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20 .1 ปริมาณขยะชุมชนท่ี อบต. ดําเนินการจัดเก็บ ตัน/วัน เลือก
20 .2 ปริมาณขยะชุมชนท่ีกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ ตัน/วัน เลือก
20 .3 ปริมาณขยะติดเชื้อท่ี อบต. ดําเนินการจัดเก็บ ตัน/วัน เลือก
20 .4 ปริมาณขยะติดเชื้อท่ีกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ ตัน/วัน เลือก
20 .5 จํานวนโครงการ/แผนงานของ อบต. ในการจัดการขยะตกคาง
ในชุมชน

โครงการ เลือก

การใหบริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-6 องคการบริหารสวนตําบล ธรรมเสน

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ

ภารกิจท่ี 20 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

20 .4 ปริมาณขยะติดเชื้อท่ีกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ ตัน/วัน เลือก
20 .5 จํานวนโครงการ/แผนงานของ อบต. ในการจัดการขยะตกคาง
ในชุมชน

โครงการ เลือก

20 .6 จํานวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรือรณรงคใหความรู
เก่ียวกับไฟปา การเผาในท่ีโลง ภัยจากไฟปา การปองกันไฟปา และภัย
จากการเผาในท่ีโลง

โครงการ 1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

20 .7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการปองกันหรือแกไข
ปญหาไฟปา หรือการเผาในท่ีโลง

โครงการ/
กิจกรรม

1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

20 .8 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการประสานความรวมมืออยางตอเนื่อง
จาก อบต. เพ่ือเปนครือขายในการจัดการไฟปาหรือเพ่ือปองกันไมให
เกิดไฟปา

ครัวเรือน เลือก
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20 .9 จํานวนกิจกรรม/โครงการของ อบต. ในการอนุรักษดูแลรักษา
ปา แหลงน้ําธรรมชาติ ลําน้ําสาธารณะ และทรัพยากรชายฝง หรือ
การจัดการเก่ียวกับปญหาวัชพืช ผักตบชวา ปญหาน้ําเนาเสีย และการ
ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

โครงการ/
กิจกรรม

1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

20 .10 จํานวนแหลงขยะตกท้ิงคาง พ้ืนท่ีท่ีขยะจัดเก็บไมหมด หรือ
บริเวณท่ีถูกลักลอบนําขยะไปท้ิง

แหง เลือก

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ
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20 .10 จํานวนแหลงขยะตกท้ิงคาง พ้ืนท่ีท่ีขยะจัดเก็บไมหมด หรือ
บริเวณท่ีถูกลักลอบนําขยะไปท้ิง

แหง เลือก

20 .11 ปริมาณขยะตกคางในชุมชน ตัน/วัน เลือก
20 .12 ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บได ตัน/วัน เลือก
20 .13 แหลงน้ําในชุมชนท่ีมีคุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐาน แหง 57 0 อปท.

ดําเนินการเอง
20 .14 จํานวนพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีคุณภาพอากาศไมเกินคามาตรฐาน
ตลอดท้ังป

ตร.กม. 47 .47 0 อปท.
ดําเนินการเอง

20 .15 รอยละของจํานวนไฟปา และการเผาในท่ีโลงท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกับปท่ีแลว

รอยละ เลือก

20 .16 รอยละของขนาดของพ้ืนท่ีปาท่ีถูกไฟไหมท่ีลดลงเม่ือเทียบกับ
ปท่ีแลว

รอยละ เลือก
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20 .17 จํานวนกิจกรรม/โครงการของ อบต. ในการลดปริมาณขยะ
คัดแยกขยะ ลดใชถุงพลาสติก นําขยะกลับมาใชใหม หรือลดการท้ิง
ขยะไมถูกท่ี

โครงการ/
กิจกรรม

1 0 อปท.
ดําเนินการเอง

20 .18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมปลูกปาหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
อบต. และมีการดูแลรักษาปาอยางตอเนื่อง

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

20 .19 จํานวนโครงการท่ีการสนับสนุนกลุมอาสาสมัครหรือการสราง
เครือขายเพ่ือพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
จัดการไฟปาในพ้ืนท่ี

โครงการ เลือก
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รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ

20 .19 จํานวนโครงการท่ีการสนับสนุนกลุมอาสาสมัครหรือการสราง
เครือขายเพ่ือพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
จัดการไฟปาในพ้ืนท่ี

โครงการ เลือก

20 .20 ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
คอมพิวเตอร สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายท่ีดําเนินการโดย อบต.

ตัน/วัน เลือก

20 .21 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการรณรงคสงเสริม
การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทางเลือก

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

20 .22 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการรณรงคสงเสริม
การลดใชสารเคมีในการเกษตร

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

20 .23 จํานวนระบบขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อบต.ใชในการวางแผนและดําเนินงานดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม

ระบบขอมูล เลือก
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20 .24 ขยะชุมชนท่ีมีการคัดแยก หรือนํากลับไปใชใหม ตัน/วัน เลือก
20 .25 รอยละของพ้ืนท่ีปาท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมปลูก
ตนไมของ อบต. ซึ่งมีการดูแลรักษาใหตนไมอยูในสภาพท่ีสมบูรณและ
เติบโตอยางตอเนื่อง

รอยละ เลือก

21 .1 จํานวนโครงการของ อบต. ในการสงเสริมการเรียนรู
แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

โครงการ 6 200 ,000 อปท.
ดําเนินการเอง

ภารกิจท่ี 21 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ
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21 .1 จํานวนโครงการของ อบต. ในการสงเสริมการเรียนรู
แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

โครงการ 6 200 ,000 อปท.
ดําเนินการเอง

21 .2 จํานวนผูไดรับการสงเสริมการเรียนรู แลกเปลี่ยน การสืบทอด
และปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

คน เลือก

21 .3 จํานวนโครงการของ อบต. ในการสงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ 6 200 ,000 อปท.
ดําเนินการเอง

21 .4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เพ่ือสงเสริมหรือเผยแพร
การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

โครงการ/
กิจกรรม

3 200 ,000 อปท.
ดําเนินการเอง

21 .5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ท่ีมุงคนหา ยกยอง หรือ
เชิดชูปราชญชาวบาน และภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/
กิจกรรม

3 0 อปท.
ดําเนินการเอง

21 .6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ท่ีมุงถอดบทเรียนภูมิ
ปญญาชาวบาน ความเชื่อ ประเพณี คานิยมทองถ่ิน และเผยแพรให
คนรุนใหมไดศึกษาเรียนรูทองถ่ิน

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก
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21 .7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจ
และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี
ศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/
กิจกรรม

เลือก

21 .8 รอยละของประชาชนท่ีมีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจตออัต
ลักษณดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนทองถ่ิน

รอยละ 80 0 อปท.
ดําเนินการเอง

21 .9 จํานวนระบบขอมูล/ฐานขอมูลดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ินท่ีใชในการวางแผนสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ระบบ เลือก
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รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ

21 .9 จํานวนระบบขอมูล/ฐานขอมูลดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ินท่ีใชในการวางแผนสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ระบบ เลือก

21 .10 จํานวนหลักสูตรการเรียนรูดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินท่ี
นํามาถายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด อบต.

หลักสูตร เลือก

21 .11 โครงการหรือจํานวนแผนท่ีวัฒนธรรม แผนท่ีชุมชนเชิงนิเวศน
 แผนท่ีของดีชุมชน แผนท่ีภูมิปญญาทองถ่ิน/ปราชญชาวบานฯลฯ ท่ี
อบต.จัดทําหรือสงเสริมใหมีการจัดทําข้ึนเพ่ือแหลงเรียนรูในเชิง
อนุรักษหรือพัฒนาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

โครงการ เลือก

21 .12 จํานวนโครงการ/แผนงานบูรณาการระหวาง อบต. กับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ในดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญ
 โบราณสถาน ชุมชนเกา/เมืองเกา/อาคารเกา หรือแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม

โครงการ/
แผนงาน

2 200 ,000 อปท.
ดําเนินการเอง
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21 .13 จํานวนโครงการ/แผนงานของ อบต. ในการสงเสริมบูรณา
การหรือสรางเครือขายทางศาสนา

โครงการ/
แผนงาน

เลือก

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

รายการขอมูล หนวย จํานวน ไมมีบริการ
สาธารณะ
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ลงชื่อ.............................................................. ผูรับรองขอมูล
( นายสกล  เกศปญญาพงศ )

    นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน


