
ข้อมูลพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเวียง 

  

รายการข้อมูล หน่วย 
ข้อมูล ณ ป ี 
พ.ศ. 2560 

แหล่งข้อมูล 
ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

อปท.เอง 
(เลือก) 

จากแหล่งอื่น  
(เลือก) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     

  1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบท้ังหมดของ อบต. กม. 
   

เลือก 

  1.2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีช ารุด กม. 16 เลือก 
  

  1.3 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ในความรับผิดชอบของ อบต. กม. 250 เลือก 
  

  1.4 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ท่ีช ารุด กม. 2 เลือก 
  

  1.5 ระยะทางของถนนลูกรังในความรับผิดชอบท้ังหมดของ อบต. กม. 
   

เลือก 

  1.6 ระยะทางของถนนลูกรังท่ีช ารุด กม. 630 เลือก 
  

  1.7 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกในความรับผิดชอบท้ังหมดของ อบต. กม. 
   

เลือก 

  1.8 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีช ารุด กม. 
   

เลือก 

  1.9 จ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

  1.10 จ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด  แห่ง 
   

เลือก 

  1.11 ระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ อบต. กม. 
   

เลือก 

  1.12 ระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด  กม. 
   

เลือก 

  1.13 จ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. เส้น 6 เลือก 
  

  1.14 จ านวนบ่อน้ า/บ่อน้ าบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. (อบต. ได้ขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเรียบร้อยแลว้) บ่อ 3 เลือก 
  



  
1.15 จ านวนบ่อน้ า/น้ าบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนต้องการให้สร้างเพ่ิมเติมหรือตามแผนพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2560 

บ่อ 
   

เลือก 

  
1.16 จ านวนถังเก็บน้ าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิดความเดือนร้อน เช่น ภัยแล้ง เป็นต้น ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.  

ถัง 10 เลือก 
  

  1.17 จ านวนถังเก็บน้ าท่ีประชาชนต้องการให้สร้างหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 ถัง 
   

เลือก 

  1.18 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เครื่อง 
   

เลือก 

  
1.19 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ีประชาชนต้องการให้จัดซื้อหรอืติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

เครื่อง 
   

เลือก 

  1.20 ปริมาณความต้องการน้ าประปาโดยภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกัน (ลบ.ม. ตอ่วัน) ลบ.ม. 50 เลือก 
  

  1.21 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการใช้น้ าประปาท้ังหมดในเขตรับผิดชอบของ อบต. ตร.กม. 5 เลือก 
  

  1.22 จ านวนระบบการผลิตน้ าประปาในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

  1.23 จ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

  1.24 จ านวนสะพานไม้ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

  1.25 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. จุด 367 เลือก 
  

  1.26 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีช ารุดเสียหาย จุด 80 เลือก 
  

  1.27 จ านวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. จุด 13 เลือก 
  

  1.28 จ านวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหาย จุด 1 เลือก 
  

  1.29 จ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ป้าย 4 เลือก 
  

  1.30 จ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ีช ารุดเสียหาย ป้าย 
   

เลือก 

  
1.31 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนต้องการให้ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

จุด 2 เลือก 
  



  
1.32 จ านวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนต้องการให้ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

จุด 
   

เลือก 

  
1.33 จ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีประชาชนต้องการให้ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

จุด 
   

เลือก 

  1.34 จ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

  1.35 จ านวนสถานีขนส่งในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 
   

เลือก 

2.ด้านผังเมือง  
     

  2.1 จ านวนอาคาร/โครงการท่ียื่นขออนญุาตก่อสร้างใหม่ระหว่างปี 2560 แห่ง 90 เลือก 
  

  2.2 จ านวนอาคาร/โครงการท่ียื่นขออนญุาตดัดแปลงหรอืปรับปรุงระหว่างปี 2560 แห่ง 1 เลือก 
  

  2.3 จ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ท่ีดินในรอบปี 2560 เรื่อง 
   

เลือก 

  2.4 จ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบปี 2560 เรื่อง 
   

เลือก 

  2.5 จ านวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยท้ังหมดในเขต อบต. แห่ง 
   

เลือก 

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
     

  3.1 จ านวนสตรีท้ังหมดในพ้ืนท่ี คน 1341 เลือก 
  

  3.2 จ านวนผู้สูงอายุท้ังหมดในพ้ืนท่ี คน 449 เลือก 
  

  3.3 จ านวนผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท้ังหมดในพ้ืนท่ี คน 13 เลือก 
  

  3.4 จ านวนผู้พิการท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต.  คน 56 เลือก 
  

  3.5 จ านวนผู้พิการท่ีต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานท าท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต.  คน 
   

เลือก 

  3.6 จ านวนห้องน้ าในอาคาร อบต. ห้อง 6 เลือก 
  

  3.7 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต.  คน 20 เลือก 
  



  3.8 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ท่ีต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู คน 
   

เลือก 

  3.9 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต.ท่ีต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานท า คน 
   

เลือก 

  3.10 จ านวนผู้ติดยาเสพติดท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต.  คน 
   

เลือก 

  3.11 จ านวนประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ี อบต. คน 3257 เลือก 
  

  3.12 จ านวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีท้ังหมดใน อบต. คน 222 
 

เลือก 
 

  3.13 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. แห่ง 1 เลือก 
  

  3.14 จ านวนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีของ อบต. ท้ังหมด คน 1 เลือก 
  

  3.15 จ านวนร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. แห่ง 38 เลือก 
  

  3.16 จ านวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ครัวเรือน 
   

เลือก 

4. ด้านการศึกษา  
     

  4.1 จ านวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการท้ังหมดในพ้ืนท่ีของอบต. คน 3 เลือก 
  

  4.2 จ านวนเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรอืเด็กยากจนท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. คน 3 เลือก 
  

  4.3 จ านวนเด็กพิเศษท้ังหมดในพ้ืนท่ี อบต. คน 3 
 

เลือก 
 

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
     

  5.1 จ านวนรถดับเพลิงท้ังหมดของ อบต. คัน 
   

เลือก 

  5.2 จ านวนแผนท่ี อบต. ต้องจัดท าให้ครอบคลุมสาธารณภัยประเภทส าคัญท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี แผน 7 เลือก 
  

  5.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบต.ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน 
โครงการ/
กิจกรรม 

9 เลือก 
  

  5.4 จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท้ังหมดใน อบต.  ช้ิน 8 เลือก 
  

  5.5 จ านวนพ้ืนท่ีท้ังหมดของ อบต. ตร.กม. 21 เลือก 
  



  5.6 จ านวนพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม  ตร.กม. 1 เลือก 
  

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน  
     

  6.1 จ านวนเกษตรกรท้ังหมดใน อบต. คน 273 เลือก 
  

  6.2 จ านวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท้ังหมด ไร ่
   

เลือก 

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
     

  7.1 ปริมาณขยะชุมชนท่ีเกิดขึ้น ตัน/วัน 2.85 เลือก 
  

  7.2 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีเกิดขึ้น ตัน/วัน 
   

เลือก 

  7.3 จ านวนครัวเรือนท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ อบต. ครัวเรือน 1620 เลือก 
  

  7.4 จ านวนครั้งท่ีมีการร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี อบต. ครั้ง 1 เลือก 
  

  7.5 ปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายในพ้ืนท่ี อบต. ตัน/วัน 
   

เลือก 

  

 

 

 

 

 

 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเวียง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2560 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายน้ า 
     

  1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีช ารุดและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ กม.      

  
1.2 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ท่ีช ารุดและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกต ิ

กม.      

  1.3 ระยะทางของถนนลูกรังทีช ารุดและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ กม.      

  1.4 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีช ารุดและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ กม.     เลือก 

  
1.5 จ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกติในขนาดต่างๆ 

แห่ง     เลือก 

  1.6 จ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด  แห่ง     เลือก 

  
1.7 ระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 

กม.     เลือก 

  1.8 ระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด  กม.     เลือก 

ภารกิจท่ี 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า 
     

  
2.1 จ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได้รับการปรับปรุงให้น้ า
สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 

เส้น    เลือก  



  2.2 จ านวนบ่อน้ า/บ่อน้ าบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ บ่อ      

  
2.3 จ านวนบ่อน้ า/บ่อน้ าบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได้สร้างเพ่ิมเติมตามความต้องการของประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

บ่อ     เลือก 

  
2.4 จ านวนถังเก็บน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีได้รับการทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูกสขุลักษณะ 

ถัง      

  
2.5 จ านวนถังเก็บน้ าท่ี อบต. ได้สร้างหรอืติดตั้งเพ่ิมเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

ถัง     เลือก 

  2.6 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ีได้รับการทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปกติ เครื่อง     เลือก 

  
2.7 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ี อบต. จัดซื้อหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

เครื่อง     เลือก 

ภารกิจท่ี 3 ระบบประปา 
     

  
3.1 ก าลังการผลิตของระบบน้ าประปาของ อบต. (ลบ.ม. ต่อวัน) ลบ.ม. ต่อ

วัน 
   เลือก  

  
3.2 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีบริการน้ าประปาของ อบต. ตร.กม. 5  ท าร่วมกับ

ท้องถิ่น  
  

  
3.3 จ านวนระบบการผลิตน้ าประปาของ อบต.ท่ีได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ โดยมี
คุณภาพน้ าอยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ท่ีก าหนด 

แห่ง     เลือก 

ภารกิจท่ี 4 สะพาน 
     

  4.1 จ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ แห่ง     เลือก 

  4.2 จ านวนสะพานไม้ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ แห่ง     เลือก 

ภารกิจท่ี 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 
     



  
5.1 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาจาก อบต. ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกต ิ

จุด 80 14400 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  5.2 จ านวนไฟจราจรท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาจากอบต. ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ จุด      

  
5.3 จ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

จุด     เลือก 

  
5.4 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความต้องการของพ้ืนท่ี ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

จุด 2 200 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
5.5 จ านวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความต้องการของพ้ืนท่ี ของประชาชน 
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

จุด     เลือก 

  
5.6 จ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความต้องการประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

จุด     เลือก 

ภารกิจท่ี 6 การคมนาคมและขนส่ง 
     

  
6.1 จ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ อบต. ท่ีได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

แห่ง     เลือก 

  
6.2 จ านวนโครงการของ อบต. ในการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ท่ีพัก
ผู้โดยสาร ท่ีจอดรถประจ าทาง และพ้ืนท่ีริมทาง 

โครงการ      

  6.3 จ านวนโครงการของ อบต. ในการแก้ไขปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่ โครงการ    เลือก  

ภารกิจท่ี 7 ด้านผังเมือง 
     

  7.1 จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ี อบต. ได้ด าเนินการจัดท า ฉบับ      

  7.2 จ านวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกบัการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ข้อ    เลือก  

  7.3 จ านวนอาคาร/โครงการท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้จาก อบต. ระหว่างปี 2560 แห่ง      



  7.4 จ านวนอาคาร/โครงการท่ีได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก อบต. ระหว่างปี 2560 แห่ง      

  7.5 จ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ท่ีดินท่ีได้รับการแก้ไขจาก อบต. ในรอบปี 2560 ฉบับ     เลือก 

  7.6 จ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ท่ีได้รับการแก้ไขจาก อบต. ในรอบปี 2560 ฉบับ     เลือก 

  7.7 จ านวนโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการจัดการท่ีโล่ง หรอืการใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณะหรือท่ีโล่ง โครงการ      

  7.8 ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.) ตร.ม.      

  
7.9 จ านวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยท้ังหมดในเขต อบต. ท่ีมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

แห่ง     เลือก 

  
7.10 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการอบรมเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความ
เสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น 

โครงการ 3 45000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
7.11 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

โครงการ    เลือก  

  7.12 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสือ่มโทรมท่ีด าเนินการโดย อบต. โครงการ    เลือก  

  
7.13 ขนาดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต อบต. ท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 2560 ตร.ม. 5000 10000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
7.14 จ านวนโครงการของ อบต. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน โครงการ 1 100000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  

 
 
 
 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเวียง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2560 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี 8 การส่งเสริมพัฒนาสตรี  
     

  
8.1 จ านวนโครงการท่ี อปท. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี โครงการ 4 63000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
8.2 จ านวนสตรีท่ีได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบต. หรอืโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีจัด
ให้โดย อบต. 

คน 50  อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  8.3 จ านวนสตรีท่ีได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. คน      

  8.4 จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี อบต. ด าเนินการในระหว่างปี 2560 โครงการ    เลือก  

  8.5 จ านวนสตรีท่ีได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรอืฟ้ืนฟู จาก อบต. คน    เลือก  

  8.6 จ านวนโครงการท่ี อบต. ด าเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูแก่ สตรี โครงการ    เลือก  

ภารกิจท่ี 9  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
     

  
9.1 จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ี อบต. ด าเนินการ โครงการ 1 5000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
9.2 จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. คน 14  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  9.3 จ านวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ี อบต. ได้ด าเนินการใน โครงการ    เลือก  



ปีงบประมาณ 2560 

  
9.4 จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. คน 14  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  9.5 จ านวนผู้สูงอายุในเขต อบต. ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คน      

  
9.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอาย ุ โครงการ/

กิจกรรม 
   เลือก  

  
9.7 จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนท่ี การเยี่ยมบ้าน การให้ค าแนะน า 
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 5000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
9.8 จ านวนโครงการท่ี อบต. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรอืชมรมผู้สูงอายุ 
หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี 2560 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 30000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
9.9 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมท่ี อบต. ได้ให้การสนับสนุน คน 50  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
9.10 จ านวนโครงการท่ี อบต. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพ่ิมรายได้เสริม โครงการ/

กิจกรรม 
1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  9.11 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสรา้งรายได้เสริมท่ี อบต. ได้ให้การสนับสนุนแก่อายุ คน    เลือก  

  9.12 จ านวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ อบต. (ภารกิจเสริม) แห่ง    เลือก  

  
9.13 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจเสริม) โครงการ 1 5000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

ภารกิจท่ี 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
     

  
10.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ 
หรือฟ้ืนฟูผู้พิการ ท่ีเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 25000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  



  
10.2 จ านวนผู้พิการท่ีได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต. คน 58  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
10.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมรายได้ หรือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  10.4 จ านวนผู้พิการท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อบต. คน     เลือก 

  
10.5 จ านวนผู้พิการทุกประเภทความพิการท่ีได้รับการตรวจสุขภาพจาก อบต. อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง คน 10  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  10.6 จ านวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คน      

  
10.7 จ านวนห้องน้ าในอาคาร อบต. ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ห้อง 1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
10.8 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน โครงการ/

กิจกรรม 
   เลือก  

  10.9 สัดส่วนจ านวนผู้พิการในชุมชนท่ีได้รับการดูแลจาก อบต. ตอ่อาสาสมัครดูแลผู้พิการจ านวน 1 คน คน      

ภารกิจท่ี 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
     

  
11.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห ์หรอืฟ้ืนฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ โครงการ/

กิจกรรม 
1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  11.2 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรอืฟ้ืนฟูจาก อบต. คน     เลือก 

  
11.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้ หรือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

     

  
11.4 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
จาก อบต. 

คน     เลือก 



  
11.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. จัดเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจ า โครงการ/

กิจกรรม 
     

  11.6 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพจาก อบต. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คน      

  
11.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

     

  11.8 สัดส่วนจ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน คน      

  
11.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชนอย่างปกติสุข 

โครงการ/
กิจกรรม 

     

  11.10 จ านวนผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต. คน     เลือก 

ภารกิจท่ี 12 การสาธารณสุขมูลฐาน 
     

  
12.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนท่ัวไปในเขต 
อบต. 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
12.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี โครงการ/

กิจกรรม 
   เลือก  

  
12.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ส่งเสริมหรอืป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัด อบต. 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
12.4 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรค
ประจ าถิ่นโดย อบต. 

คน      

  
12.5 จ านวนชุมชน/หมู่บ้านท่ีมีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีส าคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

ชุมชน/
หมู่บ้าน 

5  อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  12.6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการใหค้วามรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีเกี่ยวกับการ โครงการ/    เลือก  



สร้างภูมิคุ้มกันโรค กิจกรรม 

  
12.7 จ านวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจาก 
อบต. 

คน    เลือก  

  
12.8 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการแนะน าหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก โครงการ/

กิจกรรม 
   เลือก  

  
12.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการใหค้ าแนะน าหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแล
สุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว 

โครงการ/
กิจกรรม 

     

  
12.10 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมของ อบต. ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในพ้ืนท่ี (ภารกิจเสริม) 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 30000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

ภารกิจท่ี 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
     

  
13.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่าง
ถูกวิธ ีในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 26000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
13.2 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แห่ง 1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
13.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน โครงการ/

กิจกรรม 
6 70000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
13.4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1  อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
13.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องกอ่นวัย
อันควร 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  13.6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีสนับสนุนการออกก าลังกายหรอืเล่นกีฬาของเดก็และเยาวชน โครงการ/ 2 60000 อปท.   



กิจกรรม ด าเนินการเอง  

  
13.7 จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกายท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย อบต. คน 40  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
13.8 จ านวนโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสท่ีด าเนินการ
โดย อบต. (ภารกิจเสริม) 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  13.9 จ านวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการดูแลด้านท่ีอยู่อาศัยจาก อบต. (ภารกิจเสริม) ครัวเรือน     เลือก 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-3 องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเวียง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2560 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี 14 การศึกษาในระบบ 
     

  
14.1 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ อบต. แห่ง 1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
14.2 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. คน 40  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
14.3 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ท่ีได้รบัอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน คน 40  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
14.4 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ท่ีได้รบัอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คน 40  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  14.5 จ านวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ อบต. แห่ง     เลือก 

  14.6 จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบต. คน     เลือก 

  14.7 จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบต. ท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน คน     เลือก 

  14.8 จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ อบต.ท่ีได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คน     เลือก 

  14.9 จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ อบต. แห่ง     เลือก 

  14.10 จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบต. คน     เลือก 



  14.11 จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบต. ท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน คน     เลือก 

  
14.12 จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ อบต.ท่ีได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

คน     เลือก 

  14.13 จ านวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการท่ีได้รับการศึกษาจาก อบต. คน     เลือก 

  14.14 จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรอืเด็กยากจนท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก อบต. คน     เลือก 

  
14.15 จ านวนเด็กพิเศษ (เด็กท่ีต้องการความช่วยเหลอืดแูลเป็นพิเศษ) ท่ีได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสังกัด 
อบต. 

คน     เลือก 

  
14.16 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด อบต. โครงการ/

กิจกรรม 
   เลือก  

  
14.17 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด อบต. โครงการ/

กิจกรรม 
   เลือก  

  
14.18 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียนสังกัด อบต. 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
14.19 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านในโรงเรียนสังกัด อบต. 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
14.20 จ านวนกิจกรรม/โครงการของ อบต. ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กดอ้ยโอกาส 
เด็กในพ้ืนท่ีห่างไกล/ท่ีราบสูง หรือเด็กชายขอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

ภารกิจท่ี 15 การศึกษานอกระบบ 
     

  
15.1 จ านวนท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ต าบลท่ี อบต. ให้การสนับสนุน แห่ง 5  ท าร่วมกับ

ท้องถิ่น  
  

  15.2 จ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย อบต. แห่ง      



  
15.3 จ านวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีท่ีดูแลหรือบริหารงานโดย อบต. แห่ง 1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
15.4 จ านวนกิจกรรม/โครงการของ อบต. ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรอืการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
15.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการรว่มมือกับวิทยาลัยชุมชนในการเรียนรู้หรือการจัด
การศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชน (ภารกิจเสริม) 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-4 องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเวียง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2560 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     

  16.1 จ านวนรถดับเพลิงท่ี อบต. ได้ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง คัน     เลือก 

  16.2 จ านวนครั้งท่ี อบต. ด าเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพ่ือให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี ครั้ง    เลือก  

  
16.3 จ านวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทส าคัญท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีท่ีอบต. จัดท า แผน 7  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
16.4 จ านวนครั้งท่ี อบต. ด าเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2560 ครั้ง 2 40000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  16.5 จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี อบต.สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น คน      

  
16.6 จ านวนครั้งต่อปีท่ี อบต. ด าเนินการออกค าสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน 

ครั้ง 2 25000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
16.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ/

กิจกรรม 
1 15000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

ภารกิจท่ี 17 การจัดระเบียบชุมชน 
     

  
17.1 จ านวนโครงการท่ี อบต. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรืกลุ่มผู้สูงอายุ 

โครงการ 1 20000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  



  
17.2 จ านวนโครงการท่ี อบต.ร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนเพ่ือจัดการปัญหา
ความไร้ระเบียบท่ีเกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการ    เลือก  

  17.3 จ านวนหอพักในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 แห่ง      

  17.4 จ านวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 ฉบับ      

  17.5 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี เรื่อง      

  17.6 จ านวนข้อร้องเรียนท่ี อบต. ด าเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบท่ีได้รับการร้องเรียน เรื่อง      

ภารกิจท่ี 18 การจัดการความขัดแย้ง 
     

  
18.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบต.ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ อบต. จัด
ให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
18.2 จ านวนครั้งท่ี อบต.จัดให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน 

ครั้ง    เลือก  

  
18.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพ่ือส ารวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งท่ีจะเป็นเหตุของความขดัแย้ง 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  18.4 จ านวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน เรื่อง    เลือก  

  
18.5 จ านวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง อบต. ได้ด าเนินการป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้ส าเร็จ 

เรื่อง    เลือก  

  
18.6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการเพ่ือไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์
ยุติธรรมชุมชน) 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

ภารกิจท่ี 19  การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการกระท าผิด 
     

  
19.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่ายต ารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  



  
19.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน โครงการ/

กิจกรรม 
   เลือก  

  
19.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความ
เสี่ยงจากปัญหายาเสพติด 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 50000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
19.4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ด าเนินการรว่มกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ
ภาคประชาสังคมในการจัดเวรยามประจ าหมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรอืโครงการตาสัปปะรด 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
19.5 จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี อบต. มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีก าหนดและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง 

ช้ิน    เลือก  

  
19.6 จ านวนเครือข่ายท้องถิ่นท่ี อบต. รว่มเป็นสมาชิกในการจัดท าแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน 

เครือข่าย 1  อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
19.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้
ระเบียบในชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
19.8 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของของ อบต. เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภค 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  19.9 ขนาดพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตร.กม.      

  19.10 ขนาดพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ตร.กม.      

  
19.11 ขนาดพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 
ช่ัวโมง 

ตร.กม.    เลือก  

  

 
 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-5 องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเวียง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2560 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียวและการลงทุน 
     

  
20.1 จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนจากอบต. กลุ่ม 1 50000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  20.2 จ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนจากอบต. คน      

  
20.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพท่ีด าเนินการโดยอบต. โครงการ/

กิจกรรม 
6 110000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  20.4 จ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพท่ีได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพจากอบต. คน      

  
20.5 จ านวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่ีด าเนินการโดยอบต. โครงการ 4 65000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  20.6 จ านวนแรงงานท่ีได้รับการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจากอบต. คน      

  
20.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของอบต. ท่ีส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์ โครงการ/

กิจกรรม 
2 45000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  20.8 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนจากอบต. คน      

  20.9 จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรืออบต. คน      

  20.10 จ านวนเกษตรท่ีได้รับบริการข้อมูลค าปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอด คน      



เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรท่ีสนับสนุนโดยอบต. 

  
20.11 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมของอบต. ในการส ารวจและช่วยเหลอืการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดย
อบต. 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
20.12 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมของอบต. ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร โครงการ/

กิจกรรม 
1 10000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
20.13 จ านวนโครงการของอบต. ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ โครงการ/

กิจกรรม 
2 45000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
20.14 จ านวนเกษตรกรท่ีเข้ารว่มในโครงการของอบต. ท่ีส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎี
ใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ 

คน 40 43000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  20.15 จ านวนโครงการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีการเกษตรหรือท่ีดินท ากินโดยอบต. โครงการ    เลือก  

  20.16 จ านวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีได้รับการฟ้ืนฟูหรือปรับสภาพให้ปกติ ไร ่     เลือก 

  20.17 จ านวนตลาด/ตลาดสดท่ีด าเนินการโดยอบต. แห่ง    เลือก  

  20.18 จ านวนกิจการโรงรับจ าน า/สถานธนานุบาลของอบต. แห่ง    เลือก  

  20.19 จ านวนโรงฆ่าสัตว์ของอบต. แห่ง    เลือก  

  
20.20 จ านวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรอืศูนย์การเรียนรู้
ทางด้านการเกษตรท่ีสนับสนุนโดยอบต. 

แห่ง      

  
20.21 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมของอบต. เพ่ือกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเท่ียว โครงการ/

กิจกรรม 
1 100000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
20.22 จ านวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับต าบล/ชุมชน แผน 1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  20.23 จ านวนข้อมูลพ้ืนฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับต าบลท่ีอบต. จัดท าขึ้น หรือข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล      



ด้านการเกษตรยั่งยืน 

  
20.24 จ านวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรอืศูนย์จ าหน่ายสินค้าของอบต. ท่ีเปิด
ให้บริการตามปกติ 

แห่ง      

  
20.25 จ านวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลาดน้ า หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดยอบต. 

แห่ง 3  อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-6 องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเวียง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2560 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

ภารกิจท่ี 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     

  21.1 ปริมาณขยะชุมชนท่ี อบต. ด าเนินการจัดเก็บ ตัน/วัน      

  21.2 ปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ตัน/วัน      

  21.3 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ี อบต. ด าเนินการจัดเก็บ ตัน/วัน     เลือก 

  21.4 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลกัษณะ ตัน/วัน     เลือก 

  
21.5 จ านวนโครงการ/แผนงานของ อบต. ในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน โครงการ 2 160000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
21.6 จ านวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ าในล าน้ าสาธารณะและชายฝ่ัง ครั้ง/ปี 1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
21.7 จ านวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภัยจากไฟ
ป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในท่ีโล่ง 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 20000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
21.8 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการอบรมหรือรณรงค์จาก อบต. เรือ่งไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภัยจากไฟป่า การ
ป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในท่ีโล่ง 

ครัวเรือน 60 15000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
21.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไฟป่า หรือการเผาในท่ีโล่ง โครงการ/

กิจกรรม 
2 20000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  



  
21.10 จ านวนกิจกรรมหรอืโครงการของ อบต. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ าธรรมชาติ ล าน้ าสาธารณะ 
และทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ าเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง 
ฯลฯ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 161500 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
21.11 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมของ อบต. ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝ่ังกัดเซาะหรอื
ปัญหาตลิ่งพัง 

โครงการ/
กิจกรรม 

   เลือก  

  
21.12 จ านวนครั้งท่ี อบต. ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรอืประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ตามท่ี อบต. ได้รับการร้องเรียน 

ครั้ง    เลือก  

  
21.13 จ านวนกิจกรรมหรอืโครงการของ อบต. ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก น าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ หรือลดการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

     

  
21.14 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมปลูกป่าหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต อบต. และมีการดูแลรักษาป่าอย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 10000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
21.15 จ านวนโครงการท่ีการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือขา่ยเพ่ือพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพ้ืนท่ี 

โครงการ    เลือก  

  
21.16 ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายท่ี
ด าเนินการโดย อบต. 

ตัน/วัน     เลือก 

  
21.17 จ านวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินท่ีด าเนินการโดย อบต. ครั้ง 1 6000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
21.18 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมของ อบต. ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร โครงการ/

กิจกรรม 
1  อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

ภารกิจท่ี 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน  
     

  
22.1 จ านวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตส านึก
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ 6 125000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  



  
22.2 จ านวนผู้ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

คน 519 125000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
22.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพ่ือส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการ 1 5000 อปท. 

ด าเนินการเอง  
  

  
22.4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

โครงการ 1  อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
22.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ท่ีมุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเช่ือ ประเพณี ค่านิยม
ท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่น 

โครงการ 6 25000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
22.6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบต. ท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 6 20000 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  22.7 จ านวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแลจาก อบต. แห่ง      

  22.8 จ านวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการดูแลจาก อบต. แห่ง      

  22.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการอนรุักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า โครงการ      

  
22.10 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
ได้รับการสนับสนุนจาก อบต. และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

แห่ง 3  อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
22.11 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมของ อบต. ในการสง่เสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือขา่ยเพ่ือดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพ้ืนท่ี อบต.  

โครงการ      

  

 
 


