


สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั (1) 
% 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  

ภารกจิที ่1 ถนนและการระบายน า้ 

ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีช ารุด
และไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้รกติ 

1.ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 0.25 0.25 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
(คสล.) ท่ีช ารุดและไดรั้บการบารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้รกติ 

2.ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

85 0.12 0.12 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

ระยะทางของถนนลูกรังทีช ารุดและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปรกติ 

3.ร้อยละของระยะทางของถนนลกูรังท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีช ารุดและ
ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้รกติ 

4.ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0.675 0.675 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนรางและท่อระบายน ้ าขนาดใหญ่ 
(ขนาด >=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

5.ร้อยละของรางและท่อระบายน ้าขนาดใหญ่ 
(ขนาด>=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ
ท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

90 9 9 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนรางและท่อระบายน ้ าขนาดเลก็ 
(ขนาด  

6.ร้อยละของรางและท่อระบายน ้าขนาดเลก็ (ขนาด  95 153 153 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

ระยะทางของรางและท่อระบายน ้าขนาด
ใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการ

7.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน ้ าขนาดใหญ่ 
(ขนาด>=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ

90 7.62 7.62 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ
ในขนาดต่างๆ 

ท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ  

ระยะทางของรางและท่อระบายน ้าขนาดเลก็ 
(ขนาด  

8.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน ้ าขนาดเลก็ 
(ขนาด  

90 53.31 53.31 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่2 คลอง/ล าธาร บ่อน า้ และแหล่งน า้ 

จ านวนเสน้ทางคลองและล าธารสาธารณะ
ระบายน ้ าในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ี
ไดรั้บการปรับปรุงใหน้ ้ าสามารถไหลผา่นได้
ไม่ติดขดั 

9.ร้อยละของจ านวนเสน้ทางคลองและล าธารสาธารณะ
ระบายน ้ าในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุงใหน้ ้ าสามารถไหลผา่นไดไ้ม่ติดขดั 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนบ่อน ้ า/บ่อน ้ าบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหใ้ชง้านไดป้กติ 

10.ร้อยละของจ านวนบ่อน ้ า/บ่อน ้าบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาใหใ้ช้
งานไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนบ่อน ้ า/น ้ าบาดาลในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีไดส้ร้างเพ่ิมเติมตามความ
ตอ้งการของประช าชนหรือตามแผนพฒันา
ในปีงบประมาณ 

11.ร้อยละของจ านวนบ่อน ้ า/น ้ าบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดส้ร้างเพ่ิมเติมตามความ
ตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันาใน
ปีงบประมาณ 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนถงัเก็บน ้ าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการทะนุบ ารุง ดูแล
รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปกติ 
หรือมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ 

12.ร้อยละของจ านวนถงัเก็บน ้ าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการทะนุบ ารุง ดูแลรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปกติ หรือมีความสะอาดถูก
สุขลกัษณะ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนถงัเก็บน ้ าท่ี เทศบาล ไดส้ร้างหรือ
ติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของ
ประชาชนหรือตามแผนพฒันาใน
ปีงบประมาณ 

13.ร้อยละของจ านวนถงัเก็บน ้ าท่ี เทศบาล ไดส้ร้างหรือ
ติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตาม
แผนพฒันาในปีงบประมาณ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



จ านวนระบบสูบน ้ า/เคร่ืองสูบน ้ าท่ีไดรั้บการ
ทะนุบ ารุง ดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดอ้ยา่งปกติ 

14.ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้า/เคร่ืองสูบน ้ าท่ีไดรั้บ
การทะนุบ ารุง ดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่ง
ปกติ 

90 5 5 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนระบบสูบน ้ า/เคร่ืองสูบน ้ าท่ี เทศบาล 
จดัซ้ือหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ
ของประชาชนหรือต ามแผนพฒันาใน
ปีงบประมาณ 

15.ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้า/เคร่ืองสูบน ้ าท่ี 
เทศบาล จดัซ้ือหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของ
ประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่3 ระบบประปา 

ก าลงัการผลิตของระบบน ้ าประปาของ 
เทศบาล (ลบ.ม. ต่อวนั) 

16.ร้อยละของปริมาณน ้ าประปาของ เทศบาล ท่ีผลิตได้
เม่ือเปรียบเทียบกบัความตอ้งการของภาคครัวเรือน ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกนั 

100 25000 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีบริการน ้ าประปาของ 
เทศบาล 

17.ร้อยละของขนาดพ้ืนท่ีการใหบ้ริการน ้ าประปาของ 
เทศบาล เม่ือเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใช้
น ้ าประปาทั้งหมดในเขต เทศบาล 

95 6 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนของระบบการผลิตน ้ าประปาของ 
เทศบาลท่ีไดรั้บการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ
ท่ีใชง้านไดป้กติ 

18.ร้อยละของระบบการผลิตน ้ าประปาของ เทศบาลท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ โดย
มีคุณภาพน ้ าอยูใ่นค่ามาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนด 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่4 สะพาน 

จ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) 
ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้กติ 

19.ร้อยละของจ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
(คสล.) ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

100 3 1 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  

จ านวนสะพานไมท่ี้ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

20.ร้อยละของจ านวนสะพานไมท่ี้ไดรั้บการบ ารุงรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



  

ภารกจิที ่5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 

จ านวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางท่ีช ารุดเสียหาย
และไดรั้บการบ ารุงรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

21.ร้อยละของจ านวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางท่ีช ารุดและ
ไดรั้บการบ ารุงรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้กติ 

95 120 1200 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนไฟจราจรท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพ
ท่ีใชง้านไดป้กติ  

22.ร้อยละของจ านวนไฟจราจรท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ  

95 7 7 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและ
ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้กติ 

23.ร้อยละของจ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 30 15 50 การพฒันาใน
อนาคต  

จ านวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตาม
ความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือ
ตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

24.ร้อยละของจ านวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความ
ตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันา
ในปีงบประมาณ 

90 50 50 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ
ของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตาม
แผนพฒันาในปีงบประมาณ 

25.ร้อยละของจ านวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของ
ประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ  

85 17 17 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตาม
ความตอ้งการประชาชนหรือตามแผนพฒันา
ในปีงบประมาณ 

26.ร้อยละของจ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความ
ตอ้งการประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

95 45 20 44.44 การพฒันาใน
อนาคต  

  



ภารกจิที ่6 การคมนาคมและขนส่ง 

จ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มของ เทศบาล ท่ี
ไดรั้บการดูแลใหใ้ชง้านไดป้กติหรือมีก าร
ปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

27.ร้อยละของจ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มของ เทศบาล 
ท่ีไดรั้บการดูแลใหใ้ชง้านไดป้กติหรือมีการปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ท่ีไดรั้บ
การดูแลใหใ้ชง้านไดป้กติหรือมีการ
ปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

28.ร้อยละของจ านวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ท่ีไดรั้บ
การดูแลใหใ้ชง้านไดป้กติหรือมีการปรับปรุงใหเ้ป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 29.จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบ ารุงรักษา
พ้ืนท่ีเกาะกลางถนน ปลูกตน้ไม ้ทางเทา้ ไหล่ทาง ท่ีพกั
ผูโ้ดยสาร ท่ีจอดรถประจ าทาง และพ้ืนท่ีริมทาง 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 30.จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการแกไ้ขปัญหากดั
เซาะหรือตล่ิงพงัโดยโครงสร้างขนาดใหญ่(ภารกิจเสริม) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่7 ด้านผงัเมือง 
 31.จ านวนผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ี เทศบาล ได้

ด าเนินการจดัท า 
1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 32.จ านวนขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกบั

การบงัคบัใชผ้งัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชน 
1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

จ านวนอาคาร/โครงการท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ก่อสร้างไดจ้าก เทศบาล ระหวา่งปีไดต้าม
ระยะเวลาก าหนด 

33.ร้อยละของจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ท่ี เทศบาล 
ออกใหร้ะหวา่งปีไดต้ามระยะเวลาก าหนด 

90 115 115 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



จ านวนอาคาร/โครงการท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ดดัแปลงหรือปรับปรุงอาคารไดจ้าก เทศบาล 
ระหวา่งปีไดต้ามระยะเวลาก าหนด 

34.ร้อยละของจ านวนใบอนุญาตการดดัแปลงหรือ
ปรับปรุงอาคารท่ี เทศบาล ออกใหร้ะหวา่งปีไดต้าม
ระยะเวลาก าหนด 

90 5 5 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนค าร้องเรียนเก่ียวกบัผงัการใชท่ี้ดินท่ี
ไดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ต่อปี 

35.ร้อยละของจ านวนค าร้องเรียนเก่ียวกบัผงัการใชท่ี้ดิน
ท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ตอ่ปี 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนค าร้องเรียนเก่ียวกบัการควบคุม
อาคารตาม พ.ร.บ. ท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก 
เทศบาล ในรอบปี 

36.ร้อยละของจ านวนค าร้องเรียนเก่ียวกบัการควบคุม
อาคารตาม พ.ร.บ. ท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ใน
รอบปี 

95 10 10 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 37.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจดัการท่ี
โล่ง หรือการใชป้ระโยชนจ์ากท่ีสาธารณะหรือท่ีโล่ง 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวต่อพ้ืนท่ีทั้งหมดของ 
เทศบาลท่ีม่ีใหป้ระชากร 

38.ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร 16 16 259230 1620187.5 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนอาคารสูงหรืออาคารเส่ียงภยัทั้งหมด
ในเขต เทศบาล ท่ีมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

39.ร้อยละของจ านวนอาคารสูงหรืออาคารเส่ียงภยัท่ีมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

95 8 8 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 40.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการ
อบรมเพ่ือใหป้ระชาชนมีความรู้ในการรับมือกบัความ
เส่ียงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรม
ดบัเพลิง ซอ้มหนีไฟ ภยัแผน่ดินไหว เป็นตน้ 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 41.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปี
ในการตรวจระบบความปลอดภยัของอาคาร/อาคารสูง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

3 3 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 42.จ านวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงชุมชนแออดั 2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 



หรือแหล่งเส่ือมโทรม ท่ีด าเนินการโดย เทศบาล ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 43.ขนาดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต 

เทศบาล ท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี(ภารกิจ
เสริม) 

4800 4800 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 44.จ านวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมการพฒันาสตรี  

จ านวนกลุ่มสตรีท่ีไดรั้บการพฒันาฝีมือ/
แรงงานจาก เทศบาล หรือโครงการเก่ียวกบั
การพฒันาฝีมือแรงงานท่ีจดัใหโ้ดย เทศบาล 

45.ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการพฒันาฝีมือแรงงานจาก 
เทศบาล เม่ือเทียบกบักลุ่มสตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

2 14289 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

จ านวนกลุ่มสตรีท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ
จาก เทศบาล 

46.ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพจาก 
เทศบาล เม่ือเทียบกบักลุ่มสตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

2 14289 283 1.98 การพฒันาใน
อนาคต  

 47.จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี เทศบาล 
ด าเนินการในระหวา่งปี 2560 

2 2 4 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนกลุ่มสตรีท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ 
หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล 

48.ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือ
ฟ้ืนฟจูาก เทศบาล เม่ือเทียบกบักลุ่มสตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

2 14289 7 0.05 การพฒันาใน
อนาคต  

 49.จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ด าเนินการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟแูก่ สตรี 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

  



ภารกจิที ่9 การส่งเสริมการพฒันาผู้สูงอายุ 
 50.จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายท่ีุ เทศบาล 

ด าเนินการ 
2 2 4 200 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขั้นต ่า  

จ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลส่งเสริม
สุขภาพจาก เทศบาล 

51.ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก 
เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูสู้งอายทุั้งหมดในพ้ืนท่ี 

20 4605 642 13.94 การพฒันาใน
อนาคต  

 52.จ านวนโครงการส่งเสริมผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้น
สุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ี เทศบาล ไดด้ าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือ
ป่วยติดเตียงซ่ึงไดรั้บการดูแลส่งเสริม
สุขภาพจาก เทศบาล 

53.ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วย
ติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก เทศบาล เม่ือ
เทียบกบัผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือผูป่้วยติด
เตียงทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

80 14 208 1485.71 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการตรวจสุขภาพ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

54.ร้อยละของผูสู้งอายใุนเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการตรวจ
สุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเม่ือเทียบกบัผูสู้งอายุ
ทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

60 4605 500 10.86 การพฒันาใน
อนาคต  

 55.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลงักายของผูสู้งอาย ุ

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 56.จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการ
ชุมชนเคล่ือนท่ี การเยีย่มบา้น การใหค้  าแนะน า ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุ

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 57.จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่ม
ผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผูสู้งอาย ุ
หรือกิจกรรมนนัทนาการในรอบปี 2560 

1 1 6 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคมท่ี เทศบาล ไดใ้หก้ารสนบัสนุน 

58.ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม
ท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนต่อผูสู้งอายทุั้งหมดในเขต 

20 4605 130 2.82 การพฒันาใน
อนาคต  



เทศบาล 
 59.จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่ม

ผูสู้งอายใุนการฝึกอาชีพหรือการเพ่ิมรายไดเ้สริม 
1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

จ านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการฝึกอาชีพ
หรือสร้างรายไดเ้สริมท่ี เทศบาล ไดใ้หก้าร
สนบัสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอาย ุ

60.ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการฝึกอาชีพท่ี 
เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนต่อผูสู้งอายทุั้งหมดในเขต 
เทศบาล ท่ีมีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้
อ่ืนๆ 

30 4605 30 0.65 การพฒันาใน
อนาคต  

 61.จ านวนศูนยดู์แลผูสู้งอาย/ุสถาน Day-care ของ 
เทศบาล (ภารกิจเสริม) 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 62.จ านวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพท่ีอยู่
อาศยัส าหรับคนพิการหรือผูสู้งอาย ุ(ภารกิจเสริม) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่10 การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร 
 63.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบั

การใหบ้ริการดา้นสงัคม การใหค้วามดูแล สงเคราะห์ 
หรือฟ้ืนฟผููพิ้การ ท่ีเขา้ถึงสิทธิของผูพิ้การ 

1 1 50 5000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนผูพ้ิการท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ 
หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล 

64.ร้อยละของผูพ้ิการท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือ
ฟ้ืนฟจูาก เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูพิ้การทั้งหมดท่ีตอ้งการ
การดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟ ู

80 530 520 98.11 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 65.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบั
การส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะ
ฝีมือแรงงานใหก้บัผูพิ้การ 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  



จ านวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การ
เพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือ
แรงงานจาก เทศบาล 

66.ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิม
รายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 
เม่ือเทียบกบัผูพิ้การทั้งหมดท่ีตอ้งการอาชีพ รายได ้หรือ
การมีงานท า 

20 20 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

จ านวนผูพ้ิการทุกประเภทความพิการท่ี
ไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

67.ร้อยละของผูพ้ิการทุกประเภทความพิการท่ีไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังต่อผู ้
พิการทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

50 530 95 17.92 การพฒันาใน
อนาคต  

จ านวนผูพิ้การไดข้ึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
พ.ศ. 2550 

68.ร้อยละของผูพิ้การไดข้ึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 เม่ือเทียบกบั
ผูพิ้การทั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล 

100 530 520 98.11 การพฒันาใน
อนาคต  

จ านวนหอ้งน ้ าในอาคาร เทศบาล ท่ีผา่น
เกณฑม์าตรฐานหอ้งน ้ าส าหรับผูพิ้การ 

69.ร้อยละจ านวนหอ้งน ้ าในอาคาร เทศบาล ท่ีผา่นเกณฑ์
มาตรฐานหอ้งน ้ าส าหรับผูพิ้การ 

95 36 8 22.22 การพฒันาใน
อนาคต  

 70.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริม
พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดูแลผูพ้ิการในชุมชน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

จ านวนอาสาสมคัรดูแลผูพ้ิการท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก เทศบาล 

71.สดัส่วนจ านวนผูพิ้การในชุมชนท่ีไดรั้บการดูแลจาก 
เทศบาล ต่ออาสาสมคัรดูแลผูพิ้การจ านวน 1 คน 

5 5 520 10400 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่11 การส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ตดิยาเสพตดิ 
 72.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบั

การดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟผููติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ 
1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล 

73.ร้อยละของผูป่้วยฯ ท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือ
ฟ้ืนฟจูาก เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูป่้วยฯ ทั้งหมดท่ี
ตอ้งการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟ ู

95 23 21 91.3 การพฒันาใน
อนาคต  



 74.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบั
การส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะ
ฝีมือแรงงานใหก้บัผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการ
พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 

75.ร้อยละของผูป่้วยฯ ท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การ
เพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก 
เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูป่้วยฯ ทั้งหมดท่ีตอ้งการอาชีพ 
รายได ้หรือการมีงานท า 

20 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 76.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล จดัเยีย่มบา้น
ผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์เป็นประจ า 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการตรวจ
สุขภาพจาก เทศบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

77.ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการตรวจ
สุขภาพจาก เทศบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังต่อผูติ้ดเช้ือ/
ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

90 21 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 78.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริม
พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ใน
ชุมชน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

จ านวนอาสาสมคัรดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก เทศบาล 

79.สดัส่วนจ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยต่อ
อาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ในชุมชนจ านวน 1 
คน  

10 10 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 80.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการ
รณรงคก์ารอยูร่่วมกบัผูป่้วยในชุมชนอยา่งปกติสุข 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน



ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

จ านวนผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดรั้บการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติดจาก 
เทศบาล 

81.ร้อยละของผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ 
หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูติ้ดยาเสพติด
ทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

60 7 7 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่12 การสาธารณสุขมูลฐาน 
 82.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการ

ใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในเขต 
เทศบาล 

1 1 5 500 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 83.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริม 
ป้องกนั /เฝ้าระวงั ดา้นโภชนาการแก่เด็กอาย ุ0-5 ปี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 84.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริม
หรือป้องกนั/เฝ้าระวงั โภชนาการในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสงักดั เทศบาล 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 85.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการ
จากการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนัโรค
ประจ าถ่ินต่อประชากรทั้งหมด 

60 26793 30000 111.97 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 86.จ านวนชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีวสัดุอุปกรณ์และ/หรือ
งบประมาณ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล ใน
การป้องกนัและควบคุมโรคติดตอ่ท่ีส าคญัในชุมชน เช่น 
โรคไขเ้ลือดออก โรคพษิสุนขับา้ เป็นตน้ 

20 20 18 90 การพฒันาใน
อนาคต  

 87.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้
ความรู้แก่แม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีเก่ียวกบัการสร้าง
ภูมิคุม้กนัโรค 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



จ านวนแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีเขา้รับ
การอบรมจาก เทศบาล 

88.ร้อยละของแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีไดรั้บความรู้
และค าแนะน าเร่ืองการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคต่อแม่
หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีทั้งหมดในชุมชน 

70 193 20 10.36 การพฒันาใน
อนาคต  

 89.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
แนะน าหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 90.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้
ค  าแนะน าหรือดูแลหญิงหลงัคลอดในการดูแลสุขภาพ
ของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 91.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
รณรงคใ์หค้วามรู้แก่บิดามารด าในการเล้ียงดูบุตรอยา่ง
ถูกวธีิ ในดา้นสุภาพกาย ใจ สงัคม และการเจริญเติบโต
ของเด็ก 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 92.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในพ้ืนท่ี (ภารกิจเสริม) 

1 1 6 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่13 การพฒันาเดก็และเยาวชน 

จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

93.ร้อยละของจ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีผา่นการ
ประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

95 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 94.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งเนน้
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 95.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลด
ความเส่ียงของเด็กและเยาวชนในการยุง่เก่ียวกบัยาเสพ
ติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



 96.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลด
ความเส่ียงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการทอ้งก่อนวยั
อนัควร 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 97.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ี
สนบัสนุนการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาของเด็กและ
เยาวชน 

2 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมเล่น
กีฬาหรือการออกก าลงักายท่ีส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนโดย เทศบาล 

98.ร้อยละของจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬ าหรือการ
ออกก าลงักายในโครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนต่อจ านวนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

20 42500 849 2 การพฒันาใน
อนาคต  

 99.จ านวนโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัหรือเคหะชุมชน
ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีด าเนินการโดย 
เทศบาล (ภารกิจเสริม) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 100.ร้อยละของจ านวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ยหรือ
ผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยูอ่าศยัจาก เทศบาล 
(ภารกิจเสริม) 

15 4 7 175 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ด้านที ่3 การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ภารกจิที ่14 การศึกษาในระบบ 
 101.จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความดูแลของ เทศบาล 3 3 1 33.33 การพฒันาใน

อนาคต  
 102.จ านวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ เทศบาล 200 200 156 78 การพฒันาใน

อนาคต  

จ านวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

103.ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีไดรั้บอาหาร
เสริม (นม) ครบถว้น 

100 156 156 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

จ านวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ 104.ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ เทศบาล ท่ี 100 156 156 100 เท่ากบัค่า



เทศบาล ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่า
ท างโภชนาการครบถว้น 

ไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น เป้าหมาย  

 105.จ านวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ เทศบาล 3 3 3 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 106.จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล 400 400 712 178 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล 
ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

107.ร้อยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลท่ีไดรั้บ
อาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

100 712 664 93.26 การพฒันาใน
อนาคต  

จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล
ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าท าง
โภชนาการครบถว้น 

108.ร้อยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลท่ี
ไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น 

100 712 664 93.26 การพฒันาใน
อนาคต  

 109.จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ 
เทศบาล 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 110.จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล 1000 1000 2639 263.9 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

111.ร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลท่ี
ไดรั้บอาหารเสริม (นม)ครบถว้น 

100 2639 2639 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ 
เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าท าง
โภชนาการครบถว้น 

112.ร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ 
เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถว้น 

100 2639 2639 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

จ านวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในความ
ดูแลของ เทศบาล 

113.จ านวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในความดูแล
ของ เทศบาล 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้
ของ เทศบาล 

114.จ านวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของ 
เทศบาล 

400 400 1388 347 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน 115.จ านวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในความดูแล 1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย



ความดูแลของ เทศบาล (กรอกขอ้มูลเฉพาะ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) 

ของ เทศบาล ขั้นต ่า  

จ านวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายของ เทศบาล(กรอกขอ้มูลเฉพาะ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) 

116.จ านวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของ 
เทศบาล 

200 200 566 283 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 117.จ านวนโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษาในความดูแลของ 
เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 118.จ านวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล 100 100 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดรั้บ
การศึกษาจาก เทศบาล 

119.ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดรั้บ
การศึกษาจาก เทศบาล เทียบต่อเด็กดอ้ยโอกาสและเด็ก
พิการทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

60 27 27 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก
ยากจนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงิน
จาก เทศบาล 

120.ร้อยละจ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก
ยากจนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจาก เทศบาล 

70 14 27 192.86 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

จ านวนเด็กพิเศษ (เด็กท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ท่ีไดรั้บการศึกษา
จากโรงเรียนสงักดั เทศบาล 

121.ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ
ดูแลเป็นพิเศษ) ท่ีไดรั้บการศึกษาจาก เทศบาล เทียบกบั
จ านวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

40 5 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 122.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน
สงักดั เทศบาล 

3 3 10 333.33 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 123.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรียนสงักดั เทศบาล 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 124.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ หรือทกัษะ

4 4 10 250 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสงักดั เทศบาล 
 125.จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพ้ืนบา้นใน
โรงเรียนสงักดั เทศบาล 

5 5 7 140 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 126.จ านวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาใหเ้ด็กดอ้ย
โอกาส เด็กในพ้ืนท่ีห่างไกล/ท่ีราบสูง หรือเด็กชายขอบ 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

  

ภารกจิที ่15 การศึกษานอกระบบ 
 127.จ านวนท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น/ต าบลท่ี 

เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน 
10 10 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  
 128.จ านวนหอ้งสมุดประชาชนหรือหอ้งสมุดท่ีมิไดอ้ยู่

ในสถานศึกษา ซ่ึงดูแลหรือบริหารโดย เทศบาล 
1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  
 129.จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้หรือศูนยเ์ทคโนโลยท่ีีดูแล

หรือบริหารงานโดย เทศบาล 
1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขั้นต ่า  
 130.จ านวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้หรือการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารส่ือสารหรือ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ การสร้าง
งานหรือนวตักรรม หรือการพฒันาเศรษฐกิจ 

2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 131.จ านวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้
ความสามารถหรือทกัษะของเด็กนกัเรียนสงักดั เทศบาล 
ในการศึกษา การประดิษฐ ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ในระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ หรือระหวา่งประเทศ
(ภารกิจเสริม) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



  

ด้านที ่4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว  

ภารกจิที ่16 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 132.ร้อยละของจ านวนรถดบัเพลิงท่ี เทศบาล ได้

ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาใหพ้ร้อมใชง้านได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 

100 7 7 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 133.จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล ด าเนินการฝึกอบรม 
พนกังานดบัเพลิงเพื่อใหพ้ร้อมปฏิบติังานในรอบปี 

12 12 1 8.33 การพฒันาใน
อนาคต  

 134.ร้อยละของการจดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัประเภทส าคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

100 4 4 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 135.จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล ด าเนินการซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในรอบปีงบประมาณ 2560 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

จ านวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ท่ี เทศบาลสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึน 

136.ร้อยละของจ านวน อปพร. ตอ่ประชากรทั้งหมดใน
พ้ืนท่ี 

1.5 26793 195 0.73 การพฒันาใน
อนาคต  

 137.จ านวนคร้ังต่อปีท่ี เทศบาล ด าเนินการออกค าสัง่ 
และ สนบัสนุน ใหอ้าสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั/อปพร. ปฏิบติังานในชุมชน/หมู่บา้น 

12 12 12 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 138.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลด
การเกิดอุบติัเหตทุางถนน 

2 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่17 การจดัระเบียบชุมชน 
 139.จ านวนโครงการท่ี เทศบาล จดัอบรมใหค้วามรู้

เก่ียวกบัการจดัระเบียบในหมู่บา้น/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มแม่บา้น ประชาชน หรืกลุ่มผูสู้งอาย ุ

2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  



 140.จ านวนโครงการท่ี เทศบาลร่วมกบัฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชนเพ่ือจดัการปัญหา
ความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน/หมู่บา้น 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 141.จ านวนหอพกัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตาม 
พ.ร.บ. หอพกั พ.ศ. 2507 

1 1 5 500 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 142.จ านวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพกั
เยาวชน ต าม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2507 

1 1 10 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 143.จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความไร้ระเบียบท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 144.จ านวนขอ้ร้องเรียนท่ี เทศบาล ด าเนินการจดัการ
ปัญหาความไร้ระเบียบท่ีไดรั้บการร้องเรียน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่18 การจดัการความขัดแย้ง 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ
ของ เทศบาลท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/
ประชาชน และ เทศบาล จดัใหมี้ขอ้มูล
เผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนก่อนตดัสินใจด าเนินการ 

145.ร้อยละของของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
สาธารณะของ เทศบาลท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/
ประชาชน และ เทศบาล จดัใหมี้ขอ้มูลเผยแพร่และ/หรือ
มีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตดัสินใจ
ด าเนินการ ต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
สาธารณะของ เทศบาลท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/
ประชาชนทั้งหมด 

80 3 1 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  

 146.จ านวนคร้ังท่ี เทศบาลจดัใหมี้เวทีประชาชน/เวที
สาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการ
แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ภายในชุมชน/หมู่บา้น 

10 10 2 20 การพฒันาใน
อนาคต  

 147.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
ส ารวจขอ้มูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็น

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน



ขอ้มูลส าหรับปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีจะเป็นเหตขุองความ
ขดัแยง้ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 148.จ านวนเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัเหตท่ีุท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ในชุมชน ซ่ึง เทศบาล ไดด้ าเนินการป้องกนัมิให้
เกิดความขดัแยง้ในชุมชนไดส้ าเร็จ 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 149.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการ
เพ่ือไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ (ไม่นบัรวมศูนย์
ยติุธรรมชุมชน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่19 การป้องกนัอาชญากรรมและการกระท าผดิ 
 150.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล จดัใหมี้

การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ร่วมกบัฝ่ายต ารวจ ฝ่าย
ปกครอง และ ฝ่ายทอ้งท่ี 

2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 151.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ร่วมชุมชน 
หรือหมู่บา้น สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน/หมู่บา้น 

3 3 1 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  

 152.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล จดัรณรงค์
ป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเส่ียง
จากปัญหายาเสพติด 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 153.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการ
ร่วมกบักรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น หรือภาค
ประชาสงัคมในการจดัเวรยามประจ าหมู่บา้น ออกสาย
ตรวจ หรือโครงการตาสปัปะรด 

2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 154.ร้อยละของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัท่ี เทศบาล มีครบถว้นตามเกณฑ์

80 138 138 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



มาตรฐานท่ีก าหนดและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านตลอด 
24 ชัว่โมง(ภารกิจเสริม) 

 155.จ านวนเครือข่ายทอ้งถ่ินท่ี เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิก
ในการจดัท าแผนจดัการกบัภยัพิบติั มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซอ้มแผนร่วมกนั 
และมีการพฒันาทกัษะบุคลากรร่วมกนั 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 156.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ใช้
กระบวนการชุมชน/ประชาสงัคมดูแลจดัการปัญหา
ความไร้ระเบียบในชุมชน 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 157.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล 
เก่ียวกบัการดูแลคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัผูบ้ริโภค 

2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 158.ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด CCTV(ภารกิจเสริม) 

50 6 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 159.ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการ
เกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV(
ภารกิจเสริม) 

85 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 160.ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด CCTV ไดมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวงัตลอด 
24 ชัว่โมง(ภารกิจเสริม) 

80 0 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  



  

ด้านที ่5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

ภารกจิที ่20 ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน 
 161.จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนจาก เทศบาล 
5 5 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 162.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริม

อาชีพท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 
2 2 1 50 การพฒันาใน

อนาคต  
 163.จ านวนโครงการอบรมพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานท่ี

ด าเนินการโดย เทศบาล 
2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 164.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ี

ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสตัว ์
2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

จ านวนเกษตรกรท่ีผา่นการฝึกปฏิบติัและการ
ฝึกอบรมจากศูนยเ์รียนรู้ฯ หรือ เทศบาล 

165.ร้อยละของเกษตรกรท่ีผา่นการฝึกปฏิบติัและการ
ฝึกอบรมจากศูนยเ์รียนรู้ฯ หรือ เทศบาล เม่ือเทียบกบั
เกษตรกรทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

40 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 166.จ านวนเกษตรท่ีไดรั้บบริการขอ้มูลค าปรึกษาจาก
ศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการเกษตร ศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตร หรือศูนยก์ารเรียนรู้ทางดา้น
การเกษตรท่ีสนบัสนุนโดย เทศบาล 

100 100 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 167.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ 1 1 - - ไม่มีบริการ



ส ารวจและช่วยเหลือการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดย 
เทศบาล 

สาธารณะ  

 168.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ใหก้บักลุ่มเกษตรกร 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 169.จ านวนโครงการของเทศบาล ส่งเสริมการท า
การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร
อินทรีย ์

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในโครงการของ 
เทศบาล ท่ีส่งเสริมการท าการเกษตรแบบ
พอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย ์

170.ร้อยละของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในโครงการของ 
เทศบาล ท่ีส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือ
ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย ์ตอ่เกษตรกรทั้งหมด 

30 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 171.จ านวนโครงการฟ้ืนฟสูภาพพ้ืนท่ีการเกษตรหรือ
ท่ีดินท ากินโดยเทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟหูรือ
ปรับสภาพใหป้กติ 

172.ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟตู่อฟ้ืนท่ีเส่ือม
โทรมทั้งหมด 

5 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 173.จ านวนตลาด/ตลาดสดท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 174.จ านวนกิจการโรงรับจ าน า/สถานธนานุบาลของ 
เทศบาล 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 175.จ านวนโรงฆ่าสตัวข์อง เทศบาล 1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 176.จ านวนศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการเกษตร ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร หรือศูนยก์ารเรียนรู้
ทางดา้นการเกษตรท่ีสนบัสนุนโดย เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 177.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
กระตุน้หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



 178.จ านวนแผนพฒันาดา้นการเกษตรระดบัต าบล/
ชุมชน(ภารกิจเสริม) 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 179.จ านวนขอ้มูลพ้ืนฐาน (ฐานขอ้มูล) ดา้นการเกษตร
ระดบัต าบลท่ี เทศบาล จดัท าข้ึน หรือขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นการเกษตรยัง่ยนื(ภารกิจเสริม) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 180.จ านวนศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนย ์OTOP สินคา้
หตัถกรรม หรือศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ของ เทศบาล ท่ีเปิด
ใหบ้ริการตามปกติ(ภารกิจเสริม) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 181.จ านวนตลาดนดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วฒันธรรม ตลาดน ้ า หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ท่ี
ส่งเสริม สนบัสนุน หรือพฒันาข้ึนโดย เทศบาล(ภารกิจ
เสริม) 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ด้านที ่6 ศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น  

ภารกจิที ่21 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

ปริมาณขยะชุมชนท่ี เทศบาล ด าเนินการ
จดัเก็บ 

182.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนท่ีจดัเก็บโดย เทศบาล 95 41.43 41.41 99.95 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

ปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจดัอยา่งถูก
สุขลกัษณะ 

183.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจดัอยา่งถูก
สุขลกัษณะ 

100 41.43 41.41 99.95 การพฒันาใน
อนาคต  

ปริมาณขยะติดเช้ือท่ี เทศบาล ด าเนินการ
จดัเก็บ  

184.ร้อยละของปริมาณขยะติดเช้ือท่ีจดัเก็บโดย เทศบาล 95 0.84 0.84 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีก าจดัอยา่งถูก
สุขลกัษณะ 

185.ร้อยละของปริมาณขยะติดเช้ือท่ีก าจดัอยา่งถูก
สุขลกัษณะ 

100 0.84 0.84 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 186.จ านวนโครงการ/แผนงานของ เทศบาล ในการ
จดัการขยะตกคา้งในชุมชน 

1 1 8 800 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



 187.จ านวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในล าน ้ า
สาธารณะและชายฝ่ัง 

12 12 4 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  

 188.จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือ
รณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจาก
ไฟป่า ก ารป้องกนัไฟป่า และภยัจากการเผาในท่ีโล่ง 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

จ านวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมหรือ
รณรงคจ์าก เทศบาล เร่ืองไฟป่า การเผาในท่ี
โล่ง ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และภยั
จากการเผาในท่ีโล่ง 

189.ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมหรือรณรงค์
จาก เทศบาล เร่ืองไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากไฟป่า 
การป้องกนัไฟป่า และภยัจากการเผาในท่ีโล่ง 

40 6994 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 190.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาไฟป่า หรือการเผาในท่ีโล่ง 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 191.จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการ
อนุรักษดู์แลรักษาป่า แหล่งน ้ าธรรมชาติ ล าน ้ าสาธารณะ 
และทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจดัการเก่ียวกบัปัญหา
วชัพืช ผกัตบชวา ปัญหาน ้ าเน่าเสีย และการขดุลอกคู
คลอง ฯลฯ 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 192.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
รณรงคป้์องกนัหรือแกไ้ขปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือ
ปัญหาตล่ิงพงั 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาหรือประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามท่ี เทศบาล 
ไดรั้บการร้องเรียน 

193.ร้อยละของจ านวนคร้ังในการด าเนินการเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาหรือประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามท่ี เทศบาล ไดรั้บการร้องเรียน 

90 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 194.จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการ 3 3 4 133.33 ผา่นค่าเป้าหมาย



ลดปริมาณขยะ คดัแยกขยะ ลดใชถุ้งพลาสติก น าขยะ
กลบัมาใชใ้หม่ หรือลดการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี 

ขั้นต ่า  

 195.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 196.จ านวนโครงการท่ีการสนบัสนุนกลุ่มอาสาสมคัร
หรือการสร้างเครือข่ายเพ่ือพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการไฟป่าในพ้ืนท่ี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

ปริมาณการจดัเก็บขยะอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมี
อนัตราย และขยะอนัตรายท่ีด าเนินการโดย 
เทศบาล(ภารกิจเสริม) 

197.ร้อยละของการจดัเก็บขยะอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอนัตราย และขยะอนัตราย
ท่ีด าเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม) 

60 0.05 0.05 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 198.จ านวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใตดิ้นท่ี
ด าเนินการโดย เทศบาล 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 199.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
รณรงคส่์งเสริมการลดใชส้ารเคมีในการเกษตร 

1 1 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

  

ภารกจิที ่22 การอนุรักษ์ประเพณ ีศิลปะ วฒันธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่น  
 200.จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ แลกเปล่ียน การสืบทอดและปลูกจิตส านึก
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

3 3 4 133.33 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 201.จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือ
อนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1 1 10000 1000000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



 202.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
ส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2 2 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 203.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่ง
คน้หา ยกยอ่ง หรือเชิดชูปราชญช์าวบา้น และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 204.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่ง
ถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบา้น ความเช่ือ ประเพณี 
ค่านิยมทอ้งถ่ิน และเผยแพร่ใหค้นรุ่นใหม่ไดศึ้กษา
เรียนรู้ 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 205.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ท่ีส่งเสริม
ใหเ้กิดความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติ 
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบนั
ศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3 3 6 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 206.จ านวนโบราณสถานในทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษ์
ดูแลจาก เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 207.จ านวนพิพิธภณัฑช์องชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ
ดูแลจาก เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 208.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
อนุรักษห์รือพฒันาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 209.จ านวนแหล่งการเรียนรู้ทอ้งถ่ินดา้นศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล และด าเนินการ อยา่ง
ต่อเน่ือง 

3 3 - - ไม่ไดด้ าเนินการ 
ใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  



 210.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมใหเ้กิดอาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดูแลรักษา
มรดกทางศิลปวฒันธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพ่ือ
ดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพ้ืนท่ี 
เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
 

  
 

 


