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แบบเทศบาล. 2-1 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านผังเมือง 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

1 ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้้า 
1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีช ารุดและ

ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกติ 

ระบุระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีช ารุด
และได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกติ 

กม. 0.94 2,570,000 จ้างเหมา   

1.2 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่
ช ารุดและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ปกติ 

ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ที่ช ารุดและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้ปกติ 

กม. 0.679 2,434,000 จ้างเหมา   

1.3 ระยะทางของถนนลูกรังทีช ารุดและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

ระบุระยะทางของถนนลูกรังทีช ารุดและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

กม. 7.33 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

1.4 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ช ารุดและได้รับ
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

ระบุระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ช ารุดและ
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

กม.     / 

1.5 จ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ (ขนาด 
>=80 ซม.) ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 

ระบุรางและท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ หมายถึง ราง
และท่อระบายน้ าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่
เท่ากับหรือใหญ่กว่า 80 เซนติเมตร 

แห่ง 3 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

1.6 จ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด 
<80 ซม.) ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 
 

ระบุรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก หมายถึง ราง
และท่อระบายน้ าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็ก
กว่า 80 เซนติเมตร 

แห่ง 435 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

1.7 ระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ 
(ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 

ระบุจ านวนรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก (ขนาด 
<80 ซม.) ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 

กม. 20 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

1.8 ระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก 
(ขนาด <80 ซม.) ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 

ระบุระยะทางของรางและท่อระบายน้ าขนาดเล็ก 
(ขนาด <80 ซม.) ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ 

กม. 100 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

2 ภารกิจที่ ๒คลอง/ล้าธาร บ่อน้้า และแหล่งน้้า 
2.1 จ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะระบาย

น้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 

ระบุจ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะ
ระบายน้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได้รับ
การปรับปรุงให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 

เส้น 4 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

2.2 จ านวนบ่อน้ า/บ่อน้ าบาดาลในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้
ปกติ 

ระบุจ านวนบ่อน้ า/บ่อน้ าบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้
ใช้งานได้ปกติ 

บ่อ     / 

2.3 จ านวนบ่อน้ า/บ่อน้ าบาดาลในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีได้สร้างเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

ระบุจ านวนบ่อน้ า/บ่อน้ าบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได้สร้างเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2560 

บ่อ     / 

2.4 จ านวนถังเก็บน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 
 

ระบุจ านวนถังเก็บน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ถัง     / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

2.5 จ านวนถังเก็บน้ าท่ี เทศบาล ได้สร้างหรือติดตั้ง
เพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

ระบุจ านวนถังเก็บน้ าท่ี เทศบาล ได้สร้างหรือ
ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

ถัง     / 

2.6 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ีได้รับการ
ทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
อย่างปกติ 

ระบุจ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ีได้รับการ
ทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
อย่างปกติ 

เครื่อง     / 

2.7 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ี เทศบาล 
จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 
2560 

ระบุจ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าท่ี เทศบาล 
จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 
2560 

เครื่อง     / 

3 ภารกิจที่ ๓ ระบบประปา 
3.1 ก าลังการผลิตของระบบน้ าประปาของ เทศบาล 

 (ลบ.ม. ต่อวัน) 
ระบุก าลังการผลิตของระบบน้ าประปาของ 
เทศบาล (ลบ.ม. ต่อวัน) 

ลบ.ม. 
ต่อวัน 

    / 

3.2 ขนาดของพื้นที่ท่ีมีบริการน้ าประปาของ เทศบาล ระบุขนาดของพื้นที่ท่ีมีบริการน้ าประปาของ 
เทศบาล 

ตร.กม.     / 

3.3 จ านวนระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาลที่
ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 
โดยมีคุณภาพน้ าอยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ระบุจ านวนระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล
ที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกติ โดยมีคุณภาพน้ าอยู่ในค่ามาตรฐานและ
เกณฑ์ที่ก าหนด 

แห่ง     / 

4 ภารกิจที่ 4  สะพาน 
4.1 จ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีได้รับ

การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 
ระบุจ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

แห่ง 3 62,640,000 จ้างเหมา   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

4.2 จ านวนสะพานไม้ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนสะพานไม้ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

แห่ง     / 

5 ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 
5.1 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ช ารุดเสียหายและ

ได้รับการบ ารุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ช ารุดเสียหาย
และได้รับการบ ารุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

จุด     / 

5.2 จ านวนไฟจราจรที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาจากเทศบาล ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกต ิ

ระบุจ านวนไฟจราจรที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาจากเทศบาล ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกต ิ

จุด     / 

5.3 จ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและ
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกติ 

ระบุจ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับ
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

จุด     / 

5.4 จ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

ระบุจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

จุด     / 

5.5 จ านวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล 
ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 
2560 
 

ระบุจ านวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของ
พื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

จุด     / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

5.6 จ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมตาม
ความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

ระบุจ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพิ่มเติมตามความ
ต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2560 

จุด     / 

6 ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่ง 
6.1 จ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ท่ีได้รับ

การดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

ระบุจ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ท่ี
ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุง
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

แห่ง 3 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

6.2 จ านวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ท่ีได้รับการดูแล
ให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

ระบุจ านวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ท่ีได้รับการ
ดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด 

แห่ง 1 500,000 อปท.ด้าเนินการเอง   

6.3 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแล
บ ารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทาง
เท้า ไหล่ทาง ท่ีพักผู้โดยสาร ท่ีจอดรถประจ าทาง 
และพื้นที่ริมทาง 

ระบุจ านวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแล
บ ารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทาง
เท้า ไหล่ทาง ท่ีพักผู้โดยสาร ท่ีจอดรถประจ าทาง 
และพื้นที่ริมทาง 

โครงการ 3 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

6.4 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการแก้ไขปัญหา
กัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่ 

ระบุจ านวนโครงการของ เทศบาล ในการแก้ไขปัญหา
กัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่ 

โครงการ 2 16,140,000 จ้างเหมา   

7 ภารกิจที่ ๗  ด้านผังเมือง 
7.1 จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ี เทศบาล ได้

ด าเนินการจัดท า 
ระบุจ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ี เทศบาล 
ได้ด าเนินการจัดท า 

ฉบับ 1 0.00 ท้าร่วมกับส่วน
ราชการ 

  

7.2 จ านวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวเน่ืองกับ
การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน 

ระบุจ านวนข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติท่ีมีเน้ือหา
เกี่ยวเน่ืองกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชน 

ข้อ 13 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค้าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ้านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด้าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560   (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

7.3 จ านวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างได้จาก เทศบาล ระหว่างปี 2560 

ระบุจ านวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างได้จาก เทศบาล ระหว่างปี 2560 

แห่ง 199 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

7.4 จ านวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้
ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก เทศบาล 
ระหว่างปี 2560 

ระบุจ านวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้
ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก เทศบาล 
ระหว่างปี 2560 

แห่ง 4 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

7.5 จ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินท่ีได้รับ
การแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี 2560 

ระบุจ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินท่ี
ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี 2560 

ฉบับ 1 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

7.6 จ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี 
2560 

ระบุจ านวนค าร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี 
2560 

ฉบับ 5 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

7.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่
โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณะหรือท่ี
โล่ง 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการที่โล่งหรือการใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณะ
หรือท่ีโล่ง 

โครงการ     / 

7.8 ขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.) ระบุขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.) ตร.ม. 37.87 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   
7.9 จ านวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดใน

เขต เทศบาล ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ระบุจ านวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมด
ในเขต เทศบาล ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

แห่ง 3 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

7.10 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล 
ด าเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
รับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ใน
ชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัย
แผ่นดินไหว เป็นต้น 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล 
ด าเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
รับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ใน
ชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัย
แผ่นดินไหว เป็นต้น 

โครงการ 10 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค้าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ้านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด้าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560   (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

7.11 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน
รอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของ
อาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน
รอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของ
อาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

โครงการ 3 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

7.12 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัด
หรือแหล่งเสื่อมโทรมที่ด าเนินการโดย เทศบาล 

ระบุจ านวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชน
แออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรมที่ด าเนินการโดย 
เทศบาล 

โครงการ     / 

7.13 ขนาดพื้นท่ีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต 
เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 
2560 

ระบุขนาดพื้นท่ีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่าง
ปี 2560 

ตร.ม. 1,400,000 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   

7.14 จ านวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน 

ระบุจ านวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน 

โครงการ 6 0.00 อปท.ด้าเนินการเอง   
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แบบเทศบาล. 2-2 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

8 ภารกิจที่ ๘การส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
8.1 จ านวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก 

เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานท่ีจัดให้โดยเทศบาล 

ระบุจ านวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/แรงงานจาก 
เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานท่ี
จัดให้โดยเทศบาล 

คน 230 78,220 อปท.ด าเนินการเอง   

8.2 จ านวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากเทศบาล ระบุจ านวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล คน 1,285 53,165 อปท.ด าเนินการเอง   
8.3 จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ เทศบาล 

ด าเนินการในระหว่างปี 2560 
ระบุจ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ เทศบาล 
ด าเนินการในระหว่างปี 2560 

โครงการ 1 35,000 อปท.ด าเนินการเอง   

8.4 จ านวนสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู
จากเทศบาล 

ระบุจ านวนสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู
จาก เทศบาล 

คน 50 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

8.5 จ านวนโครงการที่ เทศบาล ด าเนินการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูแก่ สตรี 

ระบุจ านวนโครงการที่ เทศบาล ด าเนินการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูแก่ สตรี 

โครงการ 1 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

9 ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
9.1 จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ี เทศบาล 

ด าเนินการ 
ระบุจ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ี เทศบาล 
ด าเนินการ 

โครงการ 5 325,100 อปท.ด าเนินการเอง   

9.2 จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก 
เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก 
เทศบาล 

คน 2,465 325,100 อปท.ด าเนินการเอง   

9.3 จ านวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้าน
สุขภาพหรือปุวยติดเตียงที่ เทศบาล ได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560 

ระบุจ านวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้าน
สุขภาพหรือปุวยติดเตียงที่ เทศบาล ได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560 

โครงการ     / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

9.4 จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพหรือปุวยติด
เตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพหรือปุวย ติด
เตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 

คน 56 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

9.5 จ านวนผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ท่ีได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ระบุจ านวนผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ท่ีได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คน 2,056 325,100 อปท.ด าเนินการเอง   

9.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 

โครงการ
/กิจกรรม 

1 45,000 อปท.ด าเนินการเอง   

9.7 จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการ
ชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้ค าแนะน า 
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการ
ชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้ค าแนะน า ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

โครงการ
/กิจกรรม 

1 53,165 อปท.ด าเนินการเอง   

9.8 จ านวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรม
ผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี 2560 

ระบุจ านวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ 
หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี 2560 

โครงการ
/กิจกรรม 

500 110,000 อปท.ด าเนินการเอง   

9.9 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ 
เทศบาล ได้ให้การสนับสนุน 

ระบุจ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ 
เทศบาล ได้ให้การสนับสนุน 

คน 550 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

9.10 จ านวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม 

ระบุจ านวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม 

โครงการ
/กิจกรรม 

1 58,450 อปท.ด าเนินการเอง   

9.11 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสร้าง
รายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุนแก่อายุ 

ระบุจ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือ
สร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุนแก่อายุ 

คน 47 58,450 อปท.ด าเนินการเอง   

9.12 จ านวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ 
เทศบาล (ภารกิจเสริม) 

ระบุจ านวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ 
เทศบาล (ภารกิจเสริม) 

แห่ง     / 

9.13 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพท่ีอยู่
อาศัยส าหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจเสริม) 

ระบุจ านวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพท่ีอยู่
อาศัยส าหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจเสริม) 
 

โครงการ 1 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

10 ภารกิจที่ ๑๐  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
10.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ

การให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผู้พิการ ท่ีเข้าถึงสิทธิของผู้
พิการ 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ 
หรือฟ้ืนฟูผู้พิการ ท่ีเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 30,000 อปท.ด าเนินการเอง   

10.2 จ านวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู
จาก เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู
จาก เทศบาล 

คน 70 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

10.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

10.4 จ านวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่ม
รายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก 
เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่ม
รายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 

คน 70 30,000 อปท.ด าเนินการเอง   

10.5 จ านวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ระบุจ านวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คน     / 

10.6 จ านวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

ระบุจ านวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

คน 738 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

10.7 จ านวนห้องน้ าในอาคาร เทศบาล ท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 

ระบุจ านวนห้องน้ าในอาคาร เทศบาล ท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 

ห้อง     / 

10.8 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

   /  

10.9 สัดส่วนจ านวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก 
เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจ านวน 1 คน 

ระบุสัดส่วนจ านวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก
เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจ านวน 1 คน 

    /  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

11 ภารกิจที่ ๑๑การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
11.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ

การดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ 
ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

   /  

11.2 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการดูแล 
สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก เทศบาล 

คน 17 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

11.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเช้ือ/ผู้ปุวยเอดส์ 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเช้ือ/ผู้ปุวยเอดส์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 85,000 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

11.4 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานจาก เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
จาก เทศบาล 

คน 17 85,000 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

11.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดเยี่ยม
บ้านผู้ติดเช้ือ/ผู้ปุวยเอดส์เป็นประจ า 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดเยี่ยม
บ้านผู้ติดเช้ือ/ผู้ปุวยเอดส์เป็นประจ า 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

11.6 จ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
จาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ระบุจ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการตรวจ
สุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คน 10 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

11.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชน 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาล ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

11.8 สัดส่วนจ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ผู้ปุวยต่อ
อาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชน 

ระบุสัดส่วนจ านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ผู้ปุวยต่อ
อาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชน 

คน     / 

11.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด าเนินการ
รณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ปุวยติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ใน
ชุมชนอย่างปกติสุข 
 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด าเนินการ
รณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ปุวยติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชน
อย่างปกติสุข 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 
11.10 จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ 

หรือฟ้ืนฟูจากเทศบาล 
จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือ
ฟื้นฟูจากเทศบาล 

คน 10 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

12 ภารกิจที่ ๑๒การสาธารณสุขมูลฐาน 
12.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด าเนินการ

ให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนท่ัวไปใน
เขตเทศบาล 

ะบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด าเนินการ
ให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนท่ัวไปในเขต 
อปท 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 79000 อปท.ด าเนินการเอง   

12.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ส่งเสริม 
ปูองกัน /เฝูาระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ส่งเสริม 
ปูองกัน /เฝูาระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 49000 อปท.ด าเนินการเอง   

12.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ส่งเสริมหรือ
ปูองกัน/เฝูาระวัง  โภชนาการในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ส่งเสริม
หรือปูองกัน/เฝูาระวัง  โภชนาการในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 4000 อปท.ด าเนินการเอง   

12.4 จ านวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการจาก
การส่งเสริม ปูองกัน ควบคุม เฝูาระวังปูองกันโรค
ประจ าถิ่นโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการจาก
การส่งเสริม ปูองกัน ควบคุม เฝูาระวังปูองกันโรคประจ า
ถิ่นโดยเทศบาล 

คน 51,434 364,783 อปท.ด าเนินการเอง   

12.5 จ านวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรือ
งบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ใน
การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีส าคัญในชุมชน 
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

ระบุจ านวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรือ
งบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ในการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อท่ีส าคัญในชุมชน เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

จ านวน 29 748,464.62 ท าร่วมกับท้องถิ่น   

12.6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการให้
ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับ
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการให้
ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการ
สร้างภูมิคุ้มกันโรค 

โครงการ
/

กิจกรรม 

1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

12.7 จ านวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเข้ารับการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจากเทศบาล 

ระบุจ านวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเข้ารับการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจากเทศบาล 

คน 1,285 53,165 อปท.ด าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๐ 
(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

12.8 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ในการแนะน าหรือดูแลสุขภาพของแม่และ
เด็ก 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการแนะน า
หรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

12.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ในการให้ค าแนะน าหรือดูแลหญิงหลังคลอด
ในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและ
วางแผนครอบครัว 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการให้
ค าแนะน าหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่
และเด็กและวางแผนครอบครัว 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

12.10 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการ
เลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ 
สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการรณรงค์ให้
ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพ
กาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

12.11 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถาน
ประกอบกิจการอาหารในพ้ืนท่ี (ภารกิจเสริม 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการตรวจ
สุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นท่ี 
(ภารกิจเสริม) 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 110,850 อปท.ด าเนินการเอง   

13 ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
13.1 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมิน

มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบุจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

แห่ง 2 0.00 ท าร่วมกับท้องถิ่น   

13.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ท่ี
มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่งเน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๐ 
(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

13.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่
มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการ
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่อ
อาชญากรรมต่างๆ 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่งลดความ
เสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
การก่ออาชญากรรมต่างๆ 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 1,700,000 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

13.4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่
มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจาก
การท้องก่อนวัยอันควร 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่งลดความ
เสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

13.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่
สนับสนุนการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาของ
เด็กและเยาวชน 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่สนับสนุน
การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 1,474,100 อปท.ด าเนินการเอง   

13.6 จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมเล่น
กีฬาหรือการออกก าลังกายที่ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาหรือการ
ออกก าลังกายที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยเทศบาล 

คน 5,000 1,400,000 อปท.ด าเนินการเอง   

13.7 จ านวนโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยหรือเคหะ
ชุมชนส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาส
ที่ด าเนินการโดยเทศบาล (ภารกิจเสริม) 

ระบุจ านวนโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ด าเนินการโดยเทศบาล 
(ภารกิจเสริม)) 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1,250,000 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

13.8 จ านวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย
จากเทศบาล (ภารกิจเสริม) 

ระบุจ านวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
การดูแลด้านท่ีอยู่อาศัยจากเทศบาล (ภารกิจเสริม) 

ครัวเรือน 25 1,250,000 ท าร่วมกับส่วนราชการ   
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แบบเทศบาล. 2-3 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการศึกษา 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

14 ภารกิจที่ 14  การศึกษาในระบบ 
14.1 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาล ระบุจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล

ของเทศบาล 
แห่ง 3 0.00 ท าร่วมกับ

ท้องถิ่น 
  

14.2 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ระบุจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 

คน 465 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.3 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

คน 465 965,800 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.4 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ที่ได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 

คน 465 2,620,800 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.5 จ านวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของเทศบาล ระบุจ านวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ
เทศบาล 

แห่ง 5 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.6 จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล ระบุจ านวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ
เทศบาล 

คน 1,465 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.7 จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล ที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

คน 1,465 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.8 จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลที่ได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลท่ี
ได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

คน 1,465 6,308,000 อปท.
ด าเนินการเอง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

14.9 จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของเทศบาล ระบุจ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแล
ของเทศบาล 

แห่ง 5 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.10 จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาล ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล 

คน 3,944 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.11 จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาล ที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

คน 3,944 10,449,500 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.12 จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลที่ได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 

คน 3,944 15,460,240 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.13 จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ 
เทศบาล 

ระบุจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน
ความดูแลของ เทศบาล 

แห่ง 1 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.14 จ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ เทศบาล ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ของ เทศบาล 

คน 863 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.15 จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ 
เทศบาล 

ระบุจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ความดูแลของ เทศบาล 

แห่ง 1 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.16 จ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ เทศบาล ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของ เทศบาล 

คน     / 

14.17 จ านวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความดูแลของ 
เทศบาล 

ระบุจ านวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความ
ดูแลของ เทศบาล 

แห่ง     / 

14.18 จ านวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล ระบุจ านวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ 
เทศบาล 
 

คน     / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

14.19 จ านวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาจาก
เทศบาล 

ระบุจ านวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่
ได้รับการศึกษาจากเทศบาล 

คน 35 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.20 จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนท่ีได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจากเทศบาล 

ระบุจ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก
ยากจนท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
เทศบาล 

คน     / 

14.21 จ านวนเด็กพิเศษ (เด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็น
พิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ระบุจ านวนเด็กพิเศษ (เด็กท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษา
จากโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

คน     / 

14.22 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

ระบุจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

โครงการ
/กิจกรรม 

2 75,000 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.23 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ระบุจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

โครงการ
/กิจกรรม 

1 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.24 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ระบุจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือ
ทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

โครงการ
/กิจกรรม 

5 134,200 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.25 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ระบุจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

โครงการ
/กิจกรรม 

15 780,200 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

14.26 จ านวนกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ในการส่งเสริมหรือ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่
ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ 

ระบุจ านวนกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใน
การส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้
เด็กด้อยโอกาส เด็กในพ้ืนท่ีห่างไกล/ที่ราบสูง 
หรือเด็กชายขอบ 

โครงการ
/กิจกรรม 

    / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

15 ภารกิจที่  15 การศึกษานอกระบบ 
15.1 จ านวนที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ต าบลที่เทศบาล ให้

การสนับสนุน 
ระบุจ านวนที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/
ต าบลที่เทศบาล ให้การสนับสนุน 

แห่ง     / 

15.2 จ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มิได้อยู่ใน
สถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่
มิได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย
เทศบาล 

แห่ง 1 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

15.3 จ านวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ดูแลหรือ
บริหารงานโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยี
ที่ดูแลหรือบริหารงานโดยเทศบาล 

แห่ง 1 0.00 อปท.
ด าเนินการเอง 

  

15.4 จ านวนกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงาน
หรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ระบุจ านวนกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยี
การสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม 
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการ
/กิจกรรม 

    / 

15.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด าเนินการร่วมมือ
กับวิทยาลัยชุมชนในการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษานอก
ระบบให้แก่ประชาชน (ภารกิจเสริม) 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล 
ด าเนินการร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในการ
เรียนรู้หรือการจัดการศึกษานอกระบบให้แก่
ประชาชน (ภารกิจเสริม) 

โครงการ
/กิจกรรม 

    / 
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แบบเทศบาล. 2-4 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 
16 ภารกิจที่ 16  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

16.1 จ านวนรถดับเพลิงท่ีเทศบาล ได้ด าเนินการซ่อม แซม 
บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ระบุจ านวนรถดับเพลิงท่ีเทศบาล ได้ด าเนินการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

คัน 8 480,000 อปท.ด าเนินการเอง   

16.2 จ านวนครั้งท่ีเทศบาล ด าเนินการฝึกอบรม พนักงาน
ดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี 

ระบุจ านวนครั้งท่ีเทศบาล ด าเนินการฝึกอบรม 
พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี 

ครั้ง 12 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

16.3 จ านวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภท
ส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีอปท. จัดท า 

ระบุจ านวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทส าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีที่อปท. จัดท า 

แผน 3 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

16.4 จ านวนครั้งท่ีเทศบาล ด าเนินการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2560 

ระบุจ านวนครั้งท่ีเทศบาล ด าเนินการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบ
ปีงบประมาณ 2560 

ครั้ง 2 100,000 อปท.ด าเนินการเอง   

16.5 จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่
เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งข้ึน 

ระบุจ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) ที่เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งข้ึน 

คน 455 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

16.6 จ านวนครั้งต่อปีท่ีเทศบาล ด าเนินการออกค าสั่ง และ 
สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน 
 

ระบุจ านวนครั้งต่อปีท่ีเทศบาล ด าเนินการออก
ค าสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

ครั้ง 36 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 
16.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่งลดการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 1,000,000 อปท.ด าเนินการเอง   

17 ภารกิจที่ ๑7การจัดระเบียบชุมชน 
17.1 จ านวนโครงการที่เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
แม่บ้าน ประชาชน หรืกลุ่มผู้สูงอายุ 

ระบุจ านวนโครงการที่เทศบาล จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชน
แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรืกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

โครงการ     / 

17.2 จ านวนโครงการที่เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้
ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน 

ระบุจ านวนโครงการที่เทศบาลร่วมกับฝ่าย
ปกครอง ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน
เพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการ     / 

17.3 จ านวนหอพักในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. 
หอพัก พ.ศ. 2507 

ระบุจ านวนหอพักในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 

แห่ง 4 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

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

ระบุจ านวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
หอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 

ฉบับ    /  

17.5 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ 

ระบุจ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบ
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

เรื่อง 6 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

17.6 จ านวนข้อร้องเรียนที่เทศบาล ด าเนินการจัดการปัญหา
ความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน 

ระบุจ านวนข้อร้องเรียนที่เทศบาล ด าเนินการ
จัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการ
ร้องเรียน 
 

เรื่อง 6 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 
18 ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้ง 

18.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของเทศบาล
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และเทศบาล จัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนก่อนตัดสินใจด าเนินการ 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ
ของเทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน 
และเทศบาล จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมี
การรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ
ด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

18.2 จ านวนครั้งท่ีเทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/เวที
สาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน 

ระบุจ านวนครั้งท่ีเทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/เวที
สาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน 

ครั้ง 1 95339.50 อปท.ด าเนินการเอง   

18.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล เพื่อส ารวจ
ข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งท่ีจะเป็นเหตุของความขัดแย้ง 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล เพื่อ
ส ารวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของ
ความขัดแย้ง 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

18.4 จ านวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งในชุมชน 

ระบุจ านวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ท าให้เกิด
ความขัดแย้งในชุมชน 

เรื่อง     / 

18.5 จ านวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งในชุมชน ซึ่งเทศบาล ได้ด าเนินการป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้ส าเร็จ 

ระบุจ านวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ท าให้เกิด
ความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งเทศบาล ได้ด าเนินการ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้ส าเร็จ 

เรื่อง     / 

18.6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด าเนินการเพื่อ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์
ยุติธรรมชุมชน) 
 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล 
ด าเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง 
(ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน) 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 
19 ภารกิจที่ ๑๙การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด 

19.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลที่มีพื้นท่ี
ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่ายต ารวจ 
ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องที่ 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ร่วมกับฝ่ายต ารวจ ฝ่ายปกครอง และ 
ฝ่ายท้องที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

19.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ร่วมกับชุมชน 
หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล 
ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน/หมู่บ้าน 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 96000 อปท.ด าเนินการเอง   

19.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล จัดรณรงค์
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยง
จากปัญหายาเสพติด 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล จัด
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
หรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 228600 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

19.4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด าเนินการ
ร่วมกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาค
ประชาสังคมในการจัดเวรยามประจ าหมู่บ้าน ออกสาย
ตรวจ หรือโครงการตาสัปปะรด 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล 
ด าเนินการร่วมกับกรรมการชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาคประชาสังคมใน
การจัดเวรยามประจ าหมู่บ้าน ออกสายตรวจ 
หรือโครงการตาสัปปะรด 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

19.5 จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง 

ระบุจ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เทศบาล มีครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง 

ช้ิน 104 1772800 อปท.ด าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านว

น 
 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๐ 
(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

19.6 จ านวนเครือข่ายท้องถิ่นที่เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกใน
การจัดท าแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน 
และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน 

ระบุจ านวนเครือข่ายท้องถิ่นที่เทศบาล ร่วมเป็น
สมาชิกในการจัดท าแผนจัดการกับภัยพิบัติ มี
การแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการ
ฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะ
บุคลากรร่วมกัน 

เครือข่าย 9 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

19.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ใช้กระบวนการ
ชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบ
ในชุมชน 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ใช้
กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการ
ปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 0.00 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

19.8 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของของเทศบาล เกี่ยวกับ
การดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไชปัญหาให้กับ
ผู้บริโภค 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของของ
เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
แก้ไชปัญหาให้กับผู้บริโภค 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

19.9 ขนาดพื้นท่ีเทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ระบุขนาดพื้นท่ีเทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV 

ตร.กม. 3.5 11504740 ท าร่วมกับส่วนราชการ   

19.10 ขนาดพื้นท่ีเทศบาล ที่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 

ระบุขนาดพื้นท่ีเทศบาล ที่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV 

ตร.กม.     / 

19.11 ขนาดพื้นท่ีเทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
ได้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ช่ัวโมง 

ระบุขนาดพื้นท่ีเทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV  ได้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวัง
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ตร.กม. 3.5 11504740 ท าร่วมกับส่วนราชการ   
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แบบเทศบาล 2-5   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว หน้า 30 
  

แบบเทศบาล. 2-5 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเท่ียว 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 (   ) 

ไม่มีบริการสาธารณะ 
(  ) 

20 ภารกิจที่ 20   ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
20.1 จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี

ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล 
ระบุจ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล 

กลุ่ม 1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

20.2 จ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล 

ระบุจ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล 

คน 30 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

20.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพท่ีด าเนินการโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพท่ีด าเนินการโดยเทศบาล 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0.00 ท าร่วมกับส่วน
ราชการ 

  

20.4 จ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุนด้านอาชีพจากเทศบาล 

ระบุจ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุนด้านอาชีพจากเทศบาล 

คน     / 

20.5 จ านวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานท่ีด าเนินการโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานด าเนินการโดยเทศบาล 

โครงการ     / 

20.6 จ านวนแรงงานท่ีได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานจากเทศบาล 

ระบุจ านวนแรงงานท่ีได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานจากเทศบาล 

คน     / 

20.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่
ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุ
สัตว์ 
 
 
 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง 
หรือการปศุสัตว์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
(   ) 

ไม่มีบริการสาธารณะ 
(  ) 

20.8 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาล 

ระบุจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
จากเทศบาล 

คน     / 

20.9 จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการ
ฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือเทศบาล 

ระบุจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและ
การฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือเทศบาล 

คน     / 

20.10 จ านวนเกษตรที่ได้รับบริการข้อมูลค าปรึกษา
จากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์
การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย
เทศบาล 

ระบุจ านวนเกษตรที่ได้รับบริการข้อมูล
ค าปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้าน
การเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน
การเกษตรที่สนับสนุนโดยเทศบาล 

คน     / 

20.11 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ในการส ารวจและช่วยเหลือการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการส ารวจและช่วยเหลือการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยเทศบาล 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

20.12 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
กลุ่มเกษตรกร 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

20.13 จ านวนโครงการของเทศบาล ส่งเสริมการท า
การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือ
เกษตรอินทรีย์ 

ระบุจ านวนโครงการของเทศบาล ส่งเสริม
การท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎี
ใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

20.14 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ
เทศบาล ที่ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบ
พอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ 
 

ระบุจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ
เทศบาล ท่ีส่งเสริมการท าการเกษตรแบบ
พอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ 

คน     / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 (   ) 

ไม่มีบริการสาธารณะ 
(  ) 

20.15 จ านวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตร
หรือท่ีดินท ากินโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
การเกษตรหรือท่ีดินท ากินโดยเทศบาล 

โครงการ     / 

20.16 จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูหรือ
ปรับสภาพให้ปกติ 

ระบุจ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟู
หรือปรับสภาพให้ปกติ 

ไร่     / 

20.17 จ านวนตลาด/ตลาดสดที่ด าเนินการโดย
เทศบาล 

ระบุจ านวนตลาด/ตลาดสดที่ด าเนินการโดย
เทศบาล 

แห่ง 2 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

20.18 จ านวนกิจการโรงรับจ าน า/สถานธนานุบาล
ของเทศบาล 

ระบุจ านวนกิจการโรงรับจ าน า/สถานธนานุ
บาลของเทศบาล 

แห่ง 1 26,313,341.92 อปท.ด าเนินการเอง   

20.19 จ านวนโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ระบุจ านวนโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล แห่ง 1 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   
20.20 จ านวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ
ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่
สนับสนุนโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ
ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่
สนับสนุนโดยเทศบาล 

แห่ง     / 

20.21 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

20.22 จ านวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ต าบล/ชุมชน 

ระบุจ านวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ต าบล/ชุมชน 

แผน     / 

20.23 จ านวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้าน
การเกษตรระดับต าบลที่เทศบาล จัดท าข้ึน 
หรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน 
 
 

ระบุจ านวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้าน
การเกษตรระดับต าบลที่เทศบาล จัดท าข้ึน 
หรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน 
 

ข้อมูล     / 



แบบเทศบาล 2-5   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว หน้า 33 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
(   ) 

ไม่มีบริการสาธารณะ 
(  ) 

20.24 จ านวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP 
สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าของ
เทศบาล  ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ 

ระบุจ านวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ 
OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จ าหน่าย
สินค้าของเทศบาล  ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ 

แห่ง     / 

20.25 จ านวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน 
ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า หรือตลาดเก่า 
Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือ
พัฒนาขึ้นโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคน
เดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า หรือตลาดเก่า 
Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือ
พัฒนาขึ้นโดยเทศบาล 

แห่ง     / 
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แบบเทศบาล. 2-6 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  (   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

21 ภารกิจที่ 21 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
21.1 ปริมาณขยะชุมชนท่ีเทศบาล ด าเนินการจัดเก็บ ระบุปริมาณขยะชุมชนท่ีเทศบาล ด าเนินการจัดเก็บ ตัน/วัน 108 33,033,530 จ้างเหมา   
21.2 ปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ระบุปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ตัน/วัน 108 8,468,194 ท าร่วมกับท้องถิ่น   
21.3 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีเทศบาล ด าเนินการจัดเก็บ ระบุปริมาณขยะติดเช้ือท่ีเทศบาล ด าเนินการจัดเก็บ ตัน/วัน 26 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   
21.4 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ระบุปริมาณขยะติดเช้ือท่ีก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ตัน/วัน 26 169,272 จ้างเหมา   
21.5 จ านวนโครงการ/แผนงานของเทศบาล ในการ

จัดการขยะตกค้างในชุมชน 
ระบุจ านวนโครงการ/แผนงานของเทศบาล ในการ
จัดการขยะตกค้างในชุมชน 

โครงการ    /  

21.6 จ านวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ าในล าน้ า
สาธารณะและชายฝั่ง 

ระบุจ านวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ าในล าน้ า
สาธารณะและชายฝั่ง 

ครั้ง/ปี 4 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

21.7 จ านวนโครงการของเทศบาล ในการอบรมหรือ
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง 
ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผา
ในที่โล่ง 

ระบุจ านวนโครงการของเทศบาล ในการอบรมหรือ
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัย
จากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง 

โครงการ/

กิจกรรม 
    / 

21.8 จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการอบรมหรือรณรงค์จาก
เทศบาล เรื่องไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า 
การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง 

ระบุจ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการอบรมหรือรณรงค์จาก
เทศบาล เรื่องไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า 
การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง 

ครัวเรือ
น 

    / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๐ 
(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

21.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไฟป่า หรือการเผาในที่
โล่ง 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไฟป่า หรือการเผาในที่โล่ง 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

21.10 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล ในการ
อนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ าธรรมชาติ ล าน้ า
สาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง  หรือการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ 

ระบุจ านวนกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล ในการ
อนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ าธรรมชาติ ล าน้ า
สาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง  หรือการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ 

โครงการ/
กิจกรรม 

16 130,000 อปท.ด าเนินการเอง   

21.11 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
รณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝั่งกัดเซาะ
หรือปัญหาตลิ่งพัง 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
รณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือ
ปัญหาตลิ่งพัง 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

21.12 จ านวนครั้งท่ีเทศบาล ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ตามที่เทศบาล ได้รับการร้องเรียน 

ระบุจ านวนครั้งท่ีเทศบาล ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ตามที่เทศบาล ได้รับการร้องเรียน 

ครั้ง    /  

21.13 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล ในการ
ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก น า
ขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 

ระบุจ านวนกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล ในการ
ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก น าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

12 20,200 อปท.ด าเนินการเอง   

21.14 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 157,825 อปท.ด าเนินการเอง   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

21.15 จ านวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร
หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการไฟป่าในพื้นที่ 

ระบุจ านวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร
หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพื้นที่ 

โครงการ 6 0.00 อปท.ด าเนินการเอง   

21.16 ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สารเคมีอันตราย และขยะ
อันตรายที่ด าเนินการโดยเทศบาล 

ระบุปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สารเคมีอันตราย และขยะ
อันตรายที่ด าเนินการโดยเทศบาล 

ตัน/วัน    /  

21.17 จ านวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินท่ี
ด าเนินการโดยเทศบาล 

ระบุจ านวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินท่ี
ด าเนินการโดยเทศบาล 

ครั้ง     / 

21.18 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
รณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
รณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 

22 ภารกิจที่ ๒๒  การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
22.1 จ านวนโครงการของเทศบาล ในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตส านึก
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ระบุจ านวนโครงการของเทศบาล ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตส านึก
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ    /  

22.2 จ านวนผู้ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การ
สืบทอดและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ระบุจ านวนผู้ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การ
สืบทอดและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

คน    /  

22.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล เพื่อ
ส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล เพื่อ
ส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการ    /  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

22.4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่ง
ค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่ง
ค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ    /  

22.5 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่ง
ถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเช่ือ 
ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่น
ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่น 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ที่มุ่ง
ถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเช่ือ ประเพณี 
ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา
เรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

   /  

22.6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ท่ีส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาใน
สถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ท่ีส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบัน
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/
กิจกรรม 

   /  

22.7 จ านวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
ดูแลจากเทศบาล 

ระบุจ านวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
ดูแลจากเทศบาล 

แห่ง     / 

22.8 จ านวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการ
ดูแลจากเทศบาล 

ระบุจ านวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการ
ดูแลจากเทศบาล 

แห่ง 1 0.00 ท าร่วมกับท้องถิ่น   

22.9 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
อนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชน
เก่า 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการ
อนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(   ) 

ไม่มีบริการสาธารณะ 
(  ) 

22.10 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาล และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ระบุจ านวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเทศบาล และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

แห่ง     / 

22.11 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นใน
การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.
มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่ง
โบราณสถาน หรือศาสนสถานในพ้ืนท่ี
เทศบาล 

ระบุจ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัคร
ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อ
ดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานใน
พื้นที่เทศบาล 

โครงการ/
กิจกรรม 

    / 
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