
ขอมูลพ้ืนฐาน องคการบริหารสวนตําบล ธรรมเสน

ขอมูล ณ ป
พ.ศ. 2562 อปท.เอง จากแหลงอ่ืน

(เลือก) (เลือก)
1 .1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟลติกในความรับผิดชอบท้ังหมดของ อบต. กม. 33 ,847 เลือก
1 .2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟลติกท่ีชํารุด กม. 1 ,462 เลือก
1 .3 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ อบต. กม. 8 ,793 เลือก
1 .4 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีชํารุด กม. 1 ,007 เลือก
1 .5 ระยะทางของถนนลูกรังในความรับผิดชอบท้ังหมดของ อบต. กม. 46 ,887 เลือก
1 .6 ระยะทางของถนนลูกรังท่ีชํารุด กม. 4 ,414 เลือก
1 .7 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกในความรับผิดชอบท้ังหมดของ อบต. กม. เลือก
1 .8 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีชํารุด กม. เลือก

ขอมูลพื้นฐาน องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน

รายการขอมูล หนวย
แหลงขอมูล

ไมมีบริการสาธารณะ

1 .8 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีชํารุด กม. เลือก
1 .9 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟลติกในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนมีความตองการ
ใหสรางหรือตามแผนการพัฒนาท่ีตองการสรางเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2562

กม. 7 เลือก

1 .10 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของอบต. ท่ีประชาชนมี
ความตองการใหสรางหรือตามแผนการพัฒนาท่ีตองการสรางเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2562

กม. เลือก

1 .11 จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. แหง เลือก
1 .12 จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา 80 ซม.) ของ อบต. แหง เลือก
1 .13 ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ (ขนาด >=80 ซม.)ของ อบต. กม. เลือก
1 .14 ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา80 ซม.) ของ อบต. กม. เลือก
1 .15 จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา 80 ซม.) ของ อบต. ท่ีประชาชนมี
ความตองการใหสรางหรือตามแผนการพัฒนาท่ีตองการสรางเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2562

แหง เลือก

1 .16 ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา 80 ซม.) ของ อบต. ท่ีประชาชน
มีความตองการใหสรางหรือตามแผนการพัฒนาท่ีตองการสรางเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2562

กม. เลือก



ขอมูล ณ ป
พ.ศ. 2562 อปท.เอง จากแหลงอ่ืน

(เลือก) (เลือก)
1 .18 จํานวนบอน้ํา/บอน้ําบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. (อบต. ไดข้ึนทะเบียนหรือขออนุญาต
เรียบรอยแลว)

บอ 2 เลือก

1 .19 จํานวนบอน้ํา/น้ําบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนตองการใหสรางเพ่ิมเติม
หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

บอ เลือก

1 .20 จํานวนถังเก็บน้ําเพ่ือชวยเหลือประชาชนเม่ือเกิดความเดือนรอน เชน ภัยแลง เปนตน ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต.

ถัง 22 เลือก

1 .21 จํานวนถังเก็บน้ําท่ีประชาชนตองการใหสรางหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2562

ถัง เลือก

รายการขอมูล หนวย
แหลงขอมูล

ไมมีบริการสาธารณะ
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1 .21 จํานวนถังเก็บน้ําท่ีประชาชนตองการใหสรางหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2562

ถัง เลือก

1 .22 จํานวนแหลงน้ําสาธารณะ พ้ืนท่ีพักน้ํา หรือแกมลิงในความดูแลของ อบต. แหง 3 เลือก
1 .23 จํานวนระบบสูบน้ํา/เครื่องสูบน้ําท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. เครื่อง เลือก
1 .24 จํานวนระบบสูบน้ํา/เครื่องสูบน้ําท่ีประชาชนตองการใหจัดซื้อหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตาม
แผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

เครื่อง เลือก

1 .25 ปริมาณความตองการน้ําประปาโดยภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
รวมกัน (ลบ.ม. ตอวัน)

ลบ.ม. 1 ,500 เลือก

1 .26 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใชน้ําประปาท้ังหมดในเขตรับผิดชอบของ อบต. ตร.กม. เลือก
1 .27 จํานวนระบบการผลิตน้ําประปาในความรับผิดชอบของ อบต. แหง เลือก
1 .28 จํานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ อบต. แหง เลือก
1 .29 จํานวนสะพานไมในความรับผิดชอบของ อบต. แหง เลือก
1 .30 จํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. จุด 700 เลือก
1 .31 จํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีชํารุดเสียหาย จุด 100 เลือก
1 .32 จํานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. จุด เลือก



ขอมูล ณ ป
พ.ศ. 2562 อปท.เอง จากแหลงอ่ืน

(เลือก) (เลือก)
1 .34 จํานวนปายสัญญาณ/ปายจราจรในความรับผิดชอบของอบต. ปาย เลือก
1 .35 จํานวนปายสัญญาณ/ปายจราจรในความรับผิดชอบของอบต. ท่ีชํารุดเสียหาย ปาย เลือก
1 .36 จํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีประชาชนตองการใหติดตั้งเพ่ิมเติม
หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

จุด 80 เลือก

1 .37 จํานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนตองการใหติดตั้งเพ่ิมเติมหรือตาม
แผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

จุด เลือก

1 .38 จํานวนปายสัญญาณ/ปายจราจรในความรับผิดชอบของอบต. ท่ีประชาชนตองการใหติดตั้ง
เพ่ิมเติมหรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

จุด เลือก
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รายการขอมูล หนวย
แหลงขอมูล

ไมมีบริการสาธารณะ

1 .38 จํานวนปายสัญญาณ/ปายจราจรในความรับผิดชอบของอบต. ท่ีประชาชนตองการใหติดตั้ง
เพ่ิมเติมหรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

จุด เลือก

1 .39 จํานวนทาเทียบเรือ/ทาขาม ในความรับผิดชอบของ อบต. แหง เลือก
1 .40 จํานวนสถานีขนสงในความรับผิดชอบของ อบต. แหง เลือก
1 .41 จํานวนจุดอันตรายบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต อบต. แหง 2 เลือก
1 .42 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจราจรทางบกในเขตพ้ืนท่ีอบต เรื่อง เลือก
1 .43 ปริมาณพ้ืนท่ีผิวการจราจรท่ีมีน้ําทวมขังและสงผลใหเกิดการจราจรติดขัดในเขต อบต. ตร.ม. เลือก
1 .44 จํานวนจุดอันตรายบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งทางการจราจรทางน้ํา/ทางทะเลในเขต อบต. แหง เลือก

2 .1 จํานวนอาคาร/โครงการท่ียื่นขออนุญาตกอสรางใหมระหวางป 2562 แหง 41 เลือก
2 .2 จํานวนอาคาร/โครงการท่ียื่นขออนุญาตดัดแปลงหรือปรับปรุงระหวางป 2562 แหง 3 เลือก
2 .3 จํานวนคํารองเรียนเก่ียวกับผังการใชท่ีดินในรอบป 2562 เรื่อง เลือก
2 .4 จํานวนคํารองเรียนเก่ียวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ในรอบป 2562 เรื่อง เลือก
2 .5 จํานวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยท้ังหมดในเขต อบต. แหง 1 เลือก
2 .6 ขอมูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงท้ังหมดในความผิดชอบของ อบต. แปลง 4 ,752 เลือก

2.ดานผังเมือง



ขอมูล ณ ป
พ.ศ. 2562 อปท.เอง จากแหลงอ่ืน

(เลือก) (เลือก)
2 .8 ขนาดพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. ตร.กม. 47 เลือก

3 .1 จํานวนสตรีท้ังหมดในพ้ืนท่ี คน 2 ,864 เลือก
3 .2 จํานวนผูสูงอายุท้ังหมดในพ้ืนท่ี คน 1 ,127 เลือก
3 .3 จํานวนผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพหรือปวยติดเตียงท้ังหมดในพ้ืนท่ี คน 37 เลือก
3 .4 จํานวนผูสูงอายุท้ังหมดในเขต อบต. ท่ีมีฐานะยากจน ไมมีคนดูแลหรือไมมีรายไดอ่ืนๆ คน 44 เลือก
3 .5 จํานวนผูพิการท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 130 เลือก
3 .6 จํานวนผูพิการท้ังหมดท่ีตองการการดูแล สงเคราะห หรือฟนฟู คน 130 เลือก

รายการขอมูล หนวย
แหลงขอมูล

ไมมีบริการสาธารณะ

3. ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
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3 .6 จํานวนผูพิการท้ังหมดท่ีตองการการดูแล สงเคราะห หรือฟนฟู คน 130 เลือก
3 .5 จํานวนผูพิการท่ีตองการอาชีพ รายได หรือการมีงานทําท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน เลือก
3 .6 จํานวนหองน้ําในอาคาร อบต. สําหรับผูพิการ หอง 1 เลือก
3 .7 จํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 9 เลือก
3 .8 จํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ท่ีตองการการดูแล สงเคราะห หรือฟนฟู คน เลือก
3 .9 จํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต.ท่ีตองการอาชีพ รายได หรือการมีงานทํา คน เลือก
3 .10 จํานวนผูติดยาเสพติดท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 5 เลือก
3 .11 จํานวนประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ี อบต. คน 6 ,589 เลือก
3 .12 จํานวนแมหรือผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0 -5 ปท้ังหมดใน อบต. คน 391 เลือก
3 .13 จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต. แหง 3 เลือก
3 .14 จํานวนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีของ อบต. ท้ังหมด คน 1 ,465 เลือก
3 .15 จํานวนรานอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. แหง 4 เลือก
3 .16 จํานวนครัวเรือนผูมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาสท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ครัวเรือน 258 เลือก
3 .17 จํานวนโครงการท่ีเก่ียวของกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เด็ก เยาวชน
และสตรี ของ อบต. ในปงบประมาณ 2562

โครงการ 2 เลือก



ขอมูล ณ ป
พ.ศ. 2562 อปท.เอง จากแหลงอ่ืน

(เลือก) (เลือก)
3 .18 จํานวนผูท่ีมีอาการทางจิตท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ี อบต. คน 3 เลือก

4 .1 จํานวนเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 9 เลือก
4 .2 จํานวนเด็กดอยโอกาส ผูพิการ หรือเด็กยากจนท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 50 เลือก
4 .3 จํานวนเด็กพิเศษท้ังหมดในพ้ืนท่ี อบต. คน เลือก
4 .4 จํานวนเด็กอายุ 2 -4 ขวบท้ังหมดในเขต อบต. คน 216 เลือก
4 .5 จํานวนเด็กอายุ 7 -12 ขวบท้ังหมดในเขต อบต. คน 485 เลือก

ไมมีบริการสาธารณะ
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รายการขอมูล หนวย
แหลงขอมูล

4 . ดานการศึกษา

5. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
5 .1 จํานวนรถดับเพลิงท้ังหมดของ อบต. คัน 1 เลือก
5 .2 จํานวนแผน ท่ี อบต. ตองจัดทําใหครอบคลุมสาธารณภัยประเภทสําคัญท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี แผน 8 เลือก
5 .3 จํานวนหมูบาน/ชุมชนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ี อบต. แหง 11 เลือก
5 .3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบต.ท่ีมีผลกระทบตอชุมชน/ประชาชน โครงการ/

กิจกรรม
เลือก

5 .4 จํานวนเครื่องมืออุปกรณในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยท้ังหมดใน อบต. ชิ้น เลือก
5 .5 จํานวนเรื่องรองทุกขเก่ียวกับปญหาความขัดแยงในเขตพ้ืนท่ี อบต. เรื่อง เลือก
5 .6 จํานวนเรื่องความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต. ท่ี อบต. ไดรับแจงเพ่ือดําเนินการแกไข เรื่อง เลือก
5 .7 จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมดของ อบต. ตร.กม. 47 เลือก
5 .8 จํานวนพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม ตร.กม. 47 เลือก

6 .1 จํานวนเกษตรกรท้ังหมดใน อบต. คน 708 เลือก
6 .2 จํานวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท้ังหมด ไร เลือก

5. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

6 . ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียว และการลงทุน



ขอมูล ณ ป
พ.ศ. 2562 อปท.เอง จากแหลงอ่ืน

(เลือก) (เลือก)

7 .1 ปริมาณขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึน ตัน/วัน เลือก
7 .2 ปริมาณขยะติดเชื้อท่ีเกิดข้ึน ตัน/วัน เลือก
7 .3 จํานวนครัวเรือนท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ครัวเรือน 2 ,161 เลือก
7 .4 จํานวนครั้งท่ีมีการรองเรียนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต. ครั้ง 1 เลือก
7 .5 ปริมาณขยะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณคอมพิวเตอรสารเคมีอันตราย และขยะอันตรายใน
พ้ืนท่ี อบต.

ตัน/วัน เลือก

7 .6 จํานวนของแหลงน้ําในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. แหง 57 เลือก

-6 -

รายการขอมูล หนวย
แหลงขอมูล

ไมมีบริการสาธารณะ

7 . ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7 .6 จํานวนของแหลงน้ําในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. แหง 57 เลือก

ลงชื่อ..............................................................ผูรับรองขอมูล
( นายสกล  เกศปญญาพงศ )

    นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน




