
งบประมา
ณ

รูปแบบ ไมไดดําเนินการ

พ.ศ.
2562 พ.ศ. 2562 ในปงบประมาณ พ.ศ

1 .1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟลติกท่ีชํารุดและไดรับการบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ

กม. 5 1 ,462 อปท.
ดําเนินการเอง

1 .2 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีชํารุดและไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ

กม. 9 1 ,007 อปท.
ดําเนินการเอง

การใหบริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 องคการบริหารสวนตําบล ธรรมเสน

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการสาธารณะ

ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายน้ํา

1 .2 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีชํารุดและไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ

กม. 9 1 ,007 อปท.
ดําเนินการเอง

1 .3 ระยะทางของถนนลูกรังทีชํารุดและไดรับการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดปกติ

กม. 9 4 ,414 อปท.
ดําเนินการเอง

1 .4 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีชํารุดและไดรับการบํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดปกติ

กม. เลือก

1 .5 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟลติกในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ี
สรางเพ่ิมเติมตามความตองการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กม. 5 1 ,462 อปท.
ดําเนินการเอง

1 .6 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ
อบต. ท่ีสรางเพ่ิมเติมตามความตองการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒ
นําในปงบประมาณ 2562

กม. เลือก
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1 .7 จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีไดรับ
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติในขนาดตางๆ

แหง เลือก

1 .8 จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา80 ซม.) ท่ี
ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติในขนาดตาง ๆ

แหง เลือก

1 .9 ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ(ขนาด >=80 ซม.) ท่ี
ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติในขนาดตาง ๆ

กม. เลือก

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการสาธารณะ

ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายน้ํา
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1 .9 ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดใหญ(ขนาด >=80 ซม.) ท่ี
ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติในขนาดตาง ๆ

กม. เลือก

1 .10 จํานวนรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา 80 ซม.)
ของ อบต. ท่ีสรางเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไขตามความตองการของพ้ืนท่ี
ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

แหง เลือก

1 .11 ระยะทางของรางและทอระบายน้ําขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา 80
ซม.) ของ อบต.ท่ีสรางเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไขตามความตองการของ
พ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ 2562

กม. เลือก

2 .1 จํานวนเสนทางคลองและลําธารสาธารณะระบายน้ําในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรับการปรับปรุงใหน้ําสามารถไหลผานไดไมติดขัด

เสน 2 57 ,200 อปท.
ดําเนินการเอง

2 .2 จํานวนบอน้ํา/บอน้ําบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษาใหใชงานไดปกติ

บอ 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

ภารกิจท่ี 2 คลอง/ลําธาร บอน้ํา และแหลงน้ํา
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2 .3 จํานวนบอน้ํา/น้ําบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดสราง
เพ่ิมเติมตามความตองการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2562

บอ เลือก

2 .4 จํานวนถังเก็บน้ําท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรับการ
ทะนุบํารุง ดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางปกติ หรือมีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ถัง 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

ไมมีบริการสาธารณะ
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รายการขอมูล หนวย จํานวน

2 .4 จํานวนถังเก็บน้ําท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรับการ
ทะนุบํารุง ดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางปกติ หรือมีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ถัง 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

2 .5 จํานวนแหลงน้ําสาธารณะ พ้ืนท่ีพักน้ํา หรือแกมลิงในความดูแลของ
อบต. ท่ีไดรับการพัฒนา และบํารุงรักษาใหสะอาดหรือใชเปนแหลงน้ํา
สํารองได

แหง 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

2 .6 จํานวนแหลงน้ําสาธารณะ พ้ืนท่ีพักน้ํา หรือแกมลิงท่ี อบต. ไดสราง
หรือจัดหาเพ่ิมเติมตามความตองการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ

แหง
เลือก

2 .7 จํานวนระบบสูบน้ํา/เครื่องสูบน้ําท่ีไดรับการทะนุบํารุง ดูแลรักษาให
อยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางปกติ

เครื่อง เลือก

3 .1 ปริมาณน้ําประปาของ อบต. ท่ีผลิตไดเม่ือเปรียบเทียบกับความ
ตองการของภาคครัวเรือนภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกัน
(ลบ.ม. ตอวัน)

ลบ.ม. 48 ,000 0 อปท.
ดําเนินการเอง

ภารกิจท่ี 3 ระบบประปาของ อบต. (เฉพาะ อบต. ที มีระบบประปา)
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3 .2 ขนาดพ้ืนท่ีการใหบริการน้ําประปาของ อบต. เม่ือเปรียบเทียบกับ
พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใชน้ําประปาท้ังหมดในเขต อบต.

ตร.กม. เลือก

3 .3 จํานวนระบบการผลิตน้ําประปาของ อบต.ท่ีไดรับการดูแลรักษาใหอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดปกติ โดยมีคุณภาพน้ําอยูในคามาตรฐานและเกณฑท่ี
กําหนด

แหง เลือก

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการสาธารณะ

-4 -

3 .3 จํานวนระบบการผลิตน้ําประปาของ อบต.ท่ีไดรับการดูแลรักษาใหอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดปกติ โดยมีคุณภาพน้ําอยูในคามาตรฐานและเกณฑท่ี
กําหนด

แหง เลือก

3 .4 จํานวนระบบการผลิตน้ําประปาของ อบต. ท่ีไดกอสรางหรือขยาย
ศักยภาพเพ่ิมเติมตามความตองการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหง เลือก

3 .5 กําลังการผลิตน้ําประปาของ อบต.ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวางป 2562 (ลบ.
ม./วัน)

ลบ.ม. เลือก

3 .6 ขนาดของพ้ืนท่ีการใหบริการน้ําประปาท่ีครอบคลุมเพ่ิมข้ึนในระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตร.กม. เลือก

3 .7 รอยละการเพ่ิมข้ึนของกําลังการผลิตน้ําประปาของ อบต. รอยละ เลือก
3 .8 รอยละการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการใหบริการน้ําประปาของ อบต. รอยละ เลือก

4 .1 จํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางท่ีชํารุดเสียหายและไดรับการบํารุงรักษา
จาก อบต. ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ

จุด 100 55 ,000 อปท.
ดําเนินการเอง

ภารกิจท่ี 4 ไฟจราจร ไฟสองสวาง และปายสัญญาณ
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4 .2 จํานวนไฟสองสวาง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้ง
เพ่ิมเติมตามความตองการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2562

จุด 70 38 ,500 อปท.
ดําเนินการเอง

5 .1 จํานวนโครงการของ อบต. ในการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน
 ปลูกตนไม ทางเทา ไหลทาง ท่ีพักผูโดยสาร ท่ีจอดรถประจําทาง และ
พ้ืนท่ีริมทาง

โครงการ เลือก
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รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการสาธารณะ

ภารกิจท่ี 5 การคมนาคมและขนสง
5 .1 จํานวนโครงการของ อบต. ในการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน
 ปลูกตนไม ทางเทา ไหลทาง ท่ีพักผูโดยสาร ท่ีจอดรถประจําทาง และ
พ้ืนท่ีริมทาง

โครงการ เลือก

5 .2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการสงเสริมระบบคมนาคม
ขนสงทางบกใหเกิดความคลองตัวสะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต อบต.

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

5 .3 จํานวนจุดอันตรายบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งทางการจราจรทาง
น้ํา/ทางทะเลในเขต อบต. ท่ีไดรับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขให
ปลอดภัยข้ึน

แหง เลือก

5 .4 จํานวนระบบขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐานของ อบต. เพ่ือใชในการ
บริหารงานพัฒนาหรือบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานของ อบต. ใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน

ระบบ 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

6 .1 จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ี อบต. ไดดําเนินการจัดท ฉบับ เลือก
ภารกิจท่ี 6 ดานผังเมือง
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6 .2 จํานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน
ของ อบต. ท่ีมีการปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใชในระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

ฉบับ เลือก

6 .3 จํานวนอาคาร/โครงการท่ียื่นขออนุญาตกอสรางใหมระหวางป 2562 แหง 41 0 อปท.
ดําเนินการเอง
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รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการสาธารณะ

6 .3 จํานวนอาคาร/โครงการท่ียื่นขออนุญาตกอสรางใหมระหวางป 2562 แหง 41 0 อปท.
ดําเนินการเอง

6 .4 จํานวนอาคาร/โครงการท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางใหมท่ี อบต. ออกให
ระหวางป 2562

แหง 41 0 อปท.
ดําเนินการเอง

6 .5 จํานวนอาคาร/โครงการท่ีไดรับอนุญาตใหดัดแปลงหรือปรับปรุง
อาคารท่ี อบต ออกใหระหวางป 2562

แหง 3 0 อปท.
ดําเนินการเอง

6 .6 ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากร (ตร.ม.) ตร.ม. 105 ,408 0 อปท.
ดําเนินการเอง

6 .7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ดําเนินการอบรมเพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการรับมือกับความเสี่ยงตาง ๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ
 อบรมดับเพลิง ซอมหนีไฟ ภัยแผนดินไหว เปนตน

โครงการ เลือก

6 .8 จํานวนฐานขอมูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงของ อบต. สําหรับการ
ใหบริการขอมูลหรือใชในการวางแผนดานภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานท่ีดิน

จํานวน 4752 0 อปท.
ดําเนินการเอง

6 .9 ขอมูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงมีความถูกตองครบถวน แปลง เลือก



งบประมา
ณ

รูปแบบ ไมไดดําเนินการ

พ.ศ.
2562 พ.ศ. 2562 ในปงบประมาณ พ.ศ

6 .10 ขอมูลท่ีดินของรัฐท่ีไดรับการจัดทําแผนท่ีถูกตองครบถวน แปลง เลือก
6 .11 ขนาดพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนของ อบต. ท่ีมีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม ตร.กม. 47 .47 0 อปท.

ดําเนินการเอง
6 .12 จํานวนโครงการของ อบต. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนหรือความสวยงาม
ของเมืองหรือชุมชน

โครงการ เลือก

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการสาธารณะ
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6 .12 จํานวนโครงการของ อบต. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนหรือความสวยงาม
ของเมืองหรือชุมชน

โครงการ เลือก

ลงชื่อ..............................................................ผูรับรองขอมูล

( นายสกล  เกศปญญาพงศ )
    นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน


