
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ปากช่อง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

รูปแบบ  
พ.ศ. 2558 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มบีริการ
สาธารณะ 

ภารกจิที ่1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน 
     

  
1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและลาดยางในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 
4 (หรือตั้งแต่ชั้นท่ี 4 ข้ึนไป) ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีกิโลเมตร  

ก.ม. 52.735 0 ท าร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
1.2 ช่วงความยาวของถนนในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 4 (หรือตั้งแต่ชั้น
ท่ี 4 ข้ึนไป) ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาทั้งการบ ารุงตามปกติและการบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.     เลือก 

  
1.3 ช่วงความยาวของถนนในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ินชั้นท่ี 5 (ต ่ากว่าชั้นท่ี 4 
ลงมา) ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาทั้งการบ ารุงตามปกติและการบ ารุงตามก าหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งส้ินก่ีกิโลเมตร 

ก.ม.     เลือก 

ภารกจิที ่2 น า้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     

  
2.1 จ านวนครัวเรือนในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีน ้ าสะอาดเหมาะส าหรับการอุปโภคและบริโภคอยา่งไม่
ขาดแคลน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีครัวเรือน 

ครัวเรือน 1209 0 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
2.2 ปริมาณพ้ืนท่ีท าการเกษตรในความรับผดิชอบของ อบต. ทีมีน ้ าเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าเพ่ือการเกษตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีไร่ 

ไร่ 50000 0 ท าร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
2.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีไดด้  าเนินการพฒันา หรือปรับปรุงให้แม่น ้ า/คลอง/ห้วย ในความรับผดิชอบของ 
อบต. ให้สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ต็มศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีกิจกรรม/โครงการ  

กิจกรรม/
โครงการ 

    เลือก 



  
2.4 จ านวนสระ/บ่อ/บึง ในความรับผดิชอบของ อบต. ไดรั้บการพฒันาหรือปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง     เลือก 

ภารกจิที ่3 การจัดให้มหีรือบ ารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง 
     

  
3.1 ความยาวของถนนสายหลกั ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั้งส้ินก่ีกิโลเมตร 

ก.ม. 61.235 0 ท าร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
3.2 ความยาวถนนสายรอง ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวททั้งส้ินก่ีกิโลเมตร 

ก.ม. 128200 0 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
3.3 จ านวนทางแยก ทางร่วม ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง 13 0 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  
3.4 จ านวนวงเวียนท่ีไม่มีไฟสัญญาณจราจร ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.5 จ านวนสวนสาธารณะ หรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.6 จ านวนตลาดในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.7 จ านวนตลาดในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีบริเวณลานตลาด(นอกอาคาร) ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.8 จ านวนสนามเด็กเล่น ในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.9 จ านวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง     เลือก 



  
3.10 จ านวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง 

แห่ง 1 0 อปท. 
ด าเนินการเอง  

  

  3.11 จ านวนสะพานในความรับผดิชอบของ อบต. ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง แห่ง     เลือก 

  3.12 จ านวนสะพานลอยคนขา้มในความรับผดิชอบของ อบต. ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีแห่ง แห่ง     เลือก 

ภารกจิที ่4 งานวศิวกรรมจราจร 
     

  
4.1 จ านวนป้ายจราจร ไดแ้ก่ ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน ป้ายแนะน า และหลกักิโล ท่ีติดตั้งบนถนนใน ความ
รับผดิชอบของ อบต. ท่ีช ารุดเสียหายท่ีไดรั้บการซ่อมแซมให้สามารถใชง้านไดเ้หมือนเดิม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25 

อนั     เลือก 

  
4.2 จ านวนสายทางของถนนท่ีมีเคร่ืองหมายจราจร บนพ้ืนทางในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางท่ีเส่ือมสภาพให้มีสภาพการใชง้านปกติ ในปีงบประมาณ พ 

สายทาง     เลือก 

  
4.3 จ านวนคร้ังในการแกไ้ขสัญญาณไฟจราจรใน ความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีมีปัญหาการใชง้าน (อาทิ ดบั 
กระพริบ คา้ง จงัหวะผดิปกติ) ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ินก่ีคร้ัง 

คร้ัง     เลือก 

  

 


