั �งหมดในพื�นที� คน 2153

คําอธบิาย

3.3 จํานวนผูส้งูอายมุปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงทั �งหมดในพื�นที� คน 13

คําอธบิาย

3.4 จํานวนผูส้งูอายทุั �งหมดในเขต อบต. ที�มฐีานะยากจน ไมม่คีนดแูลหรอืไมม่รีายไดอ้ื�นๆ คน 37

คําอธบิาย

3.5 จํานวนผูพ้กิารทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. คน 347

คําอธบิาย

3.6 จํานวนผูพ้กิารทั �งหมดที�ตอ้งการการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟู คน 347

คําอธบิาย

3.7 จํานวนผูพ้กิารที�ตอ้งการอาชพี รายได ้หรอืการมงีานทําทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. คน 63

คําอธบิาย

3.8 จํานวนหอ้งนํ�าในอาคาร อบต. สําหรับผูพ้กิาร หอ้ง 1

คําอธบิาย

3.9 จํานวนผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสท์ั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. คน 15

คําอธบิาย

3.10 จํานวนผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสท์ั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. ที�ตอ้งการการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟู คน 15

คําอธบิาย

3.11 จํานวนผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสท์ั �งหมดในพื�นที�ของ อบต.ที�ตอ้งการอาชพี รายได ้หรอืการมงีานทํา คน 15
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คําอธบิาย

3.12 จํานวนผูต้ดิยาเสพตดิทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. คน 18

คําอธบิาย

3.13 จํานวนประชากรทั �งหมดในพื�นที� อบต. คน 11048

คําอธบิาย

3.14 จํานวนแมห่รอืผูเ้ลี�ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีทั �งหมดใน อบต. คน 601

คําอธบิาย

3.15 จํานวนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กของ อบต. แหง่ 3

คําอธบิาย

3.16 จํานวนเด็กและเยาวชนในพื�นที�ของ อบต. ทั �งหมด คน 1938

คําอธบิาย

3.17 จํานวนรา้นอาหารหรอืสถานประกอบกจิการอาหารทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. แหง่ 100

คําอธบิาย

3.18 จํานวนครัวเรอืนผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. ครัวเรอืน 650

คําอธบิาย

3.19 จํานวนโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูลคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วย เด็ก เยาวชน และสตร ีของ อบต. ใน
ปีงบประมาณ 2562 โครงการ 1

คําอธบิาย

3.20 จํานวนผูท้ี�มอีาการทางจติทั �งหมดในเขตพื�นที� อบต. คน 30

คําอธบิาย

4. ดา้นการศกึษา

4.1 จํานวนเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพกิารทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. คน 20

คําอธบิาย

4.2 จํานวนเด็กดอ้ยโอกาส ผูพ้กิาร หรอืเด็กยากจนทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. คน 60

คําอธบิาย

4.3 จํานวนเด็กพเิศษทั �งหมดในพื�นที� อบต. คน 11

คําอธบิาย

4.4 จํานวนเด็กอาย ุ2-4 ขวบทั �งหมดในเขต อบต. คน 303

คําอธบิาย

4.5 จํานวนเด็กอาย ุ7-12 ขวบทั �งหมดในเขต อบต. คน 724

คําอธบิาย

5. ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั

5.1 จํานวนรถดบัเพลงิทั �งหมดของ อบต. คนั

คําอธบิาย

5.2 จํานวนแผน ที� อบต. ตอ้งจัดทําใหค้รอบคลมุสาธารณภยัประเภทสําคญัที�เกดิขึ�นในพื�นที� แผน 1

คําอธบิาย
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5.3 จํานวนหมูบ่า้น/ชมุชนทั �งหมดในเขตพื�นที� อบต. แหง่

คําอธบิาย

5.4 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารสาธารณะของ อบต.ที�มผีลกระทบตอ่ชมุชน/ประชาชน โครงการ/
กจิกรรม

คําอธบิาย

5.5 จํานวนเครื�องมอือปุกรณใ์นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัทั �งหมดใน อบต. ชิ�น 5

คําอธบิาย

5.6 จํานวนเรื�องรอ้งทกุขเ์กี�ยวกบัปัญหาความขดัแยง้ในเขตพื�นที� อบต. เรื�อง

คําอธบิาย

5.7 จํานวนเรื�องความขดัแยง้ที�เกดิขึ�นในพื�นที� อบต. ที� อบต. ไดรั้บแจง้เพื�อดําเนนิการแกไ้ข เรื�อง

คําอธบิาย

5.8 จํานวนพื�นที�ทั �งหมดของ อบต. ตร.กม. 25

คําอธบิาย

5.9 จํานวนพื�นที� อบต. ที�เป็นพื�นที�เสี�ยงตอ่การเกดิอาชญากรรม ตร.กม. 25

คําอธบิาย

6. ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ

6.1 จํานวนเกษตรกรทั �งหมดใน อบต. คน 820

คําอธบิาย

6.2 จํานวนพื�นที�เสื�อมโทรมทั �งหมด ไร่

คําอธบิาย

6.3 จํานวนกลุม่เกษตรกรทั �งหมดที�ไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. กลุม่ 15

คําอธบิาย

7. ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

7.1 ปรมิาณขยะชมุชนที�เกดิขึ�น ตนั/วนั 5.5

คําอธบิาย

7.2 ปรมิาณขยะตดิเชื�อที�เกดิขึ�น ตนั/วนั 0.0013

คําอธบิาย

7.3 จํานวนครัวเรอืนทั �งหมดในพื�นที�ของ อบต. ครัวเรอืน 3.585

คําอธบิาย

7.4 จํานวนครั�งที�มกีารรอ้งเรยีนปัญหาสิ�งแวดลอ้มที�เกดิขึ�นในพื�นที� อบต. ครั �ง 3

คําอธบิาย

7.5 ปรมิาณขยะอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์อปุกรณค์อมพวิเตอรส์ารเคมอีนัตราย และขยะอนัตรายในพื�นที� อบต. ตนั/วนั 0.0005

คําอธบิาย

7.6 จํานวนของแหลง่นํ�าในชมุชนในเขตพื�นที�ของ อบต. แหง่ 15

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2563

 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล คบูวั

รายการขอ้มลู หนว่ย จาํนวน งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

รปูแบบ 
พ.ศ. 2562

ไมไ่ดด้าํเนนิ
การ
ใน

ปีงบประมาณ
พ.ศ

ไมม่ี
ความ
จาํเป็น

ไมม่ ี
บรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที� 7 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี

7.1 จํานวนโครงการที� อบต. สง่เสรมิอาชพีและสรา้งรายไดใ้หแ้กส่ตรี โครงการ 1 300000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

7.2 จํานวนสตรทีี�ไดรั้บการพัฒนาฝีมอืแรงงานจาก อบต. หรอืโครงการเกี�ยวกบัการพัฒนาฝีมอื
แรงงานที�จัดใหโ้ดย อบต. คน 250 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

7.3 จํานวนสตรทีี�ไดรั้บการสง่เสรมิสขุภาพจาก อบต. คน -

คําอธบิาย

7.4 จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพสตรทีี� อบต.ดําเนนิการในระหวา่งปี 2562 โครงการ -

คําอธบิาย

7.5 จํานวนสตรทีี�ไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟจูาก อบต. คน -

คําอธบิาย

7.6 จํานวนโครงการที� อบต. ดําเนนิการดแูล สงเคราะหห์รอืฟื�นฟแูก ่สตรี โครงการ -

คําอธบิาย

ภารกจิที� 8 การสง่เสรมิและการพฒันาผูส้งูอายุ

8.1 จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายทุี� อบต. ดําเนนิการ โครงการ 1 150000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

8.2 จํานวนผูส้งูอายทุี�ไดรั้บการดแูลสง่เสรมิสขุภาพจาก อบต. คน 250 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.3 จํานวนโครงการสง่เสรมิผูส้งูอายทุี�มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงที� อบต. ไดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ 2562 โครงการ -

คําอธบิาย

8.4 จํานวนผูส้งูอายทุี�มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงซึ�งไดรั้บการดแูลสง่เสรมิสขุภาพจาก
อบต. คน 11 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.5 จํานวนผูส้งูอายใุนเขต อบต. ที�ไดรั้บการตรวจสขุภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั �ง คน 1800 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.6 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อสง่เสรมิการออกกําลงักายของผูส้งูอายุ โครงการ/
กจิกรรม

2 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/work_ev.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form3.php?order=1
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_load_doc.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_summary.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_gpublic.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_complacency.php
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8.7 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อสรา้งความตระหนักใหเ้ห็นคณุคา่ของผูส้งูอายุ
ของคนในครอบครัวและชมุชน

โครงการ/
กจิกรรม

2 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.8 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของการออกหน่วยบรกิารชมุชนเคลื�อนที� การเยี�ยมบา้น การใหคํ้า
แนะนํา ปรกึษาปัญหาสขุภาพแกผู่ส้งูอายุ

โครงการ/
กจิกรรม

2 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.9 จํานวนโครงการที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนแกก่ลุม่ผูส้งูอายใุนการจัดกจิกรรมของกลุม่หรอืชมรมผู ้
สงูอาย ุหรอืกจิกรรมนันทนาการในรอบปี 2562 โครงการ 2 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.10 จํานวนผูส้งูอายทุี�เขา้รว่มกจิกรรม/ชมรม/สมาคมที� อบต. ไดใ้หก้ารสนับสนุน คน 1400 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.11 จํานวนโครงการที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนแกก่ลุม่ผูส้งูอายใุนการฝึกอาชพีหรอืการเพิ�มรายได ้
เสรมิ โครงการ -

คําอธบิาย

8.12 จํานวนผูส้งูอายทุี�เขา้รว่มโครงการฝึกอาชพีหรอืสรา้งรายไดเ้สรมิที� อบต. ไดใ้หก้ารสนับสนุน
แกผู่ส้งูอายุ คน -

คําอธบิาย

8.13 จํานวนของผูส้งูอายทุี�มผีลการตรวจสขุภาพในระดบัปกต ิหรอืไมม่สีภาวะซมึเศรา้ คน 1800 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

8.14 จํานวนศนูยด์แูลผูส้งูอาย/ุสถาน Day-care ของ อบต. แหง่ -

คําอธบิาย

ภารกจิที� 9 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูพ้กิาร
9.1 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นสงัคม การใหค้วามดแูล
สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟผููพ้กิาร ที�เขา้ถงึสทิธขิองผูพ้กิาร

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

9.2 จํานวนผูพ้กิารที�ไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟจูาก อบต. คน -

คําอธบิาย

9.3 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบัการสง่เสรมิอาชพีการเพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนา
ทกัษะฝีมอืแรงงานใหก้บัผูพ้กิาร

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

9.4 จํานวนผูพ้กิารที�ไดรั้บการสง่เสรมิอาชพี การเพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงานจาก
อบต. คน -

คําอธบิาย

9.5 จํานวนผูพ้กิารทกุประเภทความพกิารที�ไดรั้บการตรวจสขุภาพจาก อบต. อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั �ง คน 347 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

9.6 จํานวนผูพ้กิารไดข้ึ�นทะเบยีนตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 คน 347 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

9.7 จํานวนหอ้งนํ�าในอาคาร อบต. ที�ผา่นเกณฑม์าตรฐานหอ้งนํ�าสําหรับผูพ้กิาร หอ้ง 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

9.8 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิพัฒนาศกัยภาพอาสาสมคัรดแูลผูพ้กิารในชมุชน โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย
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9.9 สดัสว่นจํานวนผูพ้กิารในชมุชนที�ไดรั้บการดแูลจาก อบต. ตอ่อาสาสมคัรดแูลผูพ้กิารจํานวน 1
คน

คน -

คําอธบิาย

9.10 จํานวนโครงการเกี�ยวกบัการปรับปรงุสภาพที�อยูอ่าศยัสําหรับคนพกิารหรอืผูส้งูอายุ โครงการ 2 140000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

9.11 จํานวนโครงการพัฒนาที�อยูอ่าศยัหรอืเคหะชมุชนสําหรับผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสที�
ดําเนนิการโดย อบต.

โครงการ/
กจิกรรม

1 90000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

9.12 ผูพ้กิารที�มผีลการตรวจสขุภาพในระดบัปกต ิรา่งกายไมท่รดุโทรมกอ่นเวลาอนัควร หรอืไมม่ี
ปัญหาสภาวะซมึเศรา้ คน 279 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

9.13 จํานวนศนูยพั์กพงิ/ดแูล/ฟื�นฟสูภาพสําหรับผูพ้กิารในชมุชนของ อบต. แหง่ 1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

9.14 จํานวนโครงการเกี�ยวกบัการปรับปรงุสภาพที�อยูอ่าศยัสําหรับคนพกิารหรอืผูส้งูอายุ โครงการ 2 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

ภารกจิที� 10 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสแ์ละผูต้ดิยาเสพตดิ
10.1 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบัการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟผููต้ดิเชื�อ/ผูป่้วย
เอดส์

โครงการ/
กจิกรรม

1 90000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

10.2 จํานวนผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสท์ี�ไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟจูาก อบต. คน 15 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

10.3 จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบัการสง่เสรมิอาชพี การเพิ�มรายได ้หรอืการ
พัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงานใหก้บัผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดส์

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

10.4 จํานวนผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสท์ี�ไดรั้บการสง่เสรมิอาชพี การเพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนาทกัษะ
ฝีมอืแรงงานจาก อบต. คน -

คําอธบิาย

10.5 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. จัดเยี�ยมบา้นผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสเ์ป็นประจํา โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

10.6 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการรณรงคก์ารอยูร่ว่มกบัผูป่้วยตดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสใ์น
ชมุชนอยา่งปกตสิขุ

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

10.7 จํานวนผูต้ดิยาเสพตดิที�ไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟจูาก อบต. คน -

คําอธบิาย

10.8 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบัการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟผููต้ดิยาเสพตดิ โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

10.9 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการรณรงคก์ารอยูร่ว่มกบัผูต้ดิยาเสพตดิในชมุชนอยา่ง
ปกตสิขุ

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

ภารกจิที� 11 การสาธารณสขุมลูฐาน
11.1 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการใหค้วามรูด้า้นโภชนาการใหแ้กป่ระชาชนทั�วไปใน โครงการ/ -
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เขต อบต. กจิกรรม

คําอธบิาย

11.2 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิ ป้องกนั /เฝ้าระวงั ดา้นโภชนาการแกเ่ด็กอาย ุ0-5 ปี โครงการ/
กจิกรรม

3 8000 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

11.3 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิหรอืป้องกนั/เฝ้าระวงั โภชนาการในโรงเรยีนหรอื
สถานศกึษาในสงักดั อบต.

โครงการ/
กจิกรรม

2 10000 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

11.4 จํานวนประชาชนกลุม่เป้าหมายที�ไดรั้บบรกิารจากการสง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุ เฝ้าระวงัป้องกนั
โรคประจําถิ�นโดย อบต. คน 11048 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

11.5 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิป้องกนั ควบคมุ เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจําถิ�น โครงการ/
กจิกรรม

2 100000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

11.6 จํานวนชมุชน/หมูบ่า้นที�มวีสัดอุปุกรณแ์ละ/หรอืงบประมาณ โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต.
ในการป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ที�สําคญัในชมุชน เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคพษิสนัุขบา้ เป็นตน้ แหง่ 15 150000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

11.7 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการใหค้วามรูแ้กแ่มห่รอืผูเ้ลี�ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีเกี�ยวกบั
การสรา้งภมูคิุม้กนัโรค

โครงการ/
กจิกรรม

1 8000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

11.8 จํานวนแม/่ผูเ้ลี�ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีที�เขา้รับการอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการสรา้งภมูคิุม้กนัโรค
จาก อบต. คน -

คําอธบิาย

11.9 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการแนะนําหรอืดแูลสขุภาพของแมแ่ละเด็ก โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

11.10 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการใหคํ้าแนะนําหรอืดแูลหญงิหลงัคลอดในการดแูล
สขุภาพของแมแ่ละเด็กและวางแผนครอบครัว

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

11.11 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการตรวจสขุาภบิาลรา้นอาหารหรอืสถานประกอบ
กจิการอาหารในพื�นที�

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

11.12 จํานวนรา้นอาหาร/สถานประกอบกจิการอาหารไดรั้บการตรวจจาก อบต. ในรอบปี 2562 แหง่ 21 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

11.13 จํานวนโครงการพัฒนาที�อยูอ่าศยัหรอืเคหะชมุชนสําหรับผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสที�
ดําเนนิการโดย อบต.

โครงการ/
กจิกรรม

1 90000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

11.14 จํานวนโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูลคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วย เด็ก เยาวชน
และสตร ีที� อบต. ทํางานเชงิบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานอื�น ๆ โครงการ 1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

11.15 จํานวนผูท้ี�มอีาการทางจติในชมุชนที�ไดรั้บการดแูลจาก อบต. คน 30 24000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

11.16 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการรณรงคใ์หค้วามรูแ้กบ่ดิามารดําในการเลี�ยงดบูตุร
อยา่งถกูวธิ ีในดา้นสภุาพกาย ใจ สงัคม และการเจรญิเตบิโตของเด็ก

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย
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ภารกจิที� 12 การพฒันาเด็กและเยาวชน

12.1 จํานวนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กที�ผา่นการประเมนิมาตรฐานของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น แหง่ 3 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

12.2 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ที�มุง่เนน้การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมของเด็กและ
เยาวชน

โครงการ/
กจิกรรม

1 50000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

12.3 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลดความเสี�ยงของเด็กและเยาวชนในการยุง่เกี�ยวกบั
ยาเสพตดิ หรอืการกอ่อาชญากรรมตา่ง ๆ

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

12.4 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลดความเสี�ยงในกลุม่เด็กและเยาวชนจากการทอ้ง
กอ่นวยัอนัควร

โครงการ/
กจิกรรม

1 10000 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

12.5 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ที�สนับสนุนการออกกําลงักายหรอืเลน่กฬีาของเด็กและ
เยาวชน

โครงการ/
กจิกรรม

1 49400 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

12.6 จํานวนเด็กและเยาวชนที�เลน่กฬีาหรอืการออกกําลงักายในโครงการที� อบต. สง่เสรมิหรอื
สนับสนุนตอ่จํานวนเด็กและเยาวชนในพื�นที� คน 80 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม

ฟอรม์กรอก          

ฟอรม์ขอ้มลู          
 

 :: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี::

http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form_data2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form_data2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form_data2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form_data2-2.php
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2563

 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล คบูวั

รายการขอ้มลู หนว่ย จาํนวน งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

รปูแบบ 
พ.ศ. 2562

ไมไ่ดด้าํเนนิ
การ
ใน

ปีงบประมาณ
พ.ศ

ไมม่ี
ความ
จาํเป็น

ไมม่ ี
บรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที� 13 การศกึษาในระบบ

13.1 จํานวนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในความดแูลของ อบต. แหง่ 3 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

13.2 จํานวนเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กของ อบต. คน 111 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

13.3 จํานวนเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กที�ไดรั้บอาหารเสรมิ (นม) ครบถว้น คน 111 212000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

13.4 จํานวนของเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กของ อบต. ที�ไดรั้บอาหารกลางวนัที�มคีณุคา่ทาง
โภชนาการครบถว้น คน 111 620580 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

13.5 จํานวนโรงเรยีนประถมศกึษาในความดแูลของ อบต. แหง่ 4 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

13.6 จํานวนเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาของ อบต. คน 388 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

13.7 จํานวนเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาของ อบต. ทไีดรั้บอาหารเสรมิ (นม) ครบถว้น คน 388 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

13.8 จํานวนเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาของ อบต.ที�ไดรั้บอาหารกลางวนัที�มคีณุคา่ทางโภชนาการ
ครบถว้น คน 388 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

13.9 จํานวนกจิกรรม/โครงการสง่เสรมิการอนุรักษ์ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภมูปัิญญา
พื�นบา้นในโรงเรยีนสงักดั อบต.

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

13.10 จํานวนกจิกรรม/โครงการสง่เสรมิอาชพีในโรงเรยีนสงักดัอื�น ๆ ที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน โครงการ/
กจิกรรม

1 20000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

13.11 จํานวนกจิกรรม/โครงการสง่เสรมิการอนุรักษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนาและภมูปัิญญา
พื�นบา้นในโรงเรยีนสงักดัอื�นๆ ที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

ภารกจิที� 14 การศกึษานอกระบบ/การศกึษาตามอธัยาศยั

14.1 จํานวนที�อา่นหนังสอืประจําหมูบ่า้น/ตําบลที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน แหง่ 3 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ
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คําอธบิาย

14.2 จํานวนหอ้งสมดุประชาชนหรอืหอ้งสมดุที�มไิดอ้ยูใ่นสถานศกึษา ซึ�งดแูลหรอืบรหิารโดย อบต. แหง่ -

คําอธบิาย

14.3 จํานวนหอ้งสมดุประชาชนหรอืหอ้งสมดุที�มไิดอ้ยูใ่นสถานศกึษาที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน แหง่ -

คําอธบิาย

14.4 จํานวนศนูยก์ารศกึษานอกหอ้งเรยีนของ อบต. แหง่ -

คําอธบิาย

14.5 จํานวนศนูยก์ารศกึษานอกหอ้งเรยีนที� อบต. ใหก้ารสนับสนุน แหง่ 1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

14.6 จํานวนศนูยก์ารเรยีนรูห้รอืศนูยเ์ทคโนโลยทีี�ดแูลหรอืบรหิารงานโดย อบต. แหง่ -

คําอธบิาย

14.7 จํานวนศนูยก์ารเรยีนรูห้รอืศนูยเ์ทคโนโลยทีี� อบต.ใหก้ารสนับสนุน. แหง่ -

คําอธบิาย

14.8 จํานวนศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา ศนูยค์อมพวิเตอร ์ศนูยไ์อซที ี(ICT) ศนูยเ์รยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีศนูยก์ารเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ (TK Park) หรอืหอ้งสมดุมชีวีติ เป็นตน้ ที� อบต.ดแูลหรอื
บรหิารจัดการ

แหง่ -

คําอธบิาย

14.9 จํานวนกจิกรรม/โครงการอบรมสง่เสรมิทกัษะหรอืการเรยีนรูสํ้าหรับประชาชนทั�วไปในการใช ้
ชวีติประจําวนั สทิธหินา้ที�ของพลเมอืง หรอืความรูใ้นทางกฎหมายที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนหรอืจัด
ใหม้ขี ึ�น

โครงการ/
กจิกรรม

1 50000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

14.10 จํานวนกจิกรรม/โครงการของ อบต. ที�สง่เสรมิการเรยีนรูห้รอืการเขา้ถงึเทคโนโลยกีารสื�อสาร
หรอือนิเทอรเ์น็ตเพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติการสรา้งงานหรอืนวตักรรม หรอืการพัฒนา
เศรษฐกจิ

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม

ฟอรม์กรอก          

ฟอรม์ขอ้มลู          
 

 :: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี::
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2563

 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล คบูวั

รายการขอ้มลู หนว่ย จาํนวน งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

รปูแบบ 
พ.ศ. 2562

ไมไ่ดด้าํเนนิ
การ
ใน

ปีงบประมาณ
พ.ศ

ไมม่ี
ความ
จาํเป็น

ไมม่ ี
บรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที� 15 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
15.1 จํานวนรถดบัเพลงิที� อบต. ไดดํ้าเนนิการซอ่มแซม บํารงุรักษาใหพ้รอ้มใชง้านไดต้ลอด 24
ชั�วโมง คนั

คําอธบิาย

15.2 จํานวนแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประเภทสําคญัที�เกดิขึ�นในพื�นที�ที� อบต. จัดทํา แผน 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

15.3 จํานวนหมูบ่า้น/ชมุชนในเขตพื�นที� อบต. ที�มกีารตดิตั �งระบบแจง้เหตเุมื�อเกดิอคัคภียั/
สาธารณภยัในชมุชน/หมูบ่า้น แหง่

คําอธบิาย

15.4 จํานวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ที� อบต.สนับสนุนใหจั้ดตั �งขึ�น คน -

คําอธบิาย

15.5 จํานวนอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ที� อบต.สนับสนุนใหจั้ดตั �งขึ�น คน -

คําอธบิาย

15.6 จํานวนครั�งตอ่ปีที� อบต. ดําเนนิการออกคําสั�งและ สนับสนุน ใหอ้าสาสมคัรป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั/อปพร. ปฏบิตังิานในชมุชน/หมูบ่า้น ครั �ง -

คําอธบิาย

15.7 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลดการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน โครงการ/
กจิกรรม

2 50000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

15.8 ระยะเวลาโดยเฉลี�ยที�รถดบัเพลงิของ อบต.เดนิทางถงึสถานที�เกดิอคัคภียัเมื�อไดรั้บแจง้
เหตุ นาที -

คําอธบิาย

15.9 รอ้ยละของมลูคา่ความเสยีหายที�ลดลงจากการป้องกนัอบุตัภิยัทางถนน รอ้ยละ 100 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

15.10 รอ้ยละของมลูคา่ความเสยีหายที�ลดลงจากการรับมอืกบัภยัพบิตัขิอง อบต. รอ้ยละ 70 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

15.11 จํานวนเครื�องมอือปุกรณใ์นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที� อบต. มคีรบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐานที�กําหนดและอยูใ่นสภาพที�พรอ้มใชง้านตลอด 24 ชั�วโมง ชิ�น 5 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

15.12 จํานวนเครอืขา่ยทอ้งถิ�นที� อบต. รว่มเป็นสมาชกิในการจัดทําแผนจัดการกบัภยัพบิตั ิมี
การแบง่ปันทรัพยากรภายในเครอืขา่ย มกีารฝึกซอ้มแผนรว่มกนั และมกีารพัฒนาทกัษะบคุลากร
รว่มกนั

เครอืขา่ย -
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คําอธบิาย

15.13 รอ้ยละของงบประมาณที�ลดลงในการจัดหาเครื�องมอือปุกรณใ์นการป้องกนั และบรรเทา
สาธารณภยัอนัเนื�องมาจากเครอืขา่ย อบต. ในการจัดการภยัพบิตั ิ รอ้ยละ 44 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

ภารกจิที� 16 การจดัระเบยีบชุมชน
16.1 จํานวนขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�นที�รองรับอํานาจหนา้ทตีามกฎหมายที�เกี�ยวกบัการจัดระเบยีบสงัคม
บญัญัตใิห ้อบต. มอํีานาจ/ภารกจิที�ไดรั้บถา่ยโอน จํานวน -

คําอธบิาย

16.2 จํานวนโครงการที� อบต. จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการจัดระเบยีบในหมูบ่า้น/ชมุชนแก่
กลุม่เยาวชน กลุม่แมบ่า้น ประชาชน หรอืกลุม่ผูส้งูอายุ โครงการ -

คําอธบิาย

16.3 จํานวนโครงการที� อบต. รว่มกบัฝ่ายปกครองตํารวจ กํานัน ผูใ้หญบ่า้น ผูนํ้าชมุชนเพื�อ
จัดการปัญหาความไรร้ะเบยีบที�เกดิขึ�นในชมุชน/หมูบ่า้น โครงการ 2 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

16.4 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ใชก้ระบวนการชมุชน/ประชาสงัคมดแูลจัดการปัญหา
ความไรร้ะเบยีบในชมุชน

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

ภารกจิที� 17 การจดัการความขดัแยง้
17.1 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เพื�อสํารวจขอ้มลูหรอืความพงึพอใจของประชาชน
เพื�อเป็นขอ้มลูสําหรับปรับปรงุแกไ้ขสิ�งที�จะเป็นเหตขุองความขดัแยง้

โครงการ/
กจิกรรม

1 16000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

17.2 จํานวนเรื�องรอ้งทกุขเ์กี�ยวกบัเหตทุี�ทําใหเ้กดิความขดัแยง้ในชมุชน ซึ�ง อบต. ไดดํ้าเนนิการ
ป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ในชมุชนไดสํ้าเร็จ เรื�อง 2 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

17.3 จํานวนครั�งเมื�อเกดิปัญหาความขดัแยง้ในชมุชน และ อบต. ไดเ้ขา้ไปดําเนนิการ (ตาม
อํานาจหนา้ที�) เพื�อแกไ้ขหรอืสั�งการใหห้ยดุการกระทําที�เป็นเหตใุหเ้กดิความขดัแยง้ ครั �ง 2 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

17.4 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อไกลเ่กลี�ยขอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ (ไม่
นับรวมศนูยย์ตุธิรรมชมุชน)

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

17.5 จํานวนเรื�องรอ้งทกุขเ์กี�ยวกบัปัญหาความขดัแยง้ที� อบต. เขา้ไปดําเนนิการป้องกนัเหตุ
ความขดัแยง้ไดป้ระสบผลสําเร็จ เรื�อง

คําอธบิาย

17.6 จํานวนความขดัแยง้ที�เกดิขึ�นแลว้ในพื�นที� ซ ึ�ง อบต. ไดดํ้าเนนิการแกไ้ขไดเ้ป็นผลสําเร็จ เรื�อง

คําอธบิาย

17.7 จํานวนศนูยไ์กลเ่กลี�ยขอ้พพิาท หรอื ศนูยย์ตุธิรรมชมุชนในพื�นที� แหง่ 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

ภารกจิที� 18 การป้องกนัอาชญากรรมและการกระทาํผดิ
18.1 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต ที�มพีื�นที�ตดิตอ่กนั จัดประชมุปรกึษาหารอืเพื�อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมที�เกดิขึ�นในชมุชน รว่มกบัฝ่ายตํารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายทอ้งที�

โครงการ/
กจิกรรม

1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

18.2 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. รว่มกบัชมุชน หรอืหมูบ่า้น สรา้งความเขม้แข็งใหช้มุชน/
หมูบ่า้น

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

18.3 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. จัดใหแ้กป่ระชาชนเพื�อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมที�เกดิ โครงการ/ -
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ขึ�นในชมุชน กจิกรรม

คําอธบิาย

18.4 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. จัดรณรงคป้์องกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ หรอืลด
ความเสี�ยงจากปัญหายาเสพตดิ

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

18.5 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการรว่มกบักรรมการชมุชนคณะกรรมการหมูบ่า้น
หรอืภาคประชาสงัคมในการจัดเวรยามประจําหมูบ่า้น ออกสายตรวจ หรอืโครงการตาสปัปะรด

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

18.6 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. รว่มมอืกบัสว่นราชการใชม้าตรการที�เขม้งวดและจรงิจัง
เพื�อจัดการกบัผูค้า้หรอืผูเ้สพยาเสพตดิในชมุชน

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

18.7 ขนาดพื�นที� อบต. ที�มกีารตดิตั �งกลอ้งวงจรปิด CCTV ตร.กม. 0.5 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

18.8 ขนาดพื�นที� อบต. ที�มกีารตดิตั �งกลอ้งวงจรปิด CCTV ไดม้เีจา้หนา้ที�ตรวจตราหรอืเฝ้าระวงั
ตลอด 24 ชั�วโมง ตร.กม. -

คําอธบิาย

18.9 รอ้ยละของมลูคา่ความเสยีหายในทรัพยส์นิหรอืบา้นเรอืนของประชาชนที�ลดลงจากการ
รับมอืกบัภยัสาธารณะที�เกดิขึ�นในพื�นที� อบต. รอ้ยละ 80 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม

ฟอรม์กรอก          

ฟอรม์ขอ้มลู          
 

 :: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี::

http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form_data2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form_data2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form_data2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form_data2-4.php
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2563

 

 

รายการขอ้มลู หนว่ย จาํนวน งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

รปูแบบ 
พ.ศ. 2562

ไมไ่ดด้าํเนนิ
การ
ใน

ปีงบประมาณ
พ.ศ

ไมม่ี
ความ
จาํเป็น

ไมม่ ี
บรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที� 19 สง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ

19.1 จํานวนกลุม่อาชพี กลุม่วสิาหกจิชมุชนที�ไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. กลุม่ 2 200000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

19.2 จํานวนสมาชกิกลุม่อาชพี กลุม่วสิาหกจิชมุชนที�ไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. คน 22 200000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

19.3 จํานวนโครงการ/กจิกรรมเกี�ยวกบัการสง่เสรมิอาชพีที�ดําเนนิการโดย อบต. โครงการ/
กจิกรรม

2 60000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

19.4 จํานวนสมาชกิกลุม่อาชพีที�ไดรั้บการสนับสนุนดา้นอาชพีจาก อบต. คน -

คําอธบิาย

19.5 จํานวนโครงการอบรมพัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงานที�ดําเนนิการโดย อบต. โครงการ -

คําอธบิาย

19.6 จํานวนแรงงานที�ไดรั้บการอบรมพัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงานจาก อบต. คน -

คําอธบิาย

19.7 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการสํารวจและชว่ยเหลอืการป้องกนักําจัดศตัรพูชื
โดย อบต.

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

19.8 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการป้องกนัหรอืแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ใหก้บักลุม่
เกษตรกร

โครงการ/
กจิกรรม

1 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

19.9 จํานวนโครงการของ อบต. สง่เสรมิการทําการเกษตรแบบพอเพยีงหรอืทฤษฎใีหม ่หรอื
เกษตรอนิทรยี์ โครงการ 1 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

19.10 จํานวนศนูยบ์รกิารขอ้มลูดา้นการเกษตร ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรหรอื
ศนูยก์ารเรยีนรูท้างดา้นการเกษตรที�สนับสนุนโดย อบต. แหง่ 1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.11 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เพื�อกระตุน้หรอืสง่เสรมิการทอ่งเที�ยว โครงการ/
กจิกรรม

2 165000 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.12 จํานวนแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บการพัฒนา ทํานุบํารงุในพื�นที�จาก อบต. หรอืมกีาร
ปรับปรงุเกี�ยวกบัสิ�งอํานวยความสะดวกที�เกี�ยวขอ้ง แหง่ -

คําอธบิาย

http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/work_ev.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form3.php?order=1
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_load_doc.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_summary.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_gpublic.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_complacency.php
http://164.115.42.54/sar/KM/KM2559.doc
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_page.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/logout.php
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19.13 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต.เกี�ยวกบัพัฒนาหรอืฟื�นฟแูหลง่ทอ่งเที�ยวเสื�อมโทรม
ใหม้สีภาพที�เหมาะสมตอ่การทอ่งเที�ยว

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

19.14 จํานวนกลุม่เกษตรกรที�ไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. ที�มรีายไดเ้พิ�มขึ�นโดยเฉลี�ย กลุม่ 1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.15 จํานวนกลุม่อาชพีที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนที�มรีายไดเ้พิ�มขึ�น กลุม่ 1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.16 รอ้ยละของรายไดข้องกลุม่อาชพีที�เพิ�มขึ�นโดยเฉลี�ยจากการจําหน่ายผลผลติตามที�
อบต.ใหก้ารสนับสนุน รอ้ยละ 80 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.17 อตัราการมงีานทําตามฤดกูาลของเกษตรกรในพื�นที� รอ้ยละ 100 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.18 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบัการพัฒนาดนิ หมอดนิ การวเิคราะหส์ภาพ
ดนิ หรอืการฟื�นฟคูณุภาพดนิ เป็นตน้

โครงการ/
กจิกรรม

1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.19 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เพื�อสง่เสรมิการเกษตรที�ไดม้าตรฐานสากล
การเกษตรแนวใหม ่หรอืเกษตรอนิทรยี ์เป็นตน้

โครงการ/
กจิกรรม

1 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

19.20 จํานวนศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูย ์OTOP สนิคา้หตัถกรรม หรอืศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้ของ
อบต. ที�เปิดใหบ้รกิารตามปกติ แหง่ -

คําอธบิาย

19.21 จํานวนตลาดนัด ตลาดชมุชน ถนนคนเดนิ ถนนวฒันธรรม ตลาดนํ�า หรอืตลาดเกา่
Homestay ฯลฯ ที�สง่เสรมิ สนับสนุน หรอืพัฒนาขึ�นโดย อบต. แหง่ 1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.22 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบัการพัฒนาขอ้มลูพื�นฐานทางเศรษฐกจิ การ
คา้ การจา้งงาน รายได ้อาชพี การทอ่งเที�ยว

โครงการ/
กจิกรรม

1 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

19.23 จํานวนกลุม่อาชพีหรอืวสิาหกจิชมุชนที�ไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. สามารถดําเนนิการ
ไดอ้ยา่งยั�งยนื และมรีายไดต้อ่เนื�อง กลุม่ 2 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

19.24 จํานวนเกษตรกรที�สามารถประกอบอาชพีและมรีายไดอ้ยา่งยั�งยนื คน 90 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม

ฟอรม์ขอ้มลูกรอก          

ฟอรม์ขอ้มลู          
 

 :: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี::

http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form_data2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form_data2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form_data2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form_data2-5.php
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2563

 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล คบูวั สง่ขอ้มลูแบบสอบถาม

รายการขอ้มลู หนว่ย จาํนวน งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

รปูแบบ 
พ.ศ. 2562

ไมไ่ดด้าํเนนิ
การ
ใน

ปีงบประมาณ
พ.ศ

ไมม่ี
ความ
จาํเป็น

ไมม่ ี
บรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที� 20 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

20.1 ปรมิาณขยะชมุชนที� อบต. ดําเนนิการจัดเกบ็ ตนั/วนั 5.4 1034641 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.2 ปรมิาณขยะชมุชนที�กําจัดอยา่งถกูสขุลกัษณะ ตนั/วนั 5.4 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.3 ปรมิาณขยะตดิเชื�อที� อบต. ดําเนนิการจัดเกบ็ ตนั/วนั 0.003 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.4 ปรมิาณขยะตดิเชื�อที�กําจัดอยา่งถกูสขุลกัษณะ ตนั/วนั 0.003 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.5 จํานวนโครงการ/แผนงานของ อบต. ในการจัดการขยะตกคา้งในชมุชน โครงการ 1 1034641 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.6 จํานวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรอืรณรงคใ์หค้วามรูเ้กี�ยวกบัไฟป่า การเผาในที�
โลง่ ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และภยัจากการเผาในที�โลง่ โครงการ -

คําอธบิาย

20.7 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการป้องกนัหรอืแกไ้ขปัญหาไฟป่า หรอืการเผาในที�
โลง่

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

20.8 จํานวนครัวเรอืนที�ไดรั้บการประสานความรว่มมอือยา่งตอ่เนื�องจาก อบต. เพื�อเป็นครอืขา่ย
ในการจัดการไฟป่าหรอืเพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิไฟป่า ครัวเรอืน -

คําอธบิาย

20.9 จํานวนกจิกรรม/โครงการของ อบต. ในการอนุรักษ์ดแูลรักษาป่า แหลง่นํ�าธรรมชาต ิลํานํ�า
สาธารณะ และทรัพยากรชายฝั�ง หรอืการจัดการเกี�ยวกบัปัญหาวชัพชื ผักตบชวา ปัญหานํ�าเน่า
เสยี และการขดุลอกคคูลอง ฯลฯ

โครงการ/
กจิกรรม

1 223200 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.10 จํานวนแหลง่ขยะตกทิ�งคา้ง พื�นที�ที�ขยะจัดเกบ็ไมห่มด หรอืบรเิวณที�ถกูลกัลอบนําขยะไป
ทิ�ง แหง่ 15 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.11 ปรมิาณขยะตกคา้งในชมุชน ตนั/วนั 4.5 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.12 ปรมิาณขยะที�จัดเกบ็ได ้ ตนั/วนั

http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/work_ev.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form3.php?order=1
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_load_doc.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_summary.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_gpublic.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_complacency.php
http://164.115.42.54/sar/KM/KM2559.doc
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_page.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/logout.php
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5.4 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.13 แหลง่นํ�าในชมุชนที�มคีณุภาพนํ�าไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน แหง่ 19 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

20.14 จํานวนพื�นที� อบต. ที�มคีณุภาพอากาศไมเ่กนิคา่มาตรฐานตลอดทั �งปี ตร.กม. 25 0 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

20.15 รอ้ยละของจํานวนไฟป่า และการเผาในที�โลง่ที�ลดลงเมื�อเทยีบกบัปีที�แลว้ รอ้ยละ -

คําอธบิาย

20.16 รอ้ยละของขนาดของพื�นที�ป่าที�ถกูไฟไหมท้ี�ลดลงเมื�อเทยีบกบัปีที�แลว้ รอ้ยละ -

คําอธบิาย

20.17 จํานวนกจิกรรม/โครงการของ อบต. ในการลดปรมิาณขยะ คดัแยกขยะ ลดใชถ้งุพลาสตกิ
นําขยะกลบัมาใชใ้หม ่หรอืลดการทิ�งขยะไมถ่กูที�

โครงการ/
กจิกรรม

1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.18 จํานวนโครงการ/กจิกรรมปลกูป่าหรอืเพิ�มพื�นที�สเีขยีวในเขต อบต. และมกีารดแูลรักษาป่า
อยา่งตอ่เนื�อง

โครงการ/
กจิกรรม

1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.19 จํานวนโครงการที�การสนับสนุนกลุม่อาสาสมคัรหรอืการสรา้งเครอืขา่ยเพื�อพทิกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และการจัดการไฟป่าในพื�นที� โครงการ 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.20 ปรมิาณการจัดเกบ็ขยะอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์อปุกรณค์อมพวิเตอร ์สารเคมอีนัตราย และ
ขยะอนัตรายที�ดําเนนิการโดย อบต. ตนั/วนั 0.005 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.21 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการรณรงคส์ง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังานและการใช ้
พลงังานทางเลอืก

โครงการ/
กจิกรรม

1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.22 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการรณรงคส์ง่เสรมิการลดใชส้ารเคมใีนการเกษตร โครงการ/
กจิกรรม

1 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.23 จํานวนระบบขอ้มลูพื�นฐานดา้นสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิอบต.ใชใ้นการวางแผน
และดําเนนิงานดา้นการจัดการสิ�งแวดลอ้ม

ระบบ
ขอ้มลู

1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.24 ขยะชมุชนที�มกีารคดัแยก หรอืนํากลบัไปใชใ้หม่ ตนั/วนั 0.002 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

20.25 รอ้ยละของพื�นที�ป่าที�เพิ�มขึ�นจากโครงการหรอืกจิกรรมปลกูตน้ไมข้อง อบต. ซึ�งมกีารดแูล
รักษาใหต้น้ไมอ้ยูใ่นสภาพที�สมบรูณแ์ละเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง รอ้ยละ 2 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

ภารกจิที� 21 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน
21.1 จํานวนโครงการของ อบต. ในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้แลกเปลี�ยน การสบืทอดและปลกูจติ
สํานกึวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�น โครงการ 1 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

21.2 จํานวนผูไ้ดรั้บการสง่เสรมิการเรยีนรู ้แลกเปลี�ยน การสบืทอดและปลกูจติสํานกึวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ�น คน 120 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย
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21.3 จํานวนโครงการของ อบต. ในการสง่เสรมิหรอือนุรักษ์ศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น โครงการ 2 200000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

21.4 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. เพื�อสง่เสรมิหรอืเผยแพรก่ารแสดงศลิปวฒันธรรมทอ้ง
ถิ�น

โครงการ/
กจิกรรม

1 150000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

21.5 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ที�มุง่คน้หา ยกยอ่ง หรอืเชดิชปูราชญช์าวบา้น และ
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการ/
กจิกรรม

1 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

21.6 จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ถอดบทเรยีนภมูปัิญญาชาวบา้น ความเชื�อ
ประเพณี คา่นยิมทอ้งถิ�น และเผยแพรใ่หค้นรุน่ใหมไ่ดศ้กึษาเรยีนรูท้อ้งถิ�น

โครงการ/
กจิกรรม

-

คําอธบิาย

21.7 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ที�สง่เสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจและความภาคภมูใิจในวถิี
ชวีติ ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบนัศาสนาและภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

โครงการ/
กจิกรรม

4 245000 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

21.8 รอ้ยละของประชาชนที�มคีวามภาคภมูใิจหรอืพงึพอใจตอ่อตัลกัษณด์า้นศลิปะ ศาสนา
วฒันธรรม ประเพณีของชมุชนทอ้งถิ�น รอ้ยละ 80.31 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

21.9 จํานวนระบบขอ้มลู/ฐานขอ้มลูดา้นศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ�นที�ใชใ้นการ
วางแผนสง่เสรมิการอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมและประเพณี ระบบ 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

คําอธบิาย

21.10 จํานวนหลกัสตูรการเรยีนรูด้า้นวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ�นที�นํามาถา่ยทอดในโรงเรยีนหรอื
สถานศกึษาในสงักดั อบต. หลกัสตูร -

คําอธบิาย

21.11 โครงการหรอืจํานวนแผนที�วฒันธรรม แผนที�ชมุชนเชงินเิวศน ์แผนที�ของดชีมุชน แผนที�
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น/ปราชญช์าวบา้นฯลฯ ที� อบต.จัดทําหรอืสง่เสรมิใหม้กีารจัดทําขึ�นเพื�อแหลง่
เรยีนรูใ้นเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนาเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวเชงิวฒันธรรม

โครงการ -

คําอธบิาย

21.12 จํานวนโครงการ/แผนงานบรูณาการระหวา่ง อบต. กบัหน่วยงานอื�น ๆ ในดา้นการอนุรักษ์
ประเพณี วฒันธรรม สถานที�สําคญั โบราณสถาน ชมุชนเกา่/เมอืงเกา่/อาคารเกา่ หรอืแหลง่มรดก
ทางวฒันธรรม

โครงการ/
แผนงาน

1 150000 ทํารว่มกบัสว่นราชการ

คําอธบิาย

21.13 จํานวนโครงการ/แผนงานของ อบต. ในการสง่เสรมิบรูณาการหรอืสรา้งเครอืขา่ยทาง
ศาสนา

โครงการ/
แผนงาน

-

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม

ฟอรม์กรอก          

ฟอรม์ขอ้มลู          
 

 :: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี::

http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form_data2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form_data2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form_data2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form_data2-6.php
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2563

 

 

สง่ขอ้มลูแบบสอบถาม

รายการขอ้มลู
ความพงึพอใจ

ปรบัปรงุ (คน) พอใจ (คน)
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

1. ความพงึพอใจของประชาชนเกี�ยวกบัการจัดการการจราจรทางบกในเขตเมอืงหรอืชมุชนที�ดาเนนิการโดย อบต. 80 20

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของประชาชนเกี�ยวกบัการจัดการการจราจรทางนํ�า/ทางทะเลในเขตพื�นที� อบต. 0 0

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความเพยีงพอของไฟสอ่งสวา่ง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรอืไฟจราจรในเขต อบต. 75 25

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความปลอดภยัของสะพานไมห้รอืสะพาน คสล. ที�ดแูลโดย อบต. 75 25

คําอธบิาย

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าประปาโดย อบต. 85 15

คําอธบิาย

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่ความเพยีงพอในการใหบ้รกิารนํ�าประปาที�ดําเนนิการโดย อบต. 85 15

คําอธบิาย

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าจากบอ่นํ�า/บอ่นํ�าบาดาลที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 0 0

คําอธบิาย

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าจากถงัเกบ็นํ�าขนาดใหญท่ี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 7 25

คําอธบิาย

9. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอํานวยความสะดวกของ อบต. ในการสบูนํ�าในชว่งนํ�าทว่ม 80 20

คําอธบิาย

10. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอํานวยความสะดวกของ อบต. ในการจัดหานํ�าในชว่งภยัแลง้ 90 10

คําอธบิาย

11. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารของสถานขีนสง่ที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 0 0

คําอธบิาย

12. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารของทา่เทยีบเรอื/ทา่ขา้มที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 0 0

คําอธบิาย

13. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารขนสง่มวลชนที�จัดใหโ้ดย อบต. 0 0

คําอธบิาย

http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-2.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-4.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-5.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form2-6.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/work_ev.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form1.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/question_form3.php?order=1
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_load_doc.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_summary.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_gpublic.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/reportu_complacency.php
http://164.115.42.54/sar/KM/KM2559.doc
http://164.115.42.54/sar/sao4/user_page.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/logout.php
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14. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การใชง้านระบบภมูสิารสนเทศ (GIS) หรอืระบบอจัฉรยิะในการสญัจรทางบก ทางนํ�า หรอืทางทะเล 70 30

คําอธบิาย

15. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การดําเนนิการพัฒนาหรอืการบํารงุรักษาโครงสรา้งพื�นฐานของ อบต. ที�มคีวามตอ่เนื�องหรอืไมข่าดตอน 75 25

คําอธบิาย

ดา้นผังเมอืง

1. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การปรับปรงุชมุชนแออดัหรอืแหลง่เสื�อมโทรมในเขต อบต. 0 0

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การจัดการที�ดนิหรอืการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิในเขต อบต. 70 30

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่สภาพภมูทิศันห์รอืความสวยงามของเมอืง 85 15

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่โครงการพัฒนาพื�นที�สเีขยีวหรอืพื�นที�สวนสาธารณะเพิ�มขึ�นของ อบต. ในระหวา่งปี 90 10

คําอธบิาย

ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

1. ความพงึพอใจของกลุม่สตรทีี�มตีอ่การฝึกอาชพี การอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงานจาก อบต. 75 15

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของกลุม่สตรทีี�มตีอ่โครงการสง่เสรมิสขุภาพสตรทีี� อบต. จัดใหม้ขี ึ�น 85 15

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของกลุม่สตรทีี�มตีอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟจูาก อบต. 85 15

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่การสนับสนุนกจิกรรมของสมาคม/ชมรมผูส้งูอายโุดย อบต. 90 10

คําอธบิาย

5. ความพงึพอใจของผูพ้กิารตอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์สนับสนุน หรอืฟื�นฟหูรอืการสง่เสรมิสขุภาพจาก อบต. 90 10

คําอธบิาย

6. ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิตอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์สนับสนุน หรอืฟื�นฟสูขุภาพจาก อบต. 80 20

คําอธบิาย

7. ความพงึพอใจของผูพ้กิารตอ่ศนูยพั์กพงิ/ดแูล/ฟื�นฟสูภาพที�ดําเนนิการโดย อบต. 0 0

คําอธบิาย

8. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่บรกิารของสถานสงเคราะห/์บา้นพักคนชรา/ศนูยพั์กพงิผูส้งูอายทุี�ดําเนนิการโดย อบต. 0 0

คําอธบิาย

9. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่บรกิารของศนูยด์แูลผูส้งูอาย/ุDay-care ที�ดําเนนิการโดย อบต. 0 0

คําอธบิาย

10. ความพงึพอใจของผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสที�ไดรั้บการดแูลดา้นที�อยูอ่าศยัจาก อบต. 90 10

คําอธบิาย

ดา้นการศกึษา
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน/กํารเรยีนรูต้ามอธัยาศยัที�ไดรั้บจาก อบต.
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95 5

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของเด็กและเยาวชนซึ�งเป็นผูพ้กิารและดอ้ยโอกาสที�ไดรั้บการศกึษาขั �นพื�นฐานนอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยัจาก อบต. 0 0

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของเด็กนักเรยีนหรอืผูท้ี�เขา้รว่มโครงการสง่เสรมิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาซึ�ง อบต. ดําเนนิการรว่มกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอดุมศกึษา/องคก์ร
วชิาชพี/หน่วยงานภาคเอกชน

90 10

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของผูป้กครองตอ่ความเชื�อมั�นในคณุภาพของโรงเรยีน ของ อบต. หรอืการจัดการศกึษําของ อบต. 90 10

คําอธบิาย

5. ความพงึพอใจของชา่งฝีมอืแรงงานตอ่ความเชื�อมั�นในการจัดการศกึษาหรอืการสง่เสรมิอาชพีและทกัษะฝีมอืแรงงานของ อบต. 0 0

คําอธบิาย

ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ

1. ความพงึพอใจของนักทอ่งเที�ยวที�มตีอ่สภาพความสมบรูณข์องแหลง่ทอ่งเที�ยวที� อบต. พัฒนาขึ�นหรอืบํารงุรักษา 75 25

คําอธบิาย

ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพสิ�งแวดลอ้มและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินพื�นที� อบต. 85 15

คําอธบิาย

ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถาน
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การฟื�นฟ ูการอนุรักษ์ หรอืการพัฒนาแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม ประเพณี สถานที�สําคญั หรอืแหลง่มรดกที�สําคญัในเชงิประวตัศิาสตรท์ี�
ดําเนนิการหรอืสนับสนุนโดย อบต.

90 15

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม

ฟอรม์กรอก          

ฟอรม์ขอ้มลู          
 

 :: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี::

http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_xml/xml_question_form_data3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_word/word_question_form_data3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_txt/txt_question_form_data3.php
http://164.115.42.54/sar/sao4/report_excel/excel_question_form_data3.php
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
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--- เลอืกแบบสํารวจทั �งหมด --- คน้หา

สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน

คาํถาม
พอใจ ปรบัปรงุ

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
1. ความพงึพอใจของประชาชนเกี�ยวกบัการจัดการการจราจรทางบกในเขตเมอืงหรอืชมุชนที�ดาเนนิการโดย อบต. 20 20% 80 80%
2. ความพงึพอใจของประชาชนเกี�ยวกบัการจัดการการจราจรทางนํ�า/ทางทะเลในเขตพื�นที� อบต. 0 0% 0 0%
3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความเพยีงพอของไฟสอ่งสวา่ง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรอื
ไฟจราจรในเขต อบต. 25 25% 75 75%

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความปลอดภยัของสะพานไมห้รอืสะพาน คสล. ที�ดแูลโดย อบต. 25 25% 75 75%
5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าประปาโดย อบต. 15 15% 85 85%
6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่ความเพยีงพอในการใหบ้รกิารนํ�าประปาที�ดําเนนิการโดย อบต. 15 15% 85 85%
7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าจากบอ่นํ�า/บอ่นํ�าบาดาลที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 0 0% 0 0%
8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าจากถงัเกบ็นํ�าขนาดใหญท่ี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 25 78.13% 7 21.88%
9. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอํานวยความสะดวกของ อบต. ในการสบูนํ�าในชว่งนํ�าทว่ม 20 20% 80 80%
10. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอํานวยความสะดวกของ อบต. ในการจัดหานํ�าในชว่งภยัแลง้ 10 10% 90 90%
11. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารของสถานขีนสง่ที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 0 0% 0 0%
12. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารของทา่เทยีบเรอื/ทา่ขา้มที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. 0 0% 0 0%
13. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารขนสง่มวลชนที�จัดใหโ้ดย อบต. 0 0% 0 0%
14. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การใชง้านระบบภมูสิารสนเทศ (GIS) หรอืระบบอจัฉรยิะในการสญัจรทางบก
ทางนํ�า หรอืทางทะเล 30 30% 70 70%

15. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การดําเนนิการพัฒนาหรอืการบํารงุรักษาโครงสรา้งพื�นฐานของ อบต. ที�มคีวาม
ตอ่เนื�องหรอืไมข่าดตอน 25 25% 75 75%

ดา้นผงัเมอืง
1. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การปรับปรงุชมุชนแออดัหรอืแหลง่เสื�อมโทรมในเขต อบต. 0 0% 0 0%
2. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การจัดการที�ดนิหรอืการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิในเขต อบต. 30 30% 70 70%
3. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่สภาพภมูทิศันห์รอืความสวยงามของเมอืง 15 15% 85 85%
4. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่โครงการพัฒนาพื�นที�สเีขยีวหรอืพื�นที�สวนสาธารณะเพิ�มขึ�นของ อบต. ใน
ระหวา่งปี 10 10% 90 90%

ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ
1. ความพงึพอใจของกลุม่สตรทีี�มตีอ่การฝึกอาชพี การอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงานจาก อบต. 15 16.67% 75 83.33%
2. ความพงึพอใจของกลุม่สตรทีี�มตีอ่โครงการสง่เสรมิสขุภาพสตรทีี� อบต. จัดใหม้ขี ึ�น 15 15% 85 85%
3. ความพงึพอใจของกลุม่สตรทีี�มตีอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟจูาก อบต. 15 15% 85 85%
4. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่การสนับสนุนกจิกรรมของสมาคม/ชมรมผูส้งูอายโุดย อบต. 10 10% 90 90%
5. ความพงึพอใจของผูพ้กิารตอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์สนับสนุน หรอืฟื�นฟหูรอืการสง่เสรมิสขุภาพจาก
อบต. 10 10% 90 90%

6. ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิตอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์สนับสนุน หรอืฟื�นฟสูขุภาพจาก อบต. 20 20% 80 80%
7. ความพงึพอใจของผูพ้กิารตอ่ศนูยพั์กพงิ/ดแูล/ฟื�นฟสูภาพที�ดําเนนิการโดย อบต. 0 0% 0 0%
8. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่บรกิารของสถานสงเคราะห/์บา้นพักคนชรา/ศนูยพั์กพงิผูส้งูอายทุี�ดําเนนิการโดย
อบต. 0 0% 0 0%

9. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่บรกิารของศนูยด์แูลผูส้งูอาย/ุDay-care ที�ดําเนนิการโดย อบต. 0 0% 0 0%
10. ความพงึพอใจของผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสที�ไดรั้บการดแูลดา้นที�อยูอ่าศยัจาก อบต. 10 10% 90 90%
ดา้นการศกึษา
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1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน/กํารเรยีนรูต้ามอธัยาศยัที�ไดรั้บจาก อบต. 5 5% 95 95%
2. ความพงึพอใจของเด็กและเยาวชนซึ�งเป็นผูพ้กิารและดอ้ยโอกาสที�ไดรั้บการศกึษาขั �นพื�นฐานนอกระบบหรอืการ
ศกึษาตามอธัยาศยัจาก อบต. 0 0% 0 0%

3. ความพงึพอใจของเด็กนักเรยีนหรอืผูท้ี�เขา้รว่มโครงการสง่เสรมิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาซึ�ง อบต. ดําเนนิการ
รว่มกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอดุมศกึษา/องคก์รวชิาชพี/หน่วยงานภาคเอกชน 10 10% 90 90%

4. ความพงึพอใจของผูป้กครองตอ่ความเชื�อมั�นในคณุภาพของโรงเรยีน ของ อบต. หรอืการจัดการศกึษําของ อบต. 10 10% 90 90%
5. ความพงึพอใจของชา่งฝีมอืแรงงานตอ่ความเชื�อมั�นในการจัดการศกึษาหรอืการสง่เสรมิอาชพีและทกัษะฝีมอื
แรงงานของ อบต. 0 0% 0 0%

ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ
1. ความพงึพอใจของนักทอ่งเที�ยวที�มตีอ่สภาพความสมบรูณข์องแหลง่ทอ่งเที�ยวที� อบต. พัฒนาขึ�นหรอืบํารงุรักษา 25 25% 75 75%
ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพสิ�งแวดลอ้มและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินพื�นที� อบต. 15 15% 85 85%
ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การฟื�นฟ ูการอนุรักษ์ หรอืการพัฒนาแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม ประเพณี สถาน
ที�สําคญั หรอืแหลง่มรดกที�สําคญัในเชงิประวตัศิาสตรท์ี�ดําเนนิการหรอืสนับสนุนโดย อบต. 15 14.29% 90 85.71%
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- แบบสอบถามที� 2-1

- แบบสอบถามที� 2-2

- แบบสอบถามที� 2-3

- แบบสอบถามที� 2-4

- แบบสอบถามที� 2-5

- แบบสอบถามที� 2-6

ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ

- แบบสอบถามที� 3

เอกสารดาวนโ์หลดและคูม่อื
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง

- รายงานสาธารณะรายแหง่  

- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  

คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
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--- เลอืกดา้น --- --- เลอืกภารกจิ --- คน้หา

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ

บรกิารสาธารณะ เกณฑช์ี�วดั คา่เป้าหมาย
(%)

กรอบการประเมนิ
(1)

การจดับรกิาร
สาธารณะ (2)

(2) เทยีบ กบั (1)
% ผลการประเมนิ

ดา้นที� 1 โครงสรา้งพื�นฐาน และ ดา้นที� 2 ผงัเมอืง
ภารกจิที� 1 ถนนและการระบายนํ �า

1. รอ้ยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิ
ที�ไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

75 0.285 4.581 1607.36842 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

2. รอ้ยละของระยะทางของถนน คสล. ที�ไดรั้บการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

80 0.1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

3. รอ้ยละของระยะทางของถนนลกูรังที�ไดรั้บการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

80 5.75 5.75 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

4. รอ้ยละของระยะทางของถนนดนิ/หนิคลกุที�ไดรั้บ
การบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ

85 1.8 6 333.33333 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

5. รอ้ยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิ
ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�สรา้งเพิ�มเตมิตาม
ความตอ้งการของประชาชนหรอืตามแผนการพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2562

65 0.365 0.355 97.26027 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

6. รอ้ยละของระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
(คสล.) ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�สรา้งเพิ�ม
เตมิตามความตอ้งการของประชาชนหรอืตาม
แผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562

65 1.2 0.137 11.41667 การพัฒนาในอนาคต

7. รอ้ยละของรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดใหญ่
(ขนาด>=80 ซม.) ที�ไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพที�ใชง้านไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

90 8 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

8. รอ้ยละของรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดเล็ก (ขนาด
นอ้ยกวา่80 ซม.) ที�ไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพที�ใชง้านไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

85 10 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

9. รอ้ยละระยะทางของรางและทอ่ระบายนํ�าขนาด
เล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่80 ซม.) ที�ไดรั้บการบํารงุรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

80 0.5 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

10. รอ้ยละของจํานวนรางและทอ่ระบายนํ�าขนาดเล็ก
(ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ อบต. ที�สรา้งเพิ�มเตมิ
หรอืปรับปรงุแกไ้ขตามความตอ้งการของพื�นที� ของ
ประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาในงบประมาณ

70 2 5 250 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

11. รอ้ยละของระยะทางของรางและทอ่ระบายนํ�า
ขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของอบต. ที�
สรา้งเพิ�มเตมิ หรอืปรับปรงุแกไ้ขตามความตอ้งการ
ของพื�นที� ของประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ

60 0.7 0.13 18.57143 การพัฒนาในอนาคต

 
ภารกจิที� 2 คลอง/ลาํธาร บอ่นํ �า และแหลง่นํ �า

12. รอ้ยละของจํานวนเสน้ทางคลองและลําธาร
สาธารณะระบายนํ�าในความรับผดิชอบของ อบต. ที�
ไดรั้บการปรับปรงุใหนํ้�าสามารถไหลผา่นไดไ้มต่ดิขดั

80 9 4 44.44444 การพัฒนาในอนาคต

13. รอ้ยละของจํานวนบอ่นํ�า/บอ่นํ�าบาดาลในความ
รับผดิชอบของ อบต. ที�ไดรั้บการบํารงุรักษาใหใ้ช ้
งานไดป้กติ

90 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ
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14. รอ้ยละของจํานวนบอ่นํ�า/นํ�าบาดาลในความรับ
ผดิชอบของ อบต. ที�ไดส้รา้งเพิ�มเตมิตามความ
ตอ้งการของประชาชนหรอืตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ

70 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

15. รอ้ยละของจํานวนถงัเกบ็นํ�าที�อยูใ่นความรับผดิ
ชอบของ อบต. ที�ไดรั้บการทะนุบํารงุ ดแูลรักษาให ้
อยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดอ้ยา่งปกต ิหรอืมคีวามสะอาด
ถกูสขุลกัษณะ

95 2 4 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

16. รอ้ยละของจํานวนแหลง่นํ�าสาธารณะ พื�นที�พักนํ�า
หรอืแกม้ลงิในความดแูลของ อบต. ที�ไดรั้บการ
พัฒนา และบํารงุรักษาใหส้ะอาดหรอืใชเ้ป็นแหลง่นํ�า
สํารองได ้

70 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

17. รอ้ยละของจํานวนระบบสบูนํ�า/เครื�องสบูนํ�าที�ได ้
รับการทะนุบํารงุ ดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้าน
ไดอ้ยา่งปกติ

95 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

 
ภารกจิที� 3 ระบบประปาของ อบต. (เฉพาะ อบต. ท ีมรีะบบประปา)

18. รอ้ยละของปรมิาณนํ�าประปาของ อบต. ที�ผลติ
ไดเ้มื�อเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการของภาคครัว
เรอืน ภาคการเกษตร และภาคอตุสาหกรรมรวมกนั

75 900 1080 120 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

19. รอ้ยละของขนาดพื�นที�การใหบ้รกิารนํ�าประปา
ของ อบต. เมื�อเปรยีบเทยีบกบัพื�นที�ที�มคีวามตอ้งการ
ใชนํ้�าประปาทั �งหมดในเขต อบต.

75 25 300 1200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

20. รอ้ยละของระบบการผลตินํ�าประปาของ อบต.ที�
ไดรั้บการดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ
โดยมคีณุภาพนํ�าอยูใ่นคา่มาตรฐานและเกณฑท์ี�
กําหนด

90 1 1 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

21. รอ้ยละการเพิ�มขึ�นของกําลงัการผลตินํ�าประปา
ของ อบต.

20 20 1 5 การพัฒนาในอนาคต

22. รอ้ยละการเพิ�มขึ�นของพื�นที�การใหบ้รกิารนํ�า
ประปาของ อบต.

20 20 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 
ภารกจิที� 4 ไฟจราจร ไฟสอ่งสวา่ง และป้ายสญัญาณ

23. รอ้ยละของจํานวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางที�ชาํรดุ
และไดรั้บการบํารงุรักษาจาก อบต. ใหอ้ยูใ่นสภาพที�
ใชง้านไดป้กติ

95 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

24. รอ้ยละของจํานวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความ
รับผดิชอบของ อบต. ที�ตดิตั �งเพิ�มเตมิตามความ
ตอ้งการของพื�นที� ของประชาชน หรอืตามแผน
พัฒนาในปีงบประมาณ

80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

 
ภารกจิที� 5 การคมนาคมและขนสง่

25. จํานวนโครงการของ อบต. ในการดแูลบํารงุ
รักษาพื�นที�เกาะกลางถนน ปลกูตน้ไม ้ทางเทา้ ไหล่
ทาง ที�พักผูโ้ดยสาร ที�จอดรถประจําทาง และพื�นที�
รมิทาง

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

26. จํานวนโครงการ/กจิกรรมของ อบต. ในการสง่
เสรมิระบบคมนาคมขนสง่ทางบกใหเ้กดิความคลอ่ง
ตวั สะดวกสบาย หรอืปลอดภยัในเขต อบต.

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

27. รอ้ยละของจํานวนจดุอนัตรายบรเิวณที�เกดิ
อบุตัเิหตบุอ่ยครั �งทางการจราจรทางบกในเขต อบต.
ที�ไดรั้บการพัฒนา ปรับปรงุ หรอืแกไ้ขใหป้ลอดภยั
ขึ�น

80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

28. จํานวนระบบขอ้มลูดา้นโครงสรา้งพื�นฐานของ
อบต. เพื�อใชใ้นการบรหิารงานพัฒนาหรอืบํารงุรักษา
โครงสรา้งพื�นฐานของ อบต. ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ประสทิธผิลเพิ�มขึ�น

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

 
ภารกจิที� 6 ดา้นผงัเมอืง
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29. จํานวนผังเมอืงรวมเมอืง/ชมุชนที� อบต. ได ้
ดําเนนิการจัดทํา

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

30. จํานวนผังเมอืงรวมจังหวดั ผังเมอืงรวมเมอืง
หรอืผังเมอืงรวมชมุชนของ อบต.ที�มกํีารปรับปรงุหรอื
มกีารประเมนิผลการบงัคบัใชใ้นระหวา่งปีงบประมาณ

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

31. รอ้ยละของจํานวนใบอนุญาตกอ่สรา้งใหมท่ี�
อบต. ออกใหร้ะหวา่งปีไดต้ามระยะเวลากําหนด

95 73 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

32. รอ้ยละของจํานวนใบอนุญาตการดดัแปลงหรอื
ปรับปรงุอาคารที� อบต. ออกใหร้ะหวา่งปีงบประมาณ
ไดต้ามระยะเวลากําหนด

95 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

33. ขนาดพื�นที�สเีขยีวตอ่ประชากร 21 21 3 14.28571 การพัฒนาในอนาคต
34. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการ
อบรมเพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นการรับมอืกบัความ
เสี�ยงตา่งๆ ในอาคาร/อาคารสงู/ในชมุชน อาท ิอบรม
ดบัเพลงิ ซอ้มหนไีฟ ภยัแผน่ดนิไหว เป็นตน้

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

35. จํานวนฐานขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปูแปลงของ
อบต. สําหรับการใหบ้รกิารขอ้มลูหรอืใชใ้นการ
วางแผนดา้นภมูสิารสนเทศเพื�อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการดา้นที�ดนิ

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

36. รอ้ยละของขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปูแปลงมคีวาม
ถกูตอ้งครบถว้น

70 3176 3176 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

37. รอ้ยละของที�ดนิของรัฐที�ไดรั้บการจัดทําแผนที�
ถกูตอ้งครบถว้น

75 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

38. รอ้ยละของพื�นที�เมอืงหรอืชมุชนของ อบต. ที�มี
กฎหมายผังเมอืงครอบคลมุ

95 25 25 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

39. จํานวนโครงการของ อบต. เพื�อปรับปรงุภมูทิศัน์
หรอืความสวยงามของเมอืงหรอืชมุชน

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 
ดา้นที� 3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ
ภารกจิที� 7 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี

40. จํานวนโครงการที� อบต. สง่เสรมิอาชพีและสรา้ง
รายไดใ้หแ้กส่ตรี

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

41. รอ้ยละของสตรทีี�ไดรั้บการพัฒนาฝีมอืแรงงาน
จาก อบต. เมื�อเทยีบกบัสตรทีั �งหมดในพื�นที�

3 5813 250 4.30071 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

42. จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพสตรทีี� อบต.
ดําเนนิการในระหวา่งปี 2562

2 2 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

43. รอ้ยละของสตรทีี�ไดรั้บการสง่เสรมิสขุภาพจาก
อบต. เมื�อเทยีบกบัสตรทีั �งหมดในพื�นที�

7 5813 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

44. จํานวนโครงการที� อบต. ดําเนนิการดแูล
สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟแูก ่สตรี

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 
ภารกจิที� 8 การสง่เสรมิและการพฒันาผูส้งูอายุ

45. จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายทุี� อบต.
ดําเนนิการ

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

46. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�ไดรั้บการดแูลดา้นสขุภาพ
จาก อบต. เมื�อเทยีบกบัผูส้งูอายทุั �งหมดในพื�นที�

40 2153 250 11.6117 การพัฒนาในอนาคต

47. จํานวนโครงการสง่เสรมิผูส้งูอายทุี�มปัีญหาดา้น
สขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงที� อบต. ไดดํ้าเนนิการใน
ปีงบประมาณ

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

48. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอื
ป่วยตดิเตยีงที�ไดรั้บการดแูลดา้นสขุภาพจาก อบต.
เมื�อเทยีบกบัผูส้งูอายทุี�มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืผู ้
ป่วยตดิเตยีงทั �งหมดในพื�นที�

65 13 11 84.61538 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

49. รอ้ยละของผูส้งูอายใุนเขต อบต. ที�ไดรั้บการ
ตรวจสขุภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั �ง

70 2153 1800 83.60427 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

50. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อ
สง่เสรมิการออกกําลงักายของผูส้งูอายุ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

51. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการเพื�อ 1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
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สรา้งความตระหนักใหเ้ห็นคณุคา่ของผูส้งูอายขุอง
คนในครอบครัวและชมุชน
52. จํานวนโครงการ/กจิกรรมของการออกหน่วย
บรกิารชมุชนเคลื�อนที� การเยี�ยมบา้น การใหคํ้า
แนะนํา ปรกึษาปัญหาสขุภาพแกผู่ส้งูอายุ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

53. จํานวนโครงการที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนแกก่ลุม่
ผูส้งูอายใุนการจัดกจิกรรมของกลุม่หรอืชมรมผูส้งู
อาย ุหรอืกจิกรรมนันทนาการในรอบปี

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

54. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�เขา้รว่มกจิกรรม/ชมรม/
สมาคมที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนตอ่ผูส้งูอายทุั �งหมด
ในเขต อบต.

40 2153 1400 65.02555 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

55. จํานวนโครงการที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนแกก่ลุม่
ผูส้งูอายใุนการฝึกอาชพีหรอืการเพิ�มรายไดเ้สรมิ

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

56. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�เขา้รว่มโครงการฝึกอาชพี
ที� อบต. ใหก้ารสนับสนุนตอ่ผูส้งูอายทุั �งหมดในเขต
อบต. ที�มฐีานยากจน ไมม่คีนดแูล หรอืไมม่รีายได ้
อื�นๆ

30 37 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

57. รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�มผีลการตรวจสขุภาพใน
ระดบัปกต ิหรอืไมม่สีภาวะซมึเศรา้เมื�อเทยีบกบัผูส้งู
อายทุั �งหมด

80 2153 1800 83.60427 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

58. จํานวนศนูยด์แูลผูส้งูอาย/ุสถาน Day-care ของ
อบต.

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 
ภารกจิที� 9 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูพ้กิาร

59. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบั
การใหบ้รกิารดา้นสงัคม การใหค้วามดแูล สงเคราะห์
หรอืฟื�นฟผููพ้กิาร ที�เขา้ถงึสทิธขิองผูพ้กิาร

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

60. รอ้ยละของผูพ้กิารที�ไดรั้บการดแูล สงเคราะห์
หรอืฟื�นฟจูาก อบต. เมื�อเทยีบกบัผูพ้กิารทั �งหมดที�
ตอ้งการการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟู

70 347 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

61. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบั
การสง่เสรมิอาชพีการเพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนา
ทกัษะฝีมอืแรงงานใหก้บัผูพ้กิาร

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

62. รอ้ยละของผูพ้กิารที�ไดรั้บการสง่เสรมิอาชพี การ
เพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงานจาก
อบต. เมื�อเทยีบกบัผูพ้กิารทั �งหมดที�ตอ้งการอาชพี
รายได ้หรอืการมงีานทํา

10 63 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

63. รอ้ยละของผูพ้กิารทกุประเภทความพกิารที�ไดรั้บ
การตรวจสขุภาพจาก อบต. อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั �งตอ่
ผูพ้กิารทั �งหมดในพื�นที�

60 347 347 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

64. รอ้ยละของผูพ้กิารไดข้ึ�นทะเบยีนตาม พ.ร.บ.สง่
เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550
เมื�อเทยีบกบัผูพ้กิารทั �งหมดในพื�นที� อบต.

100 347 347 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

65. รอ้ยละจํานวนหอ้งนํ�าในอาคาร อบต. ที�ผา่น
เกณฑม์าตรฐานหอ้งนํ�าสําหรับผูพ้กิาร

1 1 1 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

66. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิ
พัฒนาศกัยภาพอาสาสมคัรดแูลผูพ้กิารในชมุชน

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

67. สดัสว่นจํานวนผูพ้กิารในชมุชนที�ไดรั้บการดแูล
จาก อบต. ตอ่อาสาสมคัรดแูลผูพ้กิารจํานวน 1 คน

10 0 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

68. รอ้ยละของผูพ้กิารที�มผีลการตรวจสขุภาพใน
ระดบัปกต ิรา่งกายไมท่รดุโทรมกอ่นเวลาอนัควร หรอื
ไมม่ปัีญหาสภาวะซมึเศรา้

50 347 279 80.40346 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

69. จํานวนศนูยพั์กพงิ/ดแูล/ฟื�นฟสูภาพสําหรับผู ้
พกิารในชมุชนของ อบต.

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

70. จํานวนโครงการเกี�ยวกบัการปรับปรงุสภาพที�อยู่
อาศยัสําหรับคนพกิารหรอืผูส้งูอายุ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

 
ภารกจิที� 10 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสแ์ละผูต้ดิยาเสพตดิ

71. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบั
�

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย
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การดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟผููต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดส์
72. รอ้ยละของผูป่้วยฯ ที�ไดรั้บการดแูล สงเคราะห์
หรอืฟื�นฟจูาก อบต. เมื�อเทยีบกบัผูป่้วยฯ ทั �งหมดที�
ตอ้งการการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟู

80 15 15 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

73. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบั
การสง่เสรมิอาชพี การเพิ�มรายได ้หรอืการพัฒนา
ทกัษะฝีมอืแรงงานใหก้บัผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดส์

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

74. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. จัดเยี�ยม
บา้นผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสเ์ป็นประจํา

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

75. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการ
รณรงคก์ารอยูร่ว่มกบัผูป่้วยในชมุชนอยา่งปกตสิขุ

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

76. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. เกี�ยวกบั
การดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟผููต้ดิยาเสพตดิ

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

77. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการ
รณรงคก์ารอยูร่ว่มกบัผูต้ดิยาเสพตดิในชมุชนอยา่ง
ปกตสิขุ

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 
ภารกจิที� 11 การสาธารณสขุมลูฐาน

78. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. ดําเนนิการ
ใหค้วามรูด้า้นโภชนาการใหแ้กป่ระชาชนทั�วไปในเขต
อบต.

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

79. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิ
ป้องกนั /เฝ้าระวงั ดา้นโภชนาการแกเ่ด็กอาย ุ0-5 ปี

1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

80. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที� อบต. สง่เสรมิ
หรอืป้องกนั/เฝ้าระวงั โภชนาการในโรงเรยีนหรอื
สถานศกึษาในสงักดั อบต.

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

81. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
สง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุ เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจํา
ถิ�น

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

82. รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายที�ไดรั้บ
บรกิารจากการสง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุ เฝ้าระวงั
ป้องกนัโรคประจําถิ�นตอ่ประชากรทั �งหมด

40 11048 11048 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

83. จํานวนชมุชน/หมูบ่า้นที�มวีสัดอุปุกรณแ์ละ/หรอื
งบประมาณ โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก อบต. ในการ
ป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ที�สําคญัในชมุชน เชน่
โรคไขเ้ลอืดออก โรคพษิสนัุขบา้ เป็นตน้

10 10 15 150 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

84. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
ใหค้วามรูแ้กแ่มห่รอืผูเ้ลี�ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีเกี�ยวกบั
การสรา้งภมูคิุม้กนัโรค

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

85. รอ้ยละของแมห่รอืผูเ้ลี�ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีไดรั้บ
ความรูแ้ละคําแนะนําเรื�องการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค
ตอ่แมห่รอืผูเ้ลี�ยงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีทั �งหมดในชมุชน

60 601 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

86. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
แนะนําหรอืดแูลสขุภาพของแมแ่ละเด็ก

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

87. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
ใหคํ้าแนะนําหรอืดแูลหญงิหลงัคลอดในการดแูล
สขุภาพของแมแ่ละเด็กและวางแผนครอบครัว

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

88. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
ตรวจสขุาภบิาลรา้นอาหารหรอืสถานประกอบกจิการ
อาหารในพื�นที�

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

89. รอ้ยละของรา้นอาหารหรอืสถานประกอบกจิการ
อาหารไดรั้บการตรวจจาก อบต. ในรอบปีเทยีบกบั
จํานวนรา้นอาหารหรอืสถานประกอบการทั �งหมดใน
พื�นที�

70 100 21 21 การพัฒนาในอนาคต

90. จํานวนโครงการพัฒนาที�อยูอ่าศยัหรอืเคหะ
ชมุชนสําหรับผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสที�
ดําเนนิการโดย อบต.

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

91. รอ้ยละของโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูล
คณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วย เด็ก

60 1 1 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย
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เยาวชน และสตร ีที�ทํางานเชงิบรูณาการรว่มกบั
หน่วยงานอื�นๆ
92. รอ้ยละของจํานวนผูท้ี�มอีาการทางจติในชมุชนได ้
รับการดแูลจาก อบต.

60 30 30 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

93. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ในการ
รณรงคใ์หค้วามรูแ้กบ่ดิามารดําในการเลี�ยงดบูตุร
อยา่งถกูวธิ ีในดา้นสภุาพกาย ใจ สงัคม และการ
เจรญิเตบิโตของเด็ก

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

 
ภารกจิที� 12 การพฒันาเด็กและเยาวชน

94. รอ้ยละของจํานวนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กที�ผา่นการ
ประเมนิมาตรฐานของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้ง
ถิ�น

90 3 3 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

95. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่เนน้
การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมของเด็กและเยาวชน

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

96. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลด
ความเสี�ยงของเด็กและเยาวชนในการยุง่เกี�ยวกบัยา
เสพตดิ หรอืการกอ่อาชญากรรมตา่งๆ

1 1 - - ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

97. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�มุง่ลด
ความเสี�ยงในกลุม่เด็กและเยาวชนจากการทอ้งกอ่น
วยัอนัควร

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

98. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ อบต. ที�
สนับสนุนการออกกําลงักายหรอืเลน่กฬีาของเด็กและ
เยาวชน

1 1 1 100










