
ข้อมูลพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล แหลมผักเบี้ย

ข้อมูล ณ ปี
พ.ศ. 2560 อปท.เอง จากแหล่งอื่น

(เลือก) (เลือก)

1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. กม. 3956 เลือก
1.2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ช ารุด กม. 850 เลือก
1.3 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ อบต. กม. 5130 เลือก
1.4 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ช ารุด กม. 265 เลือก
1.5 ระยะทางของถนนลูกรังในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. กม. 17689 เลือก
1.6 ระยะทางของถนนลูกรังที่ช ารุด กม. 4250 เลือก
1.7 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. กม. 5761 เลือก
1.8 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ช ารุด กม. 5541 เลือก
1.9 จ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด แห่ง 22 เลือก
1.10 ระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด กม. 9086 เลือก
1.11 จ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. เส้น 15 เลือก
1.12 จ านวนระบบสูบน้ า/เคร่ืองสูบน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เคร่ือง 3 เลือก
1.13 จ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 11 เลือก
1.14 จ านวนสะพานไม้ในความรับผิดชอบของ อบต. แห่ง 2 เลือก
1.15 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. จุด 359 เลือก
1.16 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต.ที่ช ารุดเสียหาย จุด 45 เลือก

1.20 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ประชาชนต้องการให้ติดต้ังเพิ่มเติม
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 จุด 100 เลือก

2.1 จ านวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างใหม่ระหว่างปี 2560 แห่ง 10 เลือก
2.2 จ านวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาตดัดแปลงหรือปรับปรุงระหว่างปี 2560 แห่ง 4 เลือก

3.1 จ านวนสตรีทั้งหมดในพื้นที่ คน 1251 เลือก
3.2 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ คน 396 เลือก
3.3 จ านวนผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่ คน 14 เลือก
3.4 จ านวนผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต. คน 49 เลือก
3.5 จ านวนห้องน้ าในอาคาร อบต. ห้อง 2 เลือก
3.6 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต. คน 17 เลือก
3.7 จ านวนผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต. คน 7 เลือก
3.8 จ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ อบต. คน 2453 เลือก
3.9 จ านวนแม่หรือผู้เล้ียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดใน อบต. คน 109 เลือก
3.10 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. แห่ง 1 เลือก
3.11 จ านวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของ อบต. ทั้งหมด คน 497 เลือก
3.12 จ านวนร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต. แห่ง 10 เลือก
3.13 จ านวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต. ครัวเรือน 10 เลือก

2.ด้านผังเมือง

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

รายการข้อมูล หน่วย

แหล่งข้อมูล ไม่มี
บริการ

สาธารณะ
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



4.1 จ านวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพื้นที่ของอบต. คน 4 เลือก
4.2 จ านวนเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็กยากจนทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต. คน 49 เลือก
4.3 จ านวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพื้นที่ อบต. คน 2 เลือก

5.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ อบต.ที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน
โครงการ/
กิจกรรม 4 เลือก

5.2 จ านวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมดใน อบต. ชิ้น 7
5.3 จ านวนพื้นที่ทั้งหมดของ อบต. ตร.กม. 10.57

7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น ตัน/วัน 2 เลือก
7.2 ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้น ตัน/วัน 0.01 เลือก
7.3 จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต. ครัวเรือน 813 เลือก

7.4 ปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายใน
พื้นที่ อบต. ตัน/วัน 0.01 เลือก

4. ด้านการศึกษา

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


