สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตําบล นําโจ้
ค่ าเป้าหมาย
(%)

กรอบการ
ประเมิน (1)

1.1 ถนนคอนกรี ต และ/หรื อลาดยางใน 1. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรี ต
ความรับผิดชองของเทศบาล ทีได้
และ/หรื อลาดยาง ในความรับผิดชอบของ
มาตรฐานทางหลวงท้องถินชันที 4
เทศบาล ทีได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิน
ชันที 4 (กม.) (หรื อตังแต่ชนที
ั 4 ขึนไป)

30

1.63

1630

100000

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

1.2 ถนนคอนกรี ต และ/หรื อ ลาดยางทีได้ 2. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรี ต
มาตรฐานทางหลวงท้องถินชันที 4 ใน และ/หรื อลาดยางในความรับผิดชอบของ
ความรับผิดชอบ ของเทศบาล ทีได้รับการ เทศบาล ทีได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิน
บํารุ งปกติและบํารุ งตามกําหนดเวลา
ชันที 4 (หรื อตังแต่ ชันที 4 ขึนไป) ที
ได้รับการบํารุ งรักษาทังการบํารุ ง
ตามปกติและการบํารุ งตามกําหนดเวลา
(กม.)

60

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

1.3 ถนนทีได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิน
ชันที 5 ในความรับผิดชอบ ของเทศบาล
ทีได้รับการบํารุ งปกติและบํารุ งตาม
กําหนดเวลา

60

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

บริการสาธารณะ

เกณฑ์ ชีวัด

การจัดบริการ (2) เทียบ กับ (1)
ผลการประเมิน
สาธารณะ (2)
%

ด้านที 1 โครงสร้ างพืนฐาน
ภารกิจที 1 การก่ อสร้ างและบํารุงรักษาถนน

3. ร้อยละความยาวของถนนในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ทีได้มาตรฐาน
ทางหลวงท้องถินชันที 5 (ตํากว่าชันที 4
ลงมา) ได้รับการบํารุ งรักษาทังการบํารุ ง
ตามปกติและการบํารุ งตามกําหนด เวลา

(กม.)
ภารกิจที 2 นําเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.1 การจัดเตรี ยมนําสะอาดเพือบริ การ
ประชาชน ในการอุปโภคบริ โภคใน
ครัวเรื อน

4. ร้อยละของจํานวนครัวเรื อนในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีนาสะอาด
ํ
เหมาะสําหรับการอุปโภค และบริ โภค
อย่างไม่ขาดแคลน (ครัวเรื อน)

100

3362

2500

74.36

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

2.2 การเตรี ยมแหล่งนําเพือการเกษตร

5. ร้อยละของปริ มาณพืนทีทําการเกษตร
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีนาํ
เพียงพอต่อความต้องการใช้นาเพื
ํ อ
การเกษตร (ไร่ )

60

13733

5000

36.41

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

2.3 แม่นาํ คลอง ห้วยทีได้รับการขุดลอก 6. ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการ
หรื อปรับปรุ งให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งให้แม่นา/ํ
ศักยภาพ
คลอง/ห้วย ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ (ทังในส่วนทีเป็ นงบประมาณ
ของเทศบาล หรื อรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืน)

80

1

2

200

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

2.4 สระ บ่อ บึง ทีได้รับการขุดลอกหรื อ 7. ร้อยละของของจํานวนกิจกรรม/
ปรับปรุ งให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
โครงการในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งสระ/
ศักยภาพ
บ่อ/บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

80

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

(ทังในส่วนทีเป็ นงบประมาณของ
เทศบาล หรื อรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืน) (แห่ ง)
ภารกิจที 3 การจัดให้ มีหรือบํารุงรักษาไฟฟ้ าและความส่ องสว่ าง
3.1 ถนนสายหลักมีความส่องสว่าง

8. ร้อยละของความยาวถนนสายหลัก ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า
ส่ องสว่าง (กม.)

25

11.963

11.963

100

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

3.2 ถนนสายรองมีความส่องสว่าง

9. ร้อยละของความยาวถนนสายรอง ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า
ส่ องสว่าง (กม.)

25

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.3 ทางแยก ทางร่ วมมีความส่องสว่าง

10. ร้อยละของจํานวนทางแยก ทางร่ วม
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า
ส่ องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.4 วงเวียนทีมีสญ
ั ญาณไฟจราจรมีความ 11. ร้อยละของจํานวนวงเวียนทีมี
ส่ องสว่าง
ไฟสัญญาณจราจร ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่ องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.5 สวนสาธารณะหรื อสถานทีพักผ่อน 12. ร้อยละของจํานวนสวนสาธารณะ
หย่อนใจมีความส่องสว่าง
หรื อสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่ อง
สว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.6 บริ เวณตลาด (ในอาคาร) มีความส่ อง 13. ร้อยละของจํานวนตลาดในความ
สว่าง
รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีบริ เวณตลาด
(ในอาคาร) ทีมีไฟฟ้าส่ องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.7 บริ เวณลานตลาด(นอกอาคาร) มีความ 14. ร้อยละของจํานวนตลาดในความ
ส่ องสว่าง
รับผิดชอบของเทศบาล ทีมี บริ เวณลาน
ตลาด(นอกอาคาร) ทีมีไฟฟ้าส่ องสว่าง
(แห่ง)

70

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.8 สนามเด็กเล่นมีความส่องสว่าง

15. ร้อยละของจํานวนสนามเด็กเล่น ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า
ส่ องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.9 ลานจอดรถสาธารณะมีความส่ อง
สว่าง

16. ร้อยละของจํานวนลานจอดรถ
สาธารณะในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่ องสว่าง (แห่ง)

50

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.10 สนามกีฬาหรื อลานกีฬามีความส่ อง 17. ร้อยละของจํานวนสนามกีฬาหรื อ
สว่าง
ลานกีฬาในความรับผิดชอบของเทศบาล
ทีมีไฟฟ้าส่ องสว่าง (แห่ง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

3.11 สะพานมีความส่องสว่าง

70

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

18. ร้อยละของจํานวนสะพาน ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่ อง
สว่าง (แห่ง)

3.12 จํานวนสะพานลอยคนข้ามมีความ 19. ร้อยละของจํานวนสะพานลอยคน
ส่ องสว่าง
ข้าม ใน ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมี
ไฟฟ้าส่ องสว่าง (แห่ง)

ภารกิจที 4 งานวิศวกรรมจราจร
4.1 การซ่อมแซมป้ ายจราจร อุปกรณ์
อํานวยความสะดวก, หลักกิโลทีชํารุ ด
เสี ยหาย

20. ร้อยละของจํานวนป้ ายจราจร อุปกรณ์
อํานวยความสะดวก หลักกิโล ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีชํารุ ดเสี ยหายที
ได้รับการซ่อมแซม ให้กลับมาใช้งานได้
เหมือนเดิม (อัน/ชิน/จุด)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

4.2 การปรับปรุ งเครื องหมายจราจรบน
พืนทางทีเสื อมสภาพ

21. ร้อยละของจํานวนสายทางของถนน
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีได้รับ
การปรับปรุ งเครื องหมายจราจรบนพืน
ทาง ในกรณี ทีมีเครื องหมายจราจรบนพืน
ทางเสื อมสภาพ (สายทาง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

4.3 การแก้ไขสัญญาณไฟจราจร ทีมี
ปั ญหา (อาทิ ดับ กระพริ บ ค้าง จังหวะ
ผิดปกติ) ให้สามารถใช้งานได้ปกติ

22. ร้อยละของจํานวนครังในการแก้ไข
สัญญาณ ไฟจราจร ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ทีมี ปั ญหา (อาทิ ดับ
กระพริ บ ค้าง จังหวะผิดปกติ) ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ครัง)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

2

2

1

50

น้อยกว่าค่า

ด้านที 2 งานส่ งเสริมคุณภาพชีวติ
ภารกิจที 5 การส่ งเสริมการพัฒนาสตรี
5.1 การส่งเสริ มอาชีพและสร้างรายได้

23. จํานวนครังของการจัดกิจกรรม

ให้แก่กลุ่มสตรี

ส่ งเสริ มอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม
อาชีพทีเทศบาล เป็ นผูร้ ับผิดชอบหรื อ
ร่ วมดําเนิ นการกับหน่วยงานอืน (ครัง)

เป้ าหมายขันตํา

5.2 การรวมกลุ่มอาชีพ การสร้างและ
24. จํานวนกลุม่ อาชีพทีมีสตรี ร่วมกลุ่มที
ขยายเครื อข่ายสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาล ที
อย่างต่อเนือง
ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
อย่างต่อเนือง (กลุ่ม)

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

5.3 การพัฒนาฝี มือในการประกอบอาชีพ 25. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
ให้กบั สตรี
ฝึ กอบรมเกียวกับการพัฒนาฝี มือให้กบั
สตรี ทีเทศบาล รับผิดชอบจัดหรื อร่ วมจัด
กับหน่วยงานอืน (ครัง)

2

2

1

50

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

5.4 มีสตรี เข้าร่ วมเป็ นประธาน
คณะกรรมการในกิจการสาธารณะตาม
หน้าทีของเทศบาล

26. จํานวนของคณะกรรมการทีมีสตรี
เป็ นประธานคณะกรรมการในกิจการ
สาธารณะตามหน้าทีของเทศบาล (คณะ)

3

3

3

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

27. ร้อยละของจํานวนเด็กเล็กในศูนย์เด็ก
เล็กในเขตพืนทีเทศบาล ทีได้รับอาหาร
เสริ ม(นม) หรื ออาหารเสริ มอืนๆ (คน)

100

127

127

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

6.2 เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับ
28. ร้อยละของจํานวนเด็กนักเรี ยนใน
ประถมศึกษาได้รับอาหารเสริ ม(นม) หรื อ โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาในเขตพืนที
อาหารเสริ มอืนๆ
เทศบาล ทีได้รับอาหารเสริ ม (นม) หรื อ

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ภารกิจที 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
6.1 เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริ ม(นม) หรื ออาหารเสริ มอืนๆ

อาหารเสริ มอืนๆ (คน)
6.3 เด็กในสถานศึกษาสังกัดของเทศบาล 29. ร้อยละของจํานวนเด็กในสถานศึกษา
ได้รับประทานอาหารกลางวันทีมีคุณค่า สังกัดเทศบาล ทีได้รับประทานอาหาร
ทางโภชนาการ
กลางวันทีมีคุณค่าทางโภชนาการ (คน)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

2

2

4

200

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

6.5 การจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้ได้ 31. ร้อยละของจํานวนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มาตรฐานขันพืนฐาน
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีได้
มาตรฐานตามกําหนดมาตรฐานขัน
พืนฐาน (แห่ง)

100

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

6.6 เด็กและเยาวชนซึงเป็ นผูพ้ ิการและ
ด้อยโอกาสทีมีความประสงค์จะได้รับ
การศึกษา สามารถได้รับการศึกษาขัน
พืนฐานทังในระบบ นอกระบบ หรื อตาม
อัธยาศัย

100

50

127

254

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

2

2

1

50

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

6.4 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดา
มารดาในการเลียงดูบุตร

30. จํานวนครังของการจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู ้แก่บิดา มารดาในการ
เลียงดูบุตร ทีจัดขึน โดยความรับผิดชอบ
ของเทศบาล หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัด
ขึน (ครัง)

32. ร้อยละของจํานวนเด็กและเยาวชนที
พิการ และด้อยโอกาสในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ทีมีความประสงค์จะได้รับ
การศึกษา ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
หรื อประสานงานกับหน่วยงานอืน
เพือให้ได้รับการศึกษาขันพืนฐาน ทังใน
ระบบ นอกระบบ หรื อตามอัธยาศัย (คน)

6.7 เด็กและเยาวชน (ทังใน และนอก
33. จํานวนครังของการจัดกิจกรรม
ระบบการศึกษา) มีการรวมกลุ่มเพือจัดทํา ส่ งเสริ มการพัฒนาท้องถิน ทีเทศบาล จัด

โครงการ/กิจกรรม ทีส่ งเสริ มการพัฒนา หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึนเพือให้
ท้องถิน
เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มจัดทํากิจกรรม
(ครัง)
34. ร้อยละของจํานวนเด็กและเยาวชน
(ทังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขต
พืนทีเทศบาล ทีเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ ม
การพัฒนาท้องถิน ทีเทศบาล จัดหรื อ
ร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน (คน)

20

232

510

219.83

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

6.8 เด็กและเยาวชน (ทังในและนอก
35. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมทาง
ระบบการศึกษา) เข้าร่ วมในกิจกรรมทาง ศาสนาทีเทศบาล จัดหรื อร่ วมกับ
ศาสนา
หน่วยงานอืนจัดขึนเพือให้เด็กและ
เยาวชนเข้าร่ วมกิจกรรม (ครัง)

3

3

5

166.67

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

36. ร้อยละของจํานวนเด็กและเยาวชน
(ทังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขต
พืนทีเทศบาล ทีเข้าร่ วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ทีเทศบาล จัดหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอืนจัดขึน (คน)

20

232

100

43.1

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

4

4

1

25

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

30

232

510

219.83

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

6.9 เด็กและเยาวชน (ทังในและนอก
37. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
ระบบการศึกษา) เข้าร่ วมในกิจกรรมการ เล่นกีฬาและการออกกําลังกาย ทีเทศบาล
เล่นกีฬาและการออกกําลังกาย
จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน (ครัง)
38. ร้อยละของจํานวนเด็กและเยาวชน
(ทังในและนอกระบบการศึกษา) ในเขต

พืนทีเทศบาล ทีเข้าร่ วมกิจกรรมการเล่น
กีฬาและการออกกําลังกายทีเทศบาล จัด
หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน (คน)
ภารกิจที 7 การส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
7.1 ผูส้ ู งอายุตอ้ งได้รับการส่งเสริ มและ 39. ร้อยละของจํานวนผูส้ ูงอายุทีอยูใ่ น
คุม้ ครองใน 3 เรื องดังนี 1) ด้านสุ ขภาพ 2) ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีแสดง
ด้านครอบครัวและการอยูอ่ าศัย
ความประสงค์จะขอรับการตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี และได้รับการตรวจสุ ขภาพ
(คน)
3) ด้านความปลอดภัยในชีวิต และ
เครื อข่ายเกือหนุน

100

1943

1787

91.97

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

40. จํานวนครังของการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการออกกําลังกายให้กบั ผูส้ ู งอายุ
ทีจัดโดยเทศบาล หรื อมีส่วนร่ วมกับ
หน่วยงานอืนจัดขึน (ครัง)

2

2

4

200

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

41. ร้อยละของจํานวนผูส้ ูงอายุทีอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีพึงตนเอง
ไม่ได้ ได้มีทีอยูอ่ าศัยหรื ออาหารและ
เครื องนุ่งห่ มตามความจําเป็ น (คน)

100

169

800

473.37

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

42. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมที
สร้างความตระหนัก และเห็นคุณค่า
ผูส้ ู งอายุของคนในครอบครัวและชุมชนที
จัดโดยเทศบาล หรื อมีส่วนร่ วมกับ

2

2

5

250

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

หน่วยงานอืนจัดขึน (ครัง)
43. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
ฝึ กอบรม ให้ความรู ้หรื อการส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิงานแก่อาสาสมัครผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุที
จัดโดยเทศบาล หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืน
จัดขึน (ครัง)

2

2

1

50

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

44. จํานวนครังของการให้บริ การชุมชน
เคลือนทีการบริ การเยียมบ้านผูส้ ูงอายุ ที
จัดโดยเทศบาล หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืน
จัดขึน (ครัง)

2

2

9

450

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

100

1943

1787

91.97

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

1

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

7.2 ผูส้ ู งอายุตอ้ งได้รับการช่วยเหลือหรื อ 45. ร้อยละของจํานวนผูส้ ูงอายุทีอยูใ่ น
ส่ งเสริ มให้มีรายได้ มีงานทํา หรื อการ ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีได้รับเบีย
ประกอบอาชีพใน 2 เรื อง ดังนี 1) ด้าน ยังชีพตามคุณสมบัติทีกําหนด (คน)
การมีรายได้ 2) ด้านการมีงานทําและการ
ประกอบอาชีพ
46. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
ส่ งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุทีจัดโดยเทศบาล
หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน (ครัง)
7.3 ผูส้ ู งอายุตอ้ งได้รับการส่งเสริ มให้มี 47. จํานวนกลุม่ ชมรม หรื อสมาคม
ส่ วนร่ วมทางสังคม ดังนี 1) มีกลุ่ม ชมรม ผูส้ ู งอายุ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
หรื อสมาคมผูส้ ูงอายุ 2) มีการจัดกิจกรรม เทศบาล (ชมรม)
การรวมกลุ่ม ชมรมหรื อสมาคมผูส้ ูงอายุ

ทีได้รับการสนับสนุน
48. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
รวมกลุ่ม ชมรมหรื อสมาคมผูส้ ู งอายุที
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาล (ครัง)

1

1

9

900

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

8.1 คนพิการทุกประเภทความพิการได้รับ 49. ร้อยละของจํานวนคนพิการทุก
การตรวจสุขภาพประจําปี
ประเภทความพิการทีอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีประสงค์ขอรับ
การตรวจสุขภาพประจําปี และได้รับการ
ตรวจสุขภาพ (คน)

100

326

-

-

ไม่ได้
ดําเนิ นการใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2558

8.2 คนพิการ ได้รับการศึกษา ขันพืนฐาน 50. ร้อยละของจํานวนคนพิการทีอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีความ
ประสงค์จะได้รับการศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนหรื อประสานงานกับ
หน่วยงานอืนเพือให้ได้รับการศึกษาขัน
พืนฐาน ทังในระบบ นอกระบบ หรื อตาม
อัธยาศัย (คน)

80

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

8.3 คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 51. ร้อยละของจํานวนคนพิการทีอยูใ่ น
อย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีประสงค์
ขอรับการฝึ กอาชีพได้รับการพัฒนาทักษะ

80

10

-

-

ไม่ได้
ดําเนิ นการใน
ปี งบประมาณ

ภารกิจที 8 การส่ งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ สามารถพึงตนเองได้

อาชีพอย่างเหมาะสม โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
(คน)
8.4 คนพิการเป็ นสมาชิกของ กลุ่มอาชีพ 52. จํานวนกลุ่มอาชีพในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ทีคนพิการได้เป็ นสมาชิก
(กลุ่ม)

พ.ศ.2558
1

1

-

-

ไม่ได้
ดําเนิ นการใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2558

8.5 คนพิการได้รับการจดทะเบียนคน
พิการ

53. ร้อยละของจํานวนคนพิการทีอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีได้รับการ
จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย (คน)

100

326

277

84.97

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

8.6 ศูนย์การเรี ยนรู ้เพือการฟื นฟูและ
พัฒนาคนพิการในชุมชน

54. จํานวนศูนย์การเรี ยนรู้เพือการฟื นฟู
และพัฒนาคนพิการในชุมชน (แห่ ง)

1

1

-

-

ไม่ได้
ดําเนิ นการใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2558

8.7 อาคารส่วนราชการขององค์กร
55. ร้อยละของจํานวนของอาคารส่ วน
ปกครองส่วนท้องถินทีมี การจัดทํา
ราชการ ของเทศบาล ทีมีการจัดทํา
ห้องนํา ทางลาด และ ทีจอดรถสําหรับคน ห้องนํา ทางลาด และ ทีจอดรถสําหรับคน
พิการ
พิการ (อาคาร)

100

1

1

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

8.8 ระบบอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ 56. จํานวนอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ
ในชุมชนอย่างต่อเนื อง
ทีเทศบาล จัดให้มีขึนหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอืนจัดขึน (คน)

10

10

1

10

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

ภารกิจที 9 การสงเคราะห์ ผ้ปู ่ วยโรคเอดส์

9.1 การจ่ายเบียยังชีพผูป้ ่ วย โรคเอดส์ที
ยากจนหรื อถูกทอดทิง ไม่มีผอู ้ ปุ การะ
และไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง
ตนเองได้

57. ร้อยละของจํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ที
ยากจนหรื อ ถูกทอดทิง ไม่มีผอู ้ ปุ การะ
และไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง
ตนเองทีได้รับการลงทะเบียนไว้กบั
เทศบาล ทีได้รับเบียยังชีพ (คน)

100

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

10.1 การดําเนินการของเทศบาล ร่ วมกับ 58. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมเพือ
หน่วยงานทีเกียวข้อง ด้านโภชนาการ เผยแพร่ และให้ความรู ้เรื องโภชนาการ
ดังต่อไปนี
ให้กบั หมู่บา้ นหรื อชุมชน ทีจัดโดย
เทศบาล หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืน จัดขึน
(ครัง)

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้เรื อง
โภชนาการทีเป็ นปั ญหาสําคัญในท้องถิน
ให้กบั ประชาชน 2) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การเฝ้าระวังทางโภชนาการ ทําการชัง
นําหนักเพือประเมินภาวะโภชนาการทุก
6 เดือน

59. ร้อยละของจํานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีได้รับการ
เฝ้าระวังทางโภชนาการ โดยทําการชัง
นําหนักประเมิน ภาวะโภชนาการทุก 6
เดือน (คน)

90

127

138

108.66

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

3) เด็กอายุ 0-5 ปี ทีมีปัญหาทุพโภชนาการ
ได้รับอาหารเสริ มและคําแนะนําในการ
แก้ไขปั ญหาทางโภชนาการ 4) เด็กอายุ 05 ปี ทีมีภาวะทุพโภชนาการ

60. ร้อยละของจํานวนของเด็กอายุ 0-5 ปี
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมี
ปั ญหาทุพโภชนาการ ทีได้รับอาหารเสริ ม
และคําแนะนํา ในการแก้ไขปั ญหาทาง

90

0

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

ภารกิจที 10 การสาธารณสุขมูลฐาน

โภชนาการ (คน)
61. ร้อยละของจํานวนของเด็กอายุ 0-5 ปี
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมี
ปั ญหาภาวะทุพโภชนาการ (คน) ไม่เกิน
ร้อยละ 7 หรื อเด็กสุ ขภาพปกติ 93%

93

127

133

104.72

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

100

26

26

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

4

4

9

225

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

10.3 การดําเนินการของเทศบาล ร่ วมกับ 64. ร้อยละของจํานวนของหญิงมีครรภ์ที
หน่วยงานทีเกียวข้อง ด้านสุขภาพเด็กและ ได้รับการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลใน
สตรี ดังต่อไปนี 1) หญิงมีครรภ์ได้รับ เขตพืนทีของเทศบาล ได้รับความรู ้และ
ความรู ้ และคําแนะนําเรื องการเสริ มสร้าง คําแนะนําเรื องการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน
ภูมิคุม้ กันโรค
โรค (คน)

100

22

22

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

2) หญิงมีครรภ์ ได้รับความรู ้และ
65. ร้อยละของจํานวนของหญิงมีครรภ์ ที
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแม่และ ได้รับ การฝากครรภ์ในสถานพยาบาลใน
เด็ก โดยในด้านการสอนแนะ ให้
เขตพืนทีของเทศบาล ได้รับความรู ้และ

100

22

22

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

10.2 การดําเนินการของเทศบาล ร่ วมกับ 62. ร้อยละของจํานวนครังของการจัดการ
หน่วยงานทีเกียวข้อง ด้านการแก้ไข/
แก้ไขปั ญหาชุมชน/หมูบ่ า้ นทีเกิดปั ญหา
ป้ องกันโรคติดต่อ ดังต่อไปนี 1) จัดวัสดุ โรคติดต่อ โดยการจัดให้มีวสั ดุอปุ กรณ์
อุปกรณ์และ/หรื องบประมาณในการ
และ/หรื องบประมาณ เพือป้องกัน และ
ดําเนิ นงานป้ องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อทีสําคัญ (ครัง)
2) กิจกรรมเกียวกับการป้ องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อทีสําคัญในท้องถิน

63. จํานวนครังในการจัดกิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อทีสําคัญในท้องถิน
ทีเทศบาล จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงานอืน
จัดขึน (ครัง)

คําปรึ กษาและจัดการปัญหาเบืองต้นได้ คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแม่และ
เด็ก (คน)
3) หญิงหลังคลอด ได้รับความรู ้และ
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแม่และ
เด็ก โดยในด้าน การสอนแนะ ให้
คําปรึ กษาและจัดการปัญหาเบืองต้นได้

66. ร้อยละของจํานวนของหญิงหลัง
คลอด ทีได้รับ การฝากครรภ์ใน
สถานพยาบาลในเขตพืนทีของเทศบาล
ได้รับความรู ้และคําแนะนําในการดูแล
สุ ขภาพของแม่และเด็ก (คน)

100

22

22

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

10.4 การดําเนินการของเทศบาล ร่ วมกับ
หน่วยงานทีเกียวข้อง ด้านสิ งแวดล้อม
ดังต่อไปนี 1) การจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เรื องอนามัยสิงแวดล้อม

67. จํานวนครังของการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ ความรู้เรื องอนามัยสิ งแวดล้อมที
จัดโดยเทศบาล หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืน
จัดขึน (ครัง)

2

2

2

100

เท่ากับค่า
เป้ าหมาย

2) การจัดกิจกรรมลดมลภาวะและ
ส่ งเสริ มอนามัยสิ งแวดล้อม โดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน

68. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมลด
มลภาวะ และส่งเสริ มอนามัยสิงแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนทีจัดโดย
เทศบาล หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน
(ครัง)

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

100

3

2

66.67

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

ด้านที 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้ อย
ภารกิจที 11 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.1 การจัดกิจกรรมฝึ กซ้อมตามแผน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

69. ร้อยละของจํานวนครังของการจัด
กิจกรรม การฝึ กซ้อมตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล

(ครัง)
11.2 อาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสา 70. ร้อยละของจํานวนของอาสาสมัคร
ธารณภัย
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่อ
ประชาชนในพืนทีเทศบาล (คน)

2

9968

98

0.98

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

11.3 การบูรณะฟื นฟูสภาพชีวติ ความ
เป็ นอยู่ และจิตใจทีได้รับความเสียหาย
จากภัยพิบตั ิ

71. ร้อยละของจํานวนของผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ กรณี ฉุกเฉินในพืนทีเทศบาล ที
ได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ โดย
นับจากการสํารวจความเสียหาย เพือแจ้ง
ไปยังหน่วยงานทีมีหน้าทีสนับสนุนการ
จ่ายเงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น (คนหรื อ
ครอบครัว)

100

600

700

116.67

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

11.4 การให้ความรู ้เกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย : 1) จํานวนการ
ฝึ กอบรมแก่บุคลากรของเทศบาล ให้มี
ความรู้ในเรื องการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบืองต้นทังก่อน ขณะ และหลัง
เกิดภัย โดยเทศบาล เป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมเอง

72. จํานวนครังของการฝึ กอบรมแก่
บุคลากร ของเทศบาล ให้มีความรู้ในเรื อง
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบืองต้นทังก่อน ขณะ และ หลังเกิดภัย
โดยเทศบาล เป็ นผูจ้ ดั หรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอืนจัดฝึ กอบรม (ครัง)

2

2

1

50

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

2) จํานวนกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพืนทีเกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

73. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมให้
ความรู ้แก่ประชาชนในพืนทีเทศบาล
เกียวกับการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยเทศบาล เป็ นผูจ้ ดั หรื อร่ วมกับ

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

หน่วยงานอืนจัดฝึ กอบรม (ครัง)
ภารกิจที 12 การแก้ ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
12.1 การป้ องกันปั ญหายาเสพติด

74. จํานวนครังของการจัดโครงการ/
กิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดที
เทศบาล จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัด
ขึน (ครัง)

4

4

5

125

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

12.2 การแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพ
ติด

75. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
แก้ไข ปั ญหาผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด โดย
เทศบาล ดําเนินการหรื อการให้
งบประมาณสนับสนุน หรื อการประสาน
หน่วยงานทีเกียวข้องให้เข้าไปดําเนินการ
บําบัดรักษาผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด (ครัง)

4

4

2

50

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

12.3การดูแลและติดตามภายหลังการ
บําบัดรักษาเพือป้องกันมิให้ผผู้ า่ นการ
บําบัดกลับไปเสพซํา

76. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมเพือ
การดูแลและติดตามภายหลังการ
บําบัดรักษาเพือป้องกันมิให้ผผู้ า่ นการ
บําบัดกลับไปเสพซํา โดยเทศบาล
ดําเนิ นการ หรื อการให้งบประมาณ
สนับสนุน หรื อการประสานหน่วยงานที
เกียวข้องให้เข้าไปดําเนินการ (ครัง)

4

4

1

25

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

ด้านที 4 การวางแผนส่ งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่ องเทียว

ภารกิจที 13 การท่ องเทียว
13.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาแหล่ง 77. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
ท่องเทียว
ส่ งเสริ มการพัฒนาแหล่งท่องเทียวทีจัด
โดยเทศบาล หรื อมีส่วนร่ วมจัดขึน (ครัง)

3

3

1

33.33

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

13.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้
ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

1

2

200

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

78. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทีจัดโดยเทศบาล หรื อมี
ส่ วนร่ วมจัดขึน (ครัง)

ด้านที 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ภารกิจที 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู
14.1 การจัดทําฐานข้อมูลเพือวางแผน
จัดการขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล

79. ร้อยละของจํานวนของหมู่บา้ นและ
ชุมชนทีมีการจัดทําหรื อมีขอ้ มูลปริ มาณ
ขยะมูลฝอย (หมู่บา้ น /ชุมชน)

100

9

2

22.22

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

14.2 การรณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล โดยการส่งเสริ ม
ครัวเรื อนในการคัดแยกขยะและการ
ส่ งเสริ มให้นาํ กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น
การทําปุ๋ ยหมัก เป็ นต้น

80. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมที
เทศบาล จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัด
ขึนเพือส่ งเสริ มการลดปริ มาณขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล (ครัง)

2

2

5

250

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

14.3 การส่งเสริ มครัวเรื อนในเขตเทศบาล 81. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมที
ในการคัดแยกขยะก่อนทิง
เทศบาล จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัด

ขึนเพือส่ งเสริ มให้ครัวเรื อนมีการคัดแยก
ขยะก่อนทิง (ครัง)
14.4 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

82. จํานวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
ชุมชนหรื อหมู่บา้ น (ครัง /สัปดาห์) (กรณี
ทีเทศบาล มีรถจัดเก็บมูลฝอยหรื อมีการ
จ้างจัดเก็บมูลฝอย)

3

3

4

133.33

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

14.5 มีสถานทีกําจัดขยะและหรื อมี
สถานทีฝังกลบขยะมูลฝอย

83. ร้อยละของจํานวนของสถานทีกําจัด
ขยะ และ/หรื อ สถานทีฝังกลบขยะมูล
ฝอยมีมาตรฐาน ทีกําหนด ตามหลัก
สุ ขาภิบาล (แห่ง) (กรณีทีเทศบาล มี
สถานทีกําจัดขยะและหรื อมีสถานทีฝัง
กลบขยะมูลฝอย)

100

1

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

14.6 การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ งแวดล้อม โดยการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนําใต้ดินบริ เวณรอบ
สถานทีกําจัดขยะมูลฝอย

84. จํานวนครังของการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนําใต้ดินบริ เวณรอบสถานทีกําจัด
ขยะมูลฝอย (ครัง) (กรณี ทีเทศบาล มี
สถานทีกําจัดขยะและหรื อมีสถานทีฝัง
กลบขยะมูลฝอย)

4

4

-

-

ไม่มีบริ การ
สาธารณะ

100

9

1

11.11

น้อยกว่าค่า
เป้ าหมายขันตํา

14.7 การเสริ มสร้างศักยภาพของ
85. ร้อยละของจํานวนของชุมชนทีมี
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและ โครงการ/กิจกรรม หรื อเข้าร่ วมโครงการ/
สิ งปฏิกลู
กิจกรรมทีเกียวกับการเสริ มสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยทีเทศบาล
จัดหรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน

(ชุมชน)
ภารกิจที 15 การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
15.1 การจัดกิจกรรมรณรงค์ การปลูก 86. จํานวนครังของการจัดกิจกรรมการ
ต้นไม้หรื อการดูแลรักษาต้นไม้ เพือเพิม รณรงค์ การปลูกต้นไม้ หรื อการดูแล
พืนทีสี เขียวใน เขตเทศบาล
รักษาต้นไม้ เพือเพิมพืนทีสี เขียวในเขต
เทศบาล ทีเทศบาล รับผิดชอบหรื อมีส่วน
ร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน (ครัง)

2

2

3

150

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

87. จํานวนครังทีเทศบาล รับผิดชอบหรื อ
ร่ วมกับหน่วยงานอืนในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์ ฟื นฟูและสื บทอดประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิน
ทีสําคัญของท้องถิน (ครัง)

3

3

16

533.33

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

88. จํานวนประชาชนทีเข้าร่ วมกิจกรรม
การอนุรักษ์ฟืนฟูและสื บทอดประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน
ทีสําคัญของท้องถินทีเทศบาล รับผิดชอบ
หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนจัดขึน (คน)

1000

1000

15000

1500

ผ่านค่าเป้ าหมาย
ขันตํา

ด้านที 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิน
ภารกิจที 16 การอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิน
16.1 การจัดกิจกรรมเกียวกับการอนุรักษ์
ฟื นฟูและสื บทอด ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถินภายใน
จังหวัด มีผเู ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าครังละ 300
คน

(ให้นบั รวมจํานวนประชาชนทีเข้าร่ วม
กิจกรรมนันๆ ตลอดทังปี งบประมาณ)

