
สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั (1) 
% 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที ่2 ผงัเมอืง  

ภารกจิที ่1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของถนนในความรับผดิชอบทั้งหมด
ของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 500 500 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

1 2. ร้อยละของจ านวนจุดอนัตรายท่ีเกิด
อุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบก ในเขต 
อบต. ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือแกไ้ข
ใหป้ลอดภยัข้ึน 

75 2 2 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 3. ร้อยละของสะพานในเขตทางในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

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

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



1 5. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสวา่งในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

100 10 100 1000 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้ 

1 6. ร้อยละของจ านวนสายทางคลอง และล า
ธารสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบต. 
ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาใหน้ ้ าสามารถไหลผา่น
ไดไ้ม่ติดขดั หรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

90 5 12 240 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

1 7. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้ าสาธารณะ พ้ืนท่ี
พกัน ้ า หรือแกม้ลิงในความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 8. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้ า เคร่ืองสูบ
น ้ า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บ
การบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 9. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหายและ
ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่5 ระบบประปา 

1 10. ร้อยละของระบบการผลิตน ้ าประปาท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการ

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

  

ภารกจิที ่6 ด้านผงัเมอืง  

2 11. จ านวนโครงการท่ี อบต. มีการจดัท า หรือ
สนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือ
ผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน เป็น
กรอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

2 12. จ านวนโครงการท่ี อบต. มีการควบคุมการ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดินและการพฒันาใหเ้ป็นไป
ตามผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมืองรวมเมือง 
หรือผงัเมืองรวมชุมชน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกจิที ่7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 

2 13. ร้อยละของจ านวนอาคารสูง หรืออาคารท่ี
มีความเส่ียงและความล่อแหลมท่ีจะเกิด
อุบติัภยัไดรั้บการรณรงคส่์งเสริมและแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

2 14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต.จดั
อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความ
เส่ียงภยัต่างๆ ในอาคารสูง หรืออาคารท่ีมี
ความเส่ียงภยั หรือในชุมชน เช่น การซอ้มหนี
ไฟ การซอ้มดบัเพลิง แผน่ดินไหว เป็นตน้ 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 



3 15. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ
หรือป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพ
จาก อบต. 

90 25 25 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 16. จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายท่ีุ
มีปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงท่ี อบต. 
ด าเนินการ 

1 1 2 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 17. จ านวนคร้ังท่ี อบต. ส่งนกับริบาลชุมชน
เขา้ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

3 18. ร้อยละของจ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

100 1183 1183 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 19. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกในชมรม 
หรือสมาคม ศูนยบ์ริการทางสงัคม โรงเรียน
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. ท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม สมาคม 
ศูนยบ์ริการทางสงัคม หรือโรงเรียนผูสู้งอายท่ีุ
อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. จดัข้ึน  

50 230 230 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 20. จ านวนโครงการท่ี อบต. ใหก้ารสนบัสนุน
แก่ผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรมนนัทนาการ
ต่างๆ หรือการออกก าลงักาย 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 21. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.
เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้
ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 22. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะ 80 32 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 



พ่ึงพิงท่ีไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน หรือ
ประสานงาน และสงเคราะห์ใหเ้ขา้สู่สถาน
สงเคราะห์คนชรา 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

  

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร 

3 23. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก อบต. 

100 222 222 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 24. ร้อยละของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะ
พ่ึงพิงท่ี อบต. เขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ไป
ด าเนินการช่วยเหลือสนบัสนุนปัจจยัส่ีในการ
ด ารงชีพ 

100 10 10 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่10 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือผู้ป่วยเอดส์ 

3 25. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บ
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 10 10 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่11 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 26. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. 
ในการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงั
ป้องกนัโรคประจ าถ่ิน หรือการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

1 1 2 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

3 27. ร้อยละของสตัวไ์ดรั้บการส ารวจ ข้ึน 100 874 874 100 เท่ากบัค่า



ทะเบียนสตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขับา้ฯ 

เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

3 28. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. 
ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถาน
ประกอบกิจการอาหารในพ้ืนท่ี 

1 1 6 600 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่4 ด้านการศึกษา  

ภารกจิที ่13 การพฒันาการศึกษา 

4 29. ร้อยละของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสงักดั 
อบต. ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 30. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หรือ
อนุบาล หรือประถมศึกษา ในสงักดั อบต.ท่ี
ไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

100 382 382 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 31. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หรือ
อนุบาล หรือประถมศึกษา ในสงักดั อบต.ท่ี
ไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่า ทาง
โภชนาการครบถว้น 

100 382 382 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

100 20 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

4 33. จ านวนกิจกรรม หรือโครงการเก่ียวกบัการ 1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 



ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสงักดั อบต. หรือ
โรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี อบต. ใหก้าร
สนบัสนุน 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

  

ด้านที ่5 ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที ่14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

5 34. อบต. มีการจดัท าแผนป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัประเภทส าคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
ค าอธิบาย ระบุจ านวนแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีท่ี อบต. ไดด้ าเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 35. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี อบต. สนบัสนุนให้
จดัตั้งข้ึน รวมทั้งจ านวนอาสาสมคัรป้องกนัสา
ธารณภยัของมูลนิธิ สมาคม สมาชิก ชมรม 
รูปแบบอ่ืน ท่ีตั้งข้ึนถูกตอ้งตามกฎหมาย ใน
เขตพ้ืนท่ี อบต. 

2 5541 60 1.08 การพฒันาใน
อนาคต  

5 36. ร้อยละของจ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ดา้นความปลอดภยั (ของ อบต. ท่ีมี
ระบบ CCTV) ท่ีช ารุดเสียหายและสามารถ
ซ่อมแซมได ้ท่ีไดรั้บการซ่อมแซมใหส้ามารถ
ใชง้านไดป้กติ 

100 19 19 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่15 การจดัการความขัดแย้ง 

5 37. จ านวนศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ศูนยไ์กล่ 1 1 1 100 เท่ากบัค่า



เกล่ียขอ้พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์
one stop service หรือจากช่องทางส่ือ
ออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี อบต. จดัใหมี้ หรือ
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  

5 38. ร้อยละของจ านวนเร่ืองราวร้องทุกขข์อง
ประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ศูนย์
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์
one stop service หรือจากช่องทางส่ือ
ออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให ้อบต. ด าเนินการ และ
ไดรั้บการใหค้วามช่วยเหลือจาก อบต. หรือ
การประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการต่อไป 

90 1 1 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน  

ภารกจิที ่16 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 

6 39. จ านวนโครงการท่ี อบต. มีการสนบัสนุน
งบประมาณ หรือสนบัสนุน ส่งเสริมอ่ืน ๆ 
ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มการ
ท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการ
แปรรูปตลาด 

1 1 2 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

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

1 1 2 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  



6 41. จ านวนโครงการท่ี อบต. จดัใหมี้หรือ
ส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้ ตลาดนดั ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน 
ถนนวฒันธรรม ตลาดน ้ า หรือตลาดเก่า เป็น
ตน้ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

6 42. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. 
เก่ียวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียว
เส่ือมโทรมใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
ท่องเท่ียว 

1 1 3 300 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

6 43. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. 
เพ่ือกระตุน้ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ
แหล่งท่องเท่ียว 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

6 44. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. 
ในการใหค้  าปรึกษา และสนบัสนุนการจดัตั้ง
กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 

1 1 2 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

6 45. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. 
ในการใหค้  าปรึกษาทั้งท่ีส านกังาน อบต. หรือ
ช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย ์หรือการ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

1 1 7 700 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่7 ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกจิที ่17 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 



7 46. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
อบต. ท่ีถูกก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 1600 1600 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 47. ร้อยละของปริมาณขยะอนัตราย และขยะ
ติดเช้ือในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีถูกส่งต่อไปก าจดัอยา่ง
ถูกสุขลกัษณะ 

90 1.2 1.2 100 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 48. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. 
ในการอนุรักษดู์แลรักษาแหล่งน ้ าธรรมชาติ 
ล าน ้ าธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการ
จดัการเก่ียวกบัปัญหาวชัพืช ผกัตบชวา ปัญหา
น ้ าเน่าเสีย การก าจดัน ้ าเสีย เป็นตน้ 

2 2 4 200 สูงกวา่ค่า
เป้าหมาย  

7 49. จ านวนโครงการของ อบต. ในการอบรม
หรือประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกบัการดูแลรักษาป่า ภยัจากไฟป่า การ
ป้องกนัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากการเผา
ในท่ีโล่ง 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  

  

ภารกจิที ่18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 52. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. 
ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้น 

3 3 3 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



8 53. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และโบราณสถาน ท่ีไดรั้บ การส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนจาก อบต. 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  
 

  
 

 



สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. 91 91% 9 9% 

ด้านที ่2 ด้านการผงัเมอืง 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการผงัเมืองของ อบต. เก่ียวกบัการ
จดัท าหรือสนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมชุมชน และการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการ
พฒันาใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวมชุมชน 

85 85% 15 15% 

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นสาธารณสุข บริการทางสงัคม และ
คุณภาพชีวติของ อบต. 

80 80% 20 20% 

ด้านที ่4 ด้านการศึกษา 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการศึกษาของ อบต. 87 87% 13 13% 

ด้านที ่5 ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัระเบียบชุมชน และการรักษา
ความสงบปลอดภยัของ อบต. 

90 90% 10 10% 

ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ 
การท่องเท่ียว และการลงทุนของ อบต. 

82 82% 18 18% 

ด้านที ่7 ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของ อบต. 

89 89% 11 11% 

ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 



8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ อบต. 

80 80% 20 20% 

  
 

 


