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สรุปผลประเมินการจดับริการสาธารณะ องค�การบริหารส�วนตําบล วิเชตนคร 
 

 

บริการ
สาธารณะ 

เกณฑ�ชี้วัด 
ค�า

เป"าหมาย 
(%) 

กรอบ
การ

ประเมิน 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) 
เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการประเมิน 

ด*านที่ 1 โครงสร*างพ้ืนฐาน และ ด*านที่ 2 ผังเมือง  
ภารกิจที่ 1 การบํารุงรักษาถนน 

1 1. ร�อยละของถนนในความรับผดิชอบทั้งหมด 
ของ อบต. ที่ได�รับการบาํรุงรักษาให�อยู%ในสภาพ 
ที่ใช�งานได�ปกต ิ

80 2400 17400 725 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

1 2. ร�อยละของจํานวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุ
บ%อยคร้ังทางการจราจรทางบก ในเขต อบต.  
ที่ได�รับการพฒันา ปรับปรุง หรือแก�ไข 
ให�ปลอดภัยข้ึน 

75 3 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  

  
ภารกิจที่ 2 การบํารุงรักษาสะพาน 

1 3. ร�อยละของสะพานในเขตทางในความ
รับผิดชอบของ อบต. ทีไ่ด�รับการบํารุงรักษา 
ให�อยู%ในสภาพที่ใช�งานได�ปกต ิ

80 1 7 700 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

  
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส�องสว�าง 

1 4. ร�อยละของสัญญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ชํารุดเสียหาย
และได�รับการบํารุงรักษาให�อยู%ในสภาพใช�งานได�
ปกติ 

100 1 6 600 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

1 5. ร�อยละของจํานวนไฟส%องสว%างในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ได�รับ 
การบํารุงรักษาให�อยู%ในสภาพที่ใช�งานได�ปกต ิ

100 350 750 214.29 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

  
ภารกิจที่ 4 คลอง ลําธาร แหล�งนํ้า และระบบสบูนํ้า 

1 6. ร�อยละของจํานวนสายทางคลอง และลาํธาร
สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได�รับ
การดูแลรักษาให�น้ําสามารถไหลผ%านได�ไม%ติดขัด 
หรือให�อยู%ในสภาพที่ใช�งานได�ปกติ 

90 0 - - ไม%มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร�อยละของจํานวนแหล%งน้ําสาธารณะ พืน้ที ่
พักน้ํา หรือแก�มลิงในความรับผดิชอบของ อบต. 
ที่ได�รับการบํารุงรักษาให�อยู%ในสภาพที่ใช�งานได�
ปกติ 

90 1 2 200 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  
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บริการ
สาธารณะ 

เกณฑ�ชี้วัด 
ค�า

เป"าหมาย 
(%) 

กรอบ
การ

ประเมิน 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) 
เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการประเมิน 

1 8. ร�อยละของจํานวนระบบสูบน้ํา เคร่ืองสูบน้าํ  
ที่อยู%ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได�รับ 
การบํารุงรักษาให�อยู%ในสภาพที่ใช�งานได�ปกต ิ

90 0 - - ไม%มีบริการ
สาธารณะ  

1 9. ร�อยละของจํานวนคลองส%งน้าํที่อยู%ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ทีช่ํารุดเสยีหายและได�รับ
การบํารุงรักษาให�อยู%ในสภาพที่ใช�งานได�ปกต ิ

90 7 2 28.57 การพัฒนา 
ในอนาคต  

  
ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 

1 10. ร�อยละของระบบการผลิตน้าํประปาที่อยู% 
ในความรับผิดชอบของ อบต. ทีไ่ด�รับ 
การบํารุงรักษาให�อยู%ในสภาพที่ใช�งานได�ปกต ิ

95 0 - - ไม%มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 6 ด*านผังเมือง  

2 11. จํานวนโครงการที่ อบต. มีการจัดทํา หรือ
สนับสนนุการจัดทาํผังเมืองรวมจังหวัด หรือ 
ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน  
เปBนกรอบในการพัฒนาท�องถ่ิน 

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  

2 12. จํานวนโครงการที่ อบต. มีการควบคุมการใช�
ประโยชนCที่ดนิและการพัฒนาให�เปBนไปตาม 
ผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือ 
ผังเมืองรวมชุมชน 

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  

  
ภารกิจที่ 7 การรณรงค�ส�งเสริมการประกอบอาคาร 

2 13. ร�อยละของจํานวนอาคารสงู หรืออาคารที่มี
ความเสี่ยงและความล%อแหลมทีจ่ะเกิดอุบัติภัย
ได�รับการรณรงคCส%งเสริมและแก�ไขให�ถูกต�อง 

90 0 - - ไม%มีบริการ
สาธารณะ  

2 14. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที ่อบต.จัดอบรม 
ให�ความรู�แก%ประชาชนเก่ียวกับความเสี่ยงภัย
ต%างๆ ในอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย 
หรือในชุมชน เช%น การซ�อมหนีไฟ การซ�อม
ดับเพลิง แผ%นดินไหว เปBนต�น 

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  
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บริการ
สาธารณะ 

เกณฑ�ชี้วัด 
ค�า

เป"าหมาย 
(%) 

กรอบ
การ

ประเมิน 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) 
เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการประเมิน 

ด*านที่ 3 ด*านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจที่ 8 การส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู*สูงอายุ 

3 15. ร�อยละของผู�สูงอายทุี่มีปGญหาด�านสุขภาพ
หรือปHวยติดเตียงที่ได�รับการดูแลด�านสุขภาพ 
จาก อบต. 

90 13 13 100 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

3 16. จํานวนโครงการส%งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุที่มี
ปGญหาด�านสุขภาพ หรือปHวยติดเตียงที่ อบต. 
ดําเนินการ 

1 1 2 200 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

3 17. จํานวนคร้ังที่ อบต. ส%งนักบริบาลชุมชน 
เข�าร%วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน%วยงานที่เก่ียวข�อง 

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

3 18. ร�อยละของจํานวนผู�สูงอายทุี่ได�รับ 
การสงเคราะหCเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. 

100 1957 1933 98.77 การพัฒนา 
ในอนาคต  

3 19. ร�อยละของผู�สูงอายทุี่เปBนสมาชิกในชมรม 
หรือสมาคม ศูนยCบริการทางสังคม โรงเรียน
ผู�สูงอายุที่อยู%ในความรับผิดชอบของ อบต.  
ที่เข�าร%วมกิจกรรมต%าง ๆ ที่ชมรม สมาคม 
ศูนยCบริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู�สูงอายุที่อยู%
ในความรับผิดชอบของ อบต. จดัข้ึน  

50 1294 1294 100 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

3 20. จํานวนโครงการที่ อบต. ให�การสนับสนนุ 
แก%ผู�สูงอายุในการจัดกิจกรรมนนัทนาการต%างๆ 
หรือการออกกําลังกาย 

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

3 21. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.
เก่ียวกับการส%งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได�ให�แก%
ผู�สูงอาย ุ

1 1 3 300 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

3 22. ร�อยละของผู�สูงอายทุี่ยากไร�ที่อยู%ในภาวะ
พึ่งพิงที่ได�รับการช%วยเหลือสนับสนุน หรือ
ประสานงาน และสงเคราะหCให�เข�าสู%สถาน
สงเคราะหCคนชรา 

80 13 12 92.31 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

  
ภารกิจที่ 9 การส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู*พิการ 

3 23. ร�อยละของผู�พิการที่ได�รับการข้ึนทะเบียน
ตาม พ.ร.บ. ส%งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได�รับการสงเคราะหC
เบี้ยยังชีพคนพิการจาก อบต. 

100 449 447 99.55 การพัฒนา 
ในอนาคต  
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บริการ
สาธารณะ 
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การ
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เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการประเมิน 

3 24. ร�อยละของผู�พิการยากไร�ทีอ่ยู%ในภาวะพึ่งพงิ 
ที่ อบต. เข�าไปช%วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน
หน%วยงานที่เก่ียวข�องให�เข�าไปดําเนินการ
ช%วยเหลือสนับสนนุปGจจยัสี่ในการดํารงชีพ 

100 26 12 46.15 การพัฒนา 
ในอนาคต  

  
ภารกิจที่ 10 การส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู*ติดเชื้อผู*ปBวยเอดส� 

3 25. ร�อยละของผู�ติดเชื้อ/ผู�ปHวยเอดสCที่ได�รับ 
การสงเคราะหCเบี้ยยังชพีผู�ปHวยเอดสC 

100 38 40 105.26 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

  
ภารกิจที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 26. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.  
ในการส%งเสริม ป1องกัน ควบคุม เฝ1าระวังป1องกัน
โรคประจําถ่ิน หรือการแพร%ระบาดของโรคติดต%อ 

1 1 14 1400 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

3 27. ร�อยละของสัตวCได�รับการสาํรวจ ข้ึนทะเบยีน
สัตวCและฉีดวัคซีนสนุัขบ�าตามโครงการ 
สัตวCปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�าฯ 

100 795 795 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

  
ภารกิจที่ 12 การส�งเสริมสถานประกอบการอาหารผ�านเกณฑ�มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

3 28. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.  
ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบ
กิจการอาหารในพื้นที ่

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  
  
ด*านที่ 4 ด*านการศึกษา  
ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา 

4 29. ร�อยละของศูนยCพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. 
ที่ผ%านการประเมินมาตรฐานสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัยแห%งชาต ิ

100 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

4 30. ร�อยละของเด็กในศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
อนุบาล หรือประถมศึกษา ในสงักัด อบต.ที่ได�รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ�วน 

100 56 56 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

4 31. ร�อยละของเด็กในศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
อนุบาล หรือประถมศึกษา ในสงักัด อบต.ที่ได�รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณค%า ทางโภชนาการครบถ�วน 
 

100 56 56 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  
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4 32. ร�อยละของเด็กด�อยโอกาส เด็กยากจนที่ได�รับ
การสนับสนนุด�านการศึกษา หรือด�านการเงินจาก 
อบต. หรือวัสดุอุปกรณCจาก อบต. 

100 20 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  
4 33. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการเก่ียวกับ 

การส%งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด อบต. หรือ
โรงเรียนในสังกัดอ่ืนที่ อบต. ให�การสนับสนนุ 

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  
  
ด*านที่ 5 ด*านการจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
ภารกิจที่ 14 การป"องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 34. อบต. มีการจัดทําแผนป1องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยประเภทสาํคัญที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 
คําอธิบาย ระบุจํานวนแผนป1องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยประเภทสาํคัญที่เกิดข้ึนในพื้นที ่
ที่ อบต. ได�ดําเนินการ 

1 1 4 400 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

5 35. ร�อยละของจํานวนอาสาสมัครป1องกันภัย 
ฝHายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนนุให�จัดตั้ง
ข้ึน รวมทั้งจํานวนอาสาสมัครป1องกันสาธารณภัย
ของมูลนิธิ สมาคม สมาชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน 
ที่ตั้งข้ึนถูกต�องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่ อบต. 

2 7358 19 0.26 การพัฒนา 
ในอนาคต  

5 36. ร�อยละของจํานวนกล�องโทรทัศนCวงจรปTด 
(CCTV) ด�านความปลอดภัย (ของ อบต. ที่มีระบบ 
CCTV) ที่ชํารุดเสียหายและสามารถซ%อมแซมได� ที่
ได�รับการซ%อมแซมให�สามารถ 
ใช�งานได�ปกติ 

100 11 11 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

  
ภารกิจที่ 15 การจัดการความขัดแย*ง 

5 37. จํานวนศูนยCรับเร่ืองราวร�องทุกขC ศูนยC 
ไกล%เกลี่ยข�อพิพาท ศูนยCยตุิธรรมชุมชน 
ศูนยCบริการประชาชน ศูนยCดํารงธรรม ศูนยC one 
stop service หรือจากช%องทางสื่อออนไลนCอ่ืน ๆ 
ที่ อบต. จัดให�มี หรือดําเนินการ 
 
 
 
 

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  
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5 38. ร�อยละของจํานวนเร่ืองราวร�องทุกขCของ
ประชาชนจากศูนยCรับเร่ืองราวร�องทุกขC ศูนยC 
ไกล%เกลี่ยข�อพิพาท ศูนยCยตุิธรรมชุมชน 
ศูนยCบริการประชาชน ศูนยCดํารงธรรม ศูนยC one 
stop service หรือจากช%องทางสื่อออนไลนCอ่ืน ๆ 
ที่ส%งให� อบต. ดําเนินการ และได�รับการให�ความ
ช%วยเหลือจาก อบต. หรือการประสานงาน
หน%วยงานที่เก่ียวข�องดําเนินการต%อไป 

90 0 - - ไม%มีบริการ
สาธารณะ  

  
ด*านที่ 6 ด*านการส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท�องเที่ยว และการลงทุน  
ภารกิจที่ 16 การส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท�องเที่ยว และการลงทุน 

6 39. จํานวนโครงการที่ อบต. มีการสนับสนนุ
งบประมาณ หรือสนับสนนุ ส%งเสริมอ่ืน ๆ ให�แก%
กลุ%มอาชีพกลุ%มวิสาหกิจชุมชน กลุ%มการท%องเที่ยว 
ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

1 1 2 200 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

6 40. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. 
ดําเนินการเก่ียวกับการส%งเสริมอาชีพ เช%น 
เกษตรกรรม ประมงปศุสัตวC หรืออาชีพใหม% เปBนต�น 

1 1 13 1300 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

6 41. จํานวนโครงการที่ อบต. จดัให�มีหรือส%งเสริม 
ศูนยCแสดงสนิค�าชุมชน ศูนยCจาํหน%ายสนิค�า  
ตลาดนัด ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน  
ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้าํ หรือตลาดเก%า เปBนต�น 

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

6 42. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต. 
เก่ียวกับการพัฒนา หรือฟbcนฟูแหล%งท%องเที่ยว
เสื่อมโทรมให�มีสภาพที่เหมาะสมต%อการท%องเที่ยว 

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

6 43. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต.  
เพื่อกระตุ�น หรือส%งเสริมการท%องเที่ยว และการให�
ความรู�เก่ียวกับประวัติความเปBนมาของ 
แหล%งท%องเที่ยว 

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  

6 44. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต.  
ในการให�คําปรึกษา และสนบัสนุนการจัดตัง้กลุ%ม
อาชีพ หรือกลุ%มเกษตรกร หรือกลุ%มต%าง ๆ เพื่อ
ส%งเสริมอาชีพหรือการสร�างงาน 
 
 

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  
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6 45. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต.  
ในการให�คําปรึกษาทั้งทีส่ํานักงาน อบต. หรือ
ช%องทางสื่อออนไลนCต%าง ๆ เก่ียวกับการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณชิยC หรือการส%งเสริม
การลงทุนในพื้นที ่

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

  
ด*านที่ 7 ด*านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม และ ด*านที่ 8 ด*านการส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  
ภูมิปEญญาชาวบ*าน และโบราณสถาน  
ภารกิจที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

7 46. ร�อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต. 
ที่ถูกกําจัดอย%างถูกสุขลักษณะ 

90 926.41 926.41 100 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

7 47. ร�อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะ 
ติดเชื้อในพื้นที่ อบต. ที่ถูกส%งต%อไปกําจัดอย%าง 
ถูกสุขลักษณะ 

90 173 173 100 สูงกว%า 
ค%าเป1าหมาย  

7 48. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต.  
ในการอนุรักษCดูแลรักษาแหล%งน้าํธรรมชาติ ลําน้ํา
ธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝGdง หรือการจัดการ
เก่ียวกับปGญหาวัชพชื ผักตบชวา ปGญหาน้าํเน%าเสีย 
การกําจัดน้ําเสยี เปBนต�น 

2 2 1 50 การพัฒนา 
ในอนาคต  

7 49. จํานวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรือ
ประชาสัมพนัธCให�ความรู�แก%ประชาชนเก่ียวกับ 
การดูแลรักษาปHา ภัยจากไฟปHา การป1องกันไฟปHา 
การเผาในที่โล%ง ภัยจากการเผาในที่โล%ง เปBนต�น 

1 1 1 100 เท%ากับ 
ค%าเป1าหมาย  

7 50. จํานวนคร้ังที่ อบต. จัดส%งอาสาสมัครป1องกัน
ไฟปHาเข�าร%วมอบรมกับหน%วยงานที่เก่ียวข�อง 

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  
7 51. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต.  

ในการจัดการเก่ียวกับค%าฝุHน PM ๒.๕ 
1 1 1 100 เท%ากับ 

ค%าเป1าหมาย  
  
ภารกิจที่ 18 การส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปEญญาชาวบ*าน และโบราณสถาน  

8 52. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบต.  
ในการส%งเสริมหรืออนุรักษCศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถ่ิน หรือภูมิปGญญาชาวบ�าน 
 
 

3 3 2 66.67 การพัฒนาใน
อนาคต  
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8 53. จํานวนแหล%งการเรียนรู�ในท�องถ่ินเก่ียวกับ
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมปิGญญาท�องถ่ิน 
และโบราณสถาน ทีไ่ด�รับ การส%งเสริมหรือ
สนับสนนุจาก อบต. 

1 1 - - ไม%ได�ดาํเนินการ 
ในป9งบประมาณ 

พ.ศ  

  
 





สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค�การบริหารส�วนตําบล วิเชตนคร 

คําถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จํานวน ร!อยละ จํานวน ร!อยละ 
ด!านที่ 1 ด!านโครงสร!างพ้ืนฐาน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านโครงสร�างพืน้ฐานของ อบต. 

82 84.54% 15 15.46% 

ด!านที่ 2 ด!านการผังเมือง 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านการผงัเมืองของ อบต. เก่ียวกับการจัดทําหรือสนบัสนุน 
การจัดทําผงัเมืองรวมชุมชน และการควบคุมการใช�ประโยชน4ทีด่ิน
และการพัฒนาให�เป6นไปตามผังเมืองรวมชุมชน 

80 82.47% 17 17.53% 

ด!านที่ 3 ด!านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชวีิตของ อบต. 

79 81.44% 18 18.56% 

ด!านที่ 4 ด!านการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านการศึกษาของ อบต. 

91 93.81% 6 6.19% 

ด!านที่ 5 ด!านการจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ 
อบต. 

74 76.29% 23 23.71% 

ด!านที่ 6 ด!านการส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท�องเที่ยว และการลงทุน 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท�องเที่ยว และ 
การลงทุนของ อบต. 

63 64.95% 34 35.05% 

ด!านที่ 7 ด!านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
7. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของ อบต. 

84 86.6% 13 13.4% 

ด!านที่ 8 ด!านการส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป;ญญาชาวบ!าน และโบราณสถาน 
8. ความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดบริการสาธารณะ 
ด�านการส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป@ญญาชาวบ�าน และ
โบราณสถานของ อบต. 

66 68.04% 31 31.96% 

  
 

 


