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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 
 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  

ภารกิจที่ 1 การบำรุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของถนนในความ
รับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่
ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  

1 2. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการ
จราจรทางบก ในเขต อบต. ที่ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้
ปลอดภัยขึ้น 

75 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 2 การบำรุงรักษาสะพาน 

1 3. ร้อยละของสะพานในเขตทางใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับ
การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  

  



3 
 

  
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 4. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรใน
ความรับผิดชอบในเขตทางของ 
อบต. ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  

1 5. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง
ในความรับผิดชอบในเขตทางของ 
อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 4 คลอง ลำธาร แหล่งน้ำ และระบบสูบน้ำ 

1 6. ร้อยละของจำนวนสายทาง
คลอง และลำธารสาธารณะ ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับ
การดูแลรักษาให้น้ำสามารถไหล
ผ่านได้ไม่ติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

90 3 2 66.67 การพัฒนาในอนาคต  

1 7. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำ
สาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิง
ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่
ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

90 1 1 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
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1 8. ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ 
เครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติ 

90 4 7 175 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

1 9. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่
ชำรุดเสียหายและได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 

1 10. ร้อยละของระบบการผลิต
น้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

95 4 7 175 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

 
ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง  

2 11. จำนวนโครงการที่ อบต. มีการ
จัดทำ หรือสนับสนุนการจัดทำผัง
เมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวม
เมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน เป็น
กรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

2 12. จำนวนโครงการที่ อบต. มีการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  
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การพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
รวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง 
หรือผังเมืองรวมชุมชน 

  
ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 

2 13. ร้อยละของจำนวนอาคารสูง 
หรืออาคารที่มีความเสี่ยงและความ
ล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการ
รณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง 

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  

2 14. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ 
อบต.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย
ต่างๆ ในอาคารสูง หรืออาคารที่มี
ความเสี่ยงภัย หรือในชุมชน เช่น 
การซ้อมหนีไฟ การซ้อมดับเพลิง 
แผ่นดินไหว เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  
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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ กับ 
(1) % 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

3 15. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพจาก อบต. 

90 66 66 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

3 16. จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มปีัญหาด้านสุขภาพ หรือ
ป่วยติดเตียงที่ อบต. ดำเนินการ 

1 1 2 200 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

3 17. จำนวนครั้งที่ อบต. ส่งนัก
บริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 18. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ อบต. 

100 1922 1922 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 19. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกในชมรม หรือสมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม โรงเรียน

50 800 800 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  
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ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม 
หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. จัดขึ้น  

3 20. จำนวนโครงการที่ อบต. ให้การ
สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรือการ
ออกกำลังกาย 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 21. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต.เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
การเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

3 22. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่
อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุน หรือ
ประสานงาน และสงเคราะห์ให้เข้าสู่
สถานสงเคราะห์คนชรา 

80 1 1 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

3 23. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการจาก อบต. 

100 529 529 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  
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3 24. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิงที่ อบต. เข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไป
ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัย
สี่ในการดำรงชีพ 

100 2 2 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  
ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ 

3 25. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

100 23 23 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 11 การสาธารณสขุมูลฐาน 

3 26. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต. ในการส่งเสริม ป้องกัน 
ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำ
ถิ่น หรือการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

1 1 2 200 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

3 27. ร้อยละของสัตว์ได้รับการสำรวจ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัข
บ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

100 3748 2121 56.59 การพัฒนาใน
อนาคต  
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ภารกิจที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

3 28. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต. ในการตรวจสุขาภิบาล
อาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในพ้ืนที่ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  
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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  

ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา 

4 29. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

100 7 7 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

4 30. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หรืออนุบาล หรือ
ประถมศึกษา ในสังกัด อบต.ที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

100 273 340 124.54 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

4 31. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หรืออนุบาล หรือ
ประถมศึกษา ในสังกัด อบต.ที่ได้รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทาง
โภชนาการครบถ้วน 

100 273 340 124.54 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

4 32. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็ก
ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ  
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การศึกษา หรือด้านการเงินจาก 
อบต. หรือวัสดุอุปกรณ์จาก อบต. 

4 33. จำนวนกิจกรรม หรือโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพใน
โรงเรียนสังกัด อบต. หรือโรงเรียน
ในสังกัดอ่ืนที่ อบต. ให้การ
สนับสนุน 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  
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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  

ภารกิจที่ 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 34. อบต. มีการจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยประเภท
สำคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ คำอธิบาย 
ระบุจำนวนแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประเภทสำคัญท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนที่ที่ อบต. ได้ดำเนินการ 

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

5 35. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ 
อบต. สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น รวมทั้ง
จำนวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณ
ภัยของมูลนิธิ สมาคม สมาชิก 
ชมรม รูปแบบอื่น ที่ตั้งขึ้นถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในเขตพ้ืนที่ อบต. 

2 1444 287 19.88 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

5 36. ร้อยละของจำนวน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ด้านความปลอดภัย (ของ อบต. ที่มี
ระบบ CCTV) ที่ชำรุดเสียหายและ

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  
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สามารถซ่อมแซมได้ ที่ได้รับการ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

ภารกิจที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง 

5 37. จำนวนศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
ประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ 
one stop service หรือจาก
ช่องทางสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ที่ อบต. 
จัดให้มี หรือดำเนินการ 

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

5 38. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรง
ธรรม ศูนย์ one stop service 
หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 
ที่ส่งให้ อบต. ดำเนินการ และได้รับ
การให้ความช่วยเหลือจาก อบต. 
หรือการประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

90 4 5 125 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ

ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ กับ 
(1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

6 39. จำนวนโครงการที่ อบต. มีการ
สนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน 
ส่งเสริมอ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว 
ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปร
รูปตลาด 

1 1 3 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

6 40. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ 
อบต. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพ เช่น เกษตรกรรม ประมงปศุ
สัตว์ หรืออาชีพใหม่ เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

6 41. จำนวนโครงการที่ อบต. จัดให้มี
หรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน 
ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาด
ชุมชน หรือถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า 
เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  
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6 42. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรม
ของ อบต. เกี่ยวกับการพัฒนา หรือ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มี
สภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

6 43. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรม
ของ อบต. เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

6 44. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรม
ของ อบต. ในการให้คำปรึกษา และ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ หรือ
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

6 45. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรม
ของ อบต. ในการให้คำปรึกษาทั้งท่ี
สำนักงาน อบต. หรือช่องทางสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  
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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ กับ 
(1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกิจที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 46. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ อบต. ที่ถูกกำจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ 

90 971 971 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

7 47. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อในพ้ืนที่ อบต. ที่ถูกส่ง
ต่อไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 

90 0.2 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

7 48. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรม
ของ อบต. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษา
แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำธรรมชาติ 
ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา 
ปัญหาน้ำเน่าเสีย การกำจัดน้ำเสีย 
เป็นต้น 

2 2 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

7 49. จำนวนโครงการของ อบต. ใน
การอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแล
รักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟ

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
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ป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากการเผาใน
ที่โล่ง เป็นต้น 

7 50. จำนวนครั้งที่ อบต. จัดส่ง
อาสาสมัครป้องกันไฟป่าเข้าร่วม
อบรมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

7 51. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรม
ของ อบต. ในการจัดการเก่ียวกับค่า
ฝุ่น PM ๒.๕ 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

ภารกิจที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 52. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรม
ของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 

3 3 3 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

8 53. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นเก่ียวกับศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
โบราณสถาน ที่ได้รับ การส่งเสริม
หรือสนับสนุนจาก อบต. 

1 1 22 2200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ 

คำถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. 46 92% 4 8% 
ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการผังเมืองของ อบต. เกี่ยวกับการจัดทำหรือสนับสนุนการ
จัดทำผังเมืองรวมชุมชน และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมชุมชน 

47 94% 3 6% 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตของ อบต. 46 92% 4 8% 
ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาของ อบต. 48 96% 2 4% 
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ 
อบต. 

45 90% 5 10% 

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
ของ อบต. 

43 86% 7 14% 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อบต. 45 90% 5 10% 
ด้านการศึกษา 
8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถานของ อบต. 

48 96% 2 4% 

 


