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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองแวงใต้ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 

ค่า
เป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กบั (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที่ 2 ผงัเมือง  

ภารกจิที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของถนนในความ
รับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 3107 3107 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

1 2. ร้อยละของจ านวนจุด
อนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง
ทางการจราจรทางบก ในเขต 
อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันา 
ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้
ปลอดภยัข้ึน 

75 8 8 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 3. ร้อยละของสะพานในเขต
ทางในความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 4. ร้อยละของสญัญาณไฟ
จราจรในความรับผิดชอบใน
เขตทางของ อบต. ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพใช้
งานไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 5. ร้อยละของจ านวนไฟส่อง
สวา่งในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ อบต. ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้กติ 

100 168 168 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



  

ภารกจิที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน ้า และระบบสูบน า้ 

1 6. ร้อยละของจ านวนสายทาง
คลอง และล าธารสาธารณะ ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาให้น ้า
สามารถไหลผา่นไดไ้ม่ติดขดั 
หรือให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้า
สาธารณะ พ้ืนท่ีพกัน ้า หรือ
แกม้ลิงในความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 1 1 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

1 8. ร้อยละของจ านวนระบบ
สูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 9. ร้อยละของจ านวนคลองส่ง
น ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 5 ระบบประปา 

1 10. ร้อยละของระบบการผลิต
น ้าประปาท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บ
การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดป้กติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 6 ด้านผงัเมือง  

2 11. จ านวนโครงการท่ี อบต. 
มีการจดัท า หรือสนบัสนุนการ
จดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือ
ผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมือง

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 



รวมชุมชน เป็นกรอบในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

พ.ศ  

2 12. จ านวนโครงการท่ี อบต. 
มีการควบคุมการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและการพฒันาให้เป็นไป
ตามผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงั
เมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวม
ชุมชน 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกจิที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 

2 13. ร้อยละของจ านวนอาคาร
สูง หรืออาคารท่ีมีความเส่ียง
และความล่อแหลมท่ีจะเกิด
อุบติัภยัไดรั้บการรณรงค์
ส่งเสริมและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

2 14. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ท่ี อบต.จดัอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบัความเส่ียงภยั
ต่างๆ ในอาคารสูง หรืออาคาร
ท่ีมีความเส่ียงภยั หรือในชุมชน 
เช่น การซอ้มหนีไฟ การซอ้ม
ดบัเพลิง แผน่ดินไหว เป็นตน้ 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที่ 8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

3 15. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมี
ปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติด
เตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้น
สุขภาพจาก อบต. 

90 528 70 13.26 การพฒันาใน
อนาคต  

3 16. จ านวนโครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้น
สุขภาพ หรือป่วยติดเตียงท่ี 
อบต. ด าเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 17. จ านวนคร้ังท่ี อบต. ส่งนกั
บริบาลชุมชนเขา้ร่วมอบรมกบั
กระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



3 18. ร้อยละของจ านวน
ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

100 1248 1303 104.41 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 19. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเป็น
สมาชิกในชมรม หรือสมาคม 
ศูนยบ์ริการทางสงัคม โรงเรียน
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม สมาคม 
ศูนยบ์ริการทางสงัคม หรือ
โรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต. จดัข้ึน  

50 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

3 20. จ านวนโครงการท่ี อบต. 
ให้การสนบัสนุนแก่ผูสู้งอายใุน
การจดักิจกรรมนนัทนาการ
ต่างๆ หรือการออกก าลงักาย 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 21. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต.เก่ียวกบัการ
ส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้
ให้แก่ผูสู้งอาย ุ

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 22. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุ
ยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี
ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน 
หรือประสานงาน และ
สงเคราะห์ให้เขา้สู่สถาน
สงเคราะห์คนชรา 

80 21 70 333.33 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พิการ 

3 23. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
คนพิการจาก อบต. 

100 331 334 100.91 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 24. ร้อยละของผูพิ้การยากไร้
ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี อบต. เขา้

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้เขา้ไปด าเนินการช่วยเหลือ
สนบัสนุนปัจจยัส่ีในการด ารง
ชีพ 

  

ภารกจิที่ 10 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์ 

3 25. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/
ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 14 14 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 26. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต. ในการ
ส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้า
ระวงัป้องกนัโรคประจ าถ่ิน 
หรือการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

1 1 14 1400 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 27. ร้อยละของสตัวไ์ดรั้บการ
ส ารวจ ข้ึนทะเบียนสตัวแ์ละฉีด
วคัซีนสุนขับา้ตามโครงการ
สตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ฯ 

100 2371 2371 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั 

3 28. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต. ในการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือ
สถานประกอบกิจการอาหารใน
พ้ืนท่ี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  

ภารกจิที่ 13 การพฒันาการศึกษา 

4 29. ร้อยละของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ในสงักดั อบต. ท่ีผา่น
การประเมินมาตรฐานสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ 

100 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



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

100 206 206 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 31. ร้อยละของเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 
หรือประถมศึกษา ในสงักดั 
อบต.ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่า ทางโภชนาการครบถว้น 

100 206 206 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 32. ร้อยละของเด็กดอ้ย
โอกาส เด็กยากจนท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นการศึกษา หรือ
ดา้นการเงินจาก อบต. หรือวสัดุ
อุปกรณ์จาก อบต. 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

4 33. จ านวนกิจกรรม หรือ
โครงการเก่ียวกบัการส่งเสริม
อาชีพในโรงเรียนสงักดั อบต. 
หรือโรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี 
อบต. ใหก้ารสนบัสนุน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที่ 14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5 34. อบต. มีการจดัท าแผน
ป้องกนัและบรรเทา สาธารณ
ภยัประเภทส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี ค าอธิบาย ระบุจ  านวน
แผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัประเภทส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี อบต. ได้
ด าเนินการ 

1 1 4 400 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

5 35. ร้อยละของจ านวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ท่ี อบต. 
สนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึน รวมทั้ง
จ  านวนอาสาสมคัรป้องกนัสา
ธารณภยัของมูลนิธิ สมาคม 

2 10409 240 2.31 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  



สมาชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน ท่ีตั้ง
ข้ึนถูกตอ้งตามกฎหมาย ในเขต
พ้ืนท่ี อบต. 

5 36. ร้อยละของจ านวน
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ดา้นความ
ปลอดภยั (ของ อบต. ท่ีมีระบบ 
CCTV) ท่ีช ารุดเสียหายและ
สามารถซ่อมแซมได ้ท่ีไดรั้บ
การซ่อมแซมให้สามารถใชง้าน
ไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง 

5 37. จ านวนศูนยรั์บเร่ืองราว
ร้องทุกข ์ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้
พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย ์one stop 

service หรือจากช่องทาง
ส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี อบต. จดั
ให้มี หรือด าเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 38. ร้อยละของจ านวน
เร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชน
จากศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์
ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนย์
ยติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการ
ประชาชน ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์
one stop service หรือ
จากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ 
ท่ีส่งให้ อบต. ด าเนินการ และ
ไดรั้บการให้ความช่วยเหลือ
จาก อบต. หรือการ
ประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 

90 11 8 72.73 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  

ภารกจิที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 



6 39. จ านวนโครงการท่ี อบต. 
มีการสนบัสนุนงบประมาณ 
หรือสนบัสนุน ส่งเสริมอ่ืน ๆ 
ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ 
เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ
แปรรูปตลาด 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 40. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการ
เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมงปศุสตัว ์
หรืออาชีพใหม่ เป็นตน้ 

1 1 2 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

6 41. จ านวนโครงการท่ี อบต. 
จดัให้มีหรือส่งเสริม ศูนยแ์สดง
สินคา้ชุมชน ศูนยจ์  าหน่าย
สินคา้ ตลาดนดั ตลาดชุมชน 
หรือถนนคนเดิน ถนน
วฒันธรรม ตลาดน ้า หรือตลาด
เก่า เป็นตน้ 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 42. จ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมของ อบต. เก่ียวกบัการ
พฒันา หรือฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพ
ท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 43. จ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมของ อบต. เพ่ือกระตุน้ 
หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
การให้ความรู้เก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 44. จ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมของ อบต. ในการให้
ค  าปรึกษา และสนบัสนุนการ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
เกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพหรือการสร้าง
งาน 

1 1 3 300 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

6 45. จ านวนโครงการ หรือ 1 1 1 100 เท่ากบัค่า



กิจกรรมของ อบต. ในการให้
ค  าปรึกษาทั้งท่ีส านกังาน อบต. 
หรือช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย ์หรือการ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

เป้าหมาย  

  

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน 
และโบราณสถาน  

ภารกจิที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7 46. ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีถูก
ก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 904.03 904.03 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 47. ร้อยละของปริมาณขยะ
อนัตราย และขยะติดเช้ือใน
พ้ืนท่ี อบต. ท่ีถูกส่งต่อไปก าจดั
อยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

7 48. จ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมของ อบต. ในการ
อนุรักษดู์แลรักษาแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ล าน ้าธรรมชาติ 
ทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการ
จดัการเก่ียวกบัปัญหาวชัพืช 
ผกัตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสีย 
การก าจดัน ้าเสีย เป็นตน้ 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

7 49. จ านวนโครงการของ 
อบต. ในการอบรมหรือ
ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบัการดูแล
รักษาป่า ภยัจากไฟป่า การ
ป้องกนัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง 
ภยัจากการเผาในท่ีโล่ง เป็นตน้ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

7 50. จ านวนคร้ังท่ี อบต. จดัส่ง
อาสาสมคัรป้องกนัไฟป่าเขา้
ร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  



7 51. จ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมของ อบต. ในการ
จดัการเก่ียวกบัค่าฝุ่ น PM 

๒.๕ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 52. จ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมของ อบต. ในการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน 
หรือภูมิปัญญาชาวบา้น 

3 3 15 500 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

8 53. จ านวนแหล่งการเรียนรู้
ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และโบราณสถาน ท่ี
ไดรั้บ การส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนจาก อบต. 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

 

  
 

 



จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ  อบต. 20 100% 0%

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการผังเมอืงของ อบต. เกีย่วกบัการจัดท าหรอืสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวมชมุชน

 และการควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมชมุชน 2 100% 0%

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติของ อบต. 10 100% 0%

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศกึษาของ อบต. 10 100% 0%

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดระเบยีบชมุชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ อบต. 2 100% 0%

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุของ อบต. 2 100% 0%

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ  อบต. 2 100% 0%

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ อบต. 2 100% 0%

ดา้นที ่3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

ดา้นที ่4 ดา้นการศกึษา

ดา้นที ่5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั

ดา้นที ่6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ

ดา้นที ่7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ดา้นที ่8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน

ค าถาม

พอใจ ปรบัปรุง

ดา้นที ่1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นที ่2 ดา้นการผงัเมอืง




