
งบประมาณ รูปแบบ ไมไดดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ในปงบประมาณ พ.ศ

15 .1 จํานวนรถดับเพลิงท่ี อบต. ไดดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาใหพรอม
ใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง

คัน 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

15 .2 จํานวนแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสําคัญท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีท่ี อบต. จัดทํา

แผน 8 0 อปท.
ดําเนินการเอง

15 .3 จํานวนหมูบาน/ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งระบบแจงเหตุ
เม่ือเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมูบาน

แหง เลือก

การใหบริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-4 องคการบริหารสวนตําบล ธรรมเสน

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ

ภารกิจท่ี 15 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

15 .3 จํานวนหมูบาน/ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งระบบแจงเหตุ
เม่ือเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมูบาน

แหง เลือก

15 .4 จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ท่ี อบต.สนับสนุน
ใหจัดตั้งข้ึน

คน เลือก

15 .5 จํานวนอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี อบต.สนับสนุน
ใหจัดตั้งข้ึน

คน เลือก

15 .6 จํานวนครั้งตอปท่ี อบต. ดําเนินการออกคําสั่งและ สนับสนุน ให
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/
หมูบาน

ครั้ง เลือก

15 .7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ท่ีมุงลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ/
กิจกรรม

2 30 ,000 อปท.
ดําเนินการเอง
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15 .8 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยท่ีรถดับเพลิงของ อบต.เดินทางถึงสถานท่ีเกิด
อัคคีภัยเม่ือไดรับแจงเหตุ

นาที 15 0 อปท.
ดําเนินการเอง

15 .9 รอยละของมูลคาความเสียหายท่ีลดลงจากการปองกันอุบัติภัยทางถนน รอยละ เลือก

15 .10 รอยละของมูลคาความเสียหายท่ีลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ
 อบต.

รอยละ เลือก

15 .11 จํานวนเครื่องมืออุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
อบต. มีครบถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดและอยูในสภาพท่ีพรอมใช
งานตลอด 24 ชั่วโมง

ชิ้น เลือก

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ

-2 -

15 .11 จํานวนเครื่องมืออุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
อบต. มีครบถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดและอยูในสภาพท่ีพรอมใช
งานตลอด 24 ชั่วโมง

ชิ้น เลือก

15 .12 จํานวนเครือขายทองถ่ินท่ี อบต. รวมเปนสมาชิกในการจัดทําแผน
จัดการกับภัยพิบัติ มีการแบงปนทรัพยากรภายในเครือขาย มีการฝกซอม
แผนรวมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมกัน

เครือขาย เลือก

15 .13 รอยละของงบประมาณท่ีลดลงในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณในการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องมาจากเครือขาย อบต. ในการ
จัดการภัยพิบัติ

รอยละ เลือก

16 .1 จํานวนขอบัญญัติทองถ่ินท่ีรองรับอํานาจหนาทีตามกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให อบต. มีอํานาจ/ภารกิจท่ีไดรับถาย
โอน

จํานวน เลือก
ภารกิจท่ี 16 การจัดระเบียบชุมชน
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16 .2 จํานวนโครงการท่ี อบต. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดระเบียบใน
หมูบาน/ชุมชนแกกลุมเยาวชน กลุมแมบาน ประชาชน หรือกลุมผูสูงอายุ

โครงการ เลือก

16 .3 จํานวนโครงการท่ี อบต. รวมกับฝายปกครองตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน
 ผูนําชุมชนเพ่ือจัดการปญหาความไรระเบียบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน/หมูบาน

โครงการ เลือก

16 .4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ใชกระบวนการชุมชน/ประชา
สังคมดูแลจัดการปญหาความไรระเบียบในชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ
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ภารกิจท่ี 17 การจัดการความขัดแยง

รายการขอมูล หนวย

16 .4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ใชกระบวนการชุมชน/ประชา
สังคมดูแลจัดการปญหาความไรระเบียบในชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

17 .1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เพ่ือสํารวจขอมูลหรือความพึง
พอใจของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไขสิ่งท่ีจะเปนเหตุของ
ความขัดแยง

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

17 .2 จํานวนเรื่องรองทุกขเก่ียวกับเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน ซึ่ง
 อบต. ไดดําเนินการปองกันมิใหเกิดความขัดแยงในชุมชนไดสําเร็จ

เรื่อง 5 0 อปท.
ดําเนินการเอง

17 .3 จํานวนครั้งเม่ือเกิดปญหาความขัดแยงในชุมชน และ อบต. ไดเขาไป
ดําเนินการ (ตามอํานาจหนาท่ี) เพ่ือแกไขหรือสั่งการใหหยุดการกระทําท่ีเปน
เหตุใหเกิดความขัดแยง

ครั้ง 5 0 อปท.
ดําเนินการเอง

ภารกิจท่ี 17 การจัดการความขัดแยง
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17 .4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ดําเนินการเพ่ือไกลเกลี่ยขอพิพาท
หรือขอขัดแยง (ไมนับรวมศูนยยุติธรรมชุมชน)

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

17 .5 จํานวนเรื่องรองทุกขเก่ียวกับปญหาความขัดแยงท่ี อบต. เขาไป
ดําเนินการปองกันเหตุความขัดแยงไดประสบผลสําเร็จ

เรื่อง เลือก

17 .6 จํานวนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนแลวในพ้ืนท่ี ซึ่ง อบต. ไดดําเนินการแกไข
ไดเปนผลสําเร็จ

เรื่อง เลือก

17 .7 จํานวนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือ ศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ี แหง 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง
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รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ

ภารกิจท่ี 18 การปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด

17 .7 จํานวนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือ ศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ี แหง 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

18 .1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน จัดประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
รวมกับฝายตํารวจ ฝายปกครอง และ ฝายทองท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

18 .2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. รวมกับชุมชน หรือหมูบาน สราง
ความเขมแข็งใหชุมชน/หมูบาน

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

18 .3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. จัดใหแกประชาชนเพ่ือแกไขปญหา
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

18 .4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. จัดรณรงคปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงจากปญหายาเสพติด

โครงการ/
กิจกรรม

1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

ภารกิจท่ี 18 การปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด
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18 .5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ดําเนินการรวมกับกรรมการชุมชน
คณะกรรมการหมูบาน หรือภาคประชาสังคมในการจัดเวรยามประจําหมูบาน
 ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสัปปะรด

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

18 .6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. รวมมือกับสวนราชการใชมาตรการ
ท่ีเขมงวดและจริงจังเพ่ือจัดการกับผูคาหรือผูเสพยาเสพติดในชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

18 .7 ขนาดพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ตร.กม. เลือก
18 .8 ขนาดพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ไดมีเจาหนาท่ี
ตรวจตราหรือเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ตร.กม. เลือก

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ
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18 .8 ขนาดพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ไดมีเจาหนาท่ี
ตรวจตราหรือเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ตร.กม. เลือก

18 .9 รอยละของมูลคาความเสียหายในทรัพยสินหรือบานเรือนของ
ประชาชนท่ีลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อบต.

รอยละ 1 .2 0 อปท.
ดําเนินการเอง

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน


