
สรุปผลประเมินการจดับริการสาธารณะ เทศบาลตาํบล นําโจ้ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ

ประเมิน (1) 

การจดับริการ

สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั (1) 

% 
ผลการประเมนิ 

ด้านท ี1 โครงสร้างพืนฐาน  

ภารกจิท ี1 การก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน 

1.1 ถนนคอนกรีต และ/หรือลาดยางใน

ความรับผิดชองของเทศบาล ทีได้

มาตรฐานทางหลวงทอ้งถินชนัที 4 

1. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรีต 

และ/หรือลาดยาง ในความรับผิดชอบของ

เทศบาล ทีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิน

ชนัที 4 (กม.) (หรือตงัแต่ชนัที 4 ขึนไป) 

30 1.63 1630 100000 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

1.2 ถนนคอนกรีต และ/หรือ ลาดยางทีได้

มาตรฐานทางหลวงทอ้งถินชนัที 4 ใน

ความรับผิดชอบ ของเทศบาล ทีไดรั้บการ

บาํรุงปกติและบาํรุงตามกาํหนดเวลา 

2. ร้อยละความยาวของถนนคอนกรีต 

และ/หรือลาดยางในความรับผิดชอบของ

เทศบาล ทีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิน

ชนัที 4 (หรือตงัแต ่ชนัที 4 ขึนไป) ที

ไดรั้บการบาํรุงรักษาทงัการบาํรุง

ตามปกติและการบาํรุงตามกาํหนดเวลา 

(กม.)  

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

1.3 ถนนทีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิน

ชนัที 5 ในความรับผดิชอบ ของเทศบาล 

ทีไดรั้บการบาํรุงปกติและบาํรุงตาม

กาํหนดเวลา 

3. ร้อยละความยาวของถนนในความ

รับผิดชอบของ เทศบาล ทีไดม้าตรฐาน

ทางหลวงทอ้งถินชนัที 5 (ตาํกวา่ชนัที 4 

ลงมา) ไดรั้บการบาํรุงรักษาทงัการบาํรุง

ตามปกติและการบาํรุงตามกาํหนด เวลา 

60 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  



(กม.) 

  

ภารกจิท ี2 นําเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2.1 การจดัเตรียมนาํสะอาดเพอืบริการ

ประชาชน ในการอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน  

4. ร้อยละของจาํนวนครัวเรือนในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีนาํสะอาด

เหมาะสาํหรับการอปุโภค และบริโภค

อยา่งไม่ขาดแคลน (ครัวเรือน) 

100 3362 2500 74.36 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

2.2 การเตรียมแหล่งนาํเพอืการเกษตร  5. ร้อยละของปริมาณพนืทีทาํการเกษตร

ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีนาํ

เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้าํเพอื

การเกษตร (ไร่) 

60 13733 5000 36.41 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

2.3 แม่นาํ คลอง หว้ยทีไดรั้บการขดุลอก

หรือปรับปรุงใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็

ศกัยภาพ  

6. ร้อยละของจาํนวนกิจกรรม/โครงการ

ในการพฒันาหรือปรับปรุงใหแ้มน่าํ/

คลอง/ห้วย ในความรับผิดชอบของ

เทศบาล ใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็ม

ศกัยภาพ (ทงัในส่วนทีเป็นงบประมาณ

ของเทศบาล หรือรับการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานอืน) 

80 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

2.4 สระ บ่อ บึง ทีไดรั้บการขดุลอกหรือ

ปรับปรุงใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็

ศกัยภาพ  

7. ร้อยละของของจาํนวนกิจกรรม/

โครงการในการพฒันาหรือปรับปรุงสระ/

บ่อ/บึง ในความรับผดิชอบของเทศบาล 

ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  



(ทงัในส่วนทีเป็นงบประมาณของ

เทศบาล หรือรับการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานอืน) (แห่ง) 

  

ภารกจิท ี3 การจดัให้มีหรือบํารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง 

3.1 ถนนสายหลกัมีความส่องสวา่ง 8. ร้อยละของความยาวถนนสายหลกั ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า

ส่องสวา่ง (กม.) 

25 11.963 11.963 100 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

3.2 ถนนสายรองมีความส่องสวา่ง 9. ร้อยละของความยาวถนนสายรอง ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า

ส่องสวา่ง (กม.) 

25 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.3 ทางแยก ทางร่วมมีความส่องสวา่ง 10. ร้อยละของจาํนวนทางแยก ทางร่วม 

ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า

ส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.4 วงเวยีนทีมีสญัญาณไฟจราจรมีความ

ส่องสวา่ง 

11. ร้อยละของจาํนวนวงเวยีนทีมี

ไฟสญัญาณจราจร ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.5 สวนสาธารณะหรือสถานทีพกัผอ่น

หยอ่นใจมีความส่องสวา่ง 

12. ร้อยละของจาํนวนสวนสาธารณะ 

หรือสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ ในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่อง

สวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  



3.6 บริเวณตลาด (ในอาคาร) มีความส่อง

สวา่ง 

13. ร้อยละของจาํนวนตลาดในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีบริเวณตลาด 

(ในอาคาร) ทีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.7 บริเวณลานตลาด(นอกอาคาร) มีความ

ส่องสวา่ง 

14. ร้อยละของจาํนวนตลาดในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีมี บริเวณลาน

ตลาด(นอกอาคาร) ทีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง 

(แห่ง) 

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.8 สนามเด็กเล่นมีความส่องสวา่ง 15. ร้อยละของจาํนวนสนามเด็กเล่น ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้า

ส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.9 ลานจอดรถสาธารณะมีความส่อง

สวา่ง 

16. ร้อยละของจาํนวนลานจอดรถ

สาธารณะในความรับผิดชอบของ

เทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

50 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.10 สนามกีฬาหรือลานกีฬามีความส่อง

สวา่ง 

17. ร้อยละของจาํนวนสนามกีฬาหรือ

ลานกีฬาในความรับผิดชอบของเทศบาล 

ทีมีไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.11 สะพานมีความส่องสวา่ง 18. ร้อยละของจาํนวนสะพาน ในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีมีไฟฟ้าส่อง

สวา่ง (แห่ง) 

70 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

3.12 จาํนวนสะพานลอยคนขา้มมีความ

ส่องสวา่ง 

19. ร้อยละของจาํนวนสะพานลอยคน

ขา้ม ใน ความรับผดิชอบของเทศบาล ทีมี

ไฟฟ้าส่องสวา่ง (แห่ง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  



  

ภารกจิท ี4 งานวศิวกรรมจราจร 

4.1 การซ่อมแซมป้ายจราจร อุปกรณ์

อาํนวยความสะดวก, หลกักิโลทีชาํรุด

เสียหาย  

20. ร้อยละของจาํนวนป้ายจราจร อุปกรณ์

อาํนวยความสะดวก หลกักิโล ในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีชาํรุดเสียหายที

ไดรั้บการซ่อมแซม ใหก้ลบัมาใชง้านได้

เหมือนเดิม (อนั/ชิน/จดุ) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

4.2 การปรับปรุงเครืองหมายจราจรบน

พนืทางทีเสือมสภาพ 

21. ร้อยละของจาํนวนสายทางของถนน 

ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีไดรั้บ

การปรับปรุงเครืองหมายจราจรบนพนื

ทาง ในกรณีทีมีเครืองหมายจราจรบนพนื

ทางเสือมสภาพ (สายทาง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

4.3 การแกไ้ขสัญญาณไฟจราจร ทีมี

ปัญหา (อาทิ ดบั กระพริบ คา้ง จงัหวะ

ผิดปกติ) ใหส้ามารถใชง้านไดป้กติ 

22. ร้อยละของจาํนวนครังในการแกไ้ข

สัญญาณ ไฟจราจร ในความรับผดิชอบ

ของเทศบาล ทีมี ปัญหา (อาทิ ดบั 

กระพริบ คา้ง จงัหวะผดิปกติ) ใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกติ (ครัง) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

  

ด้านท ี2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวติ  

ภารกจิท ี5 การส่งเสริมการพฒันาสตรี 

5.1 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 23. จาํนวนครังของการจดักิจกรรม 2 2 1 50 นอ้ยกวา่ค่า



ใหแ้ก่กลุ่มสตรี ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่ม

อาชีพทีเทศบาล เป็นผูรั้บผิดชอบหรือ

ร่วมดาํเนินการกบัหน่วยงานอืน (ครัง) 

เป้าหมายขนัตาํ  

5.2 การรวมกลุ่มอาชีพ การสร้างและ

ขยายเครือข่ายสนบัสนุนการพฒันาอาชีพ

อยา่งต่อเนือง 

24. จาํนวนกลุ่มอาชีพทีมีสตรีร่วมกลุ่มที

อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ที

ไดรั้บการสนบัสนุนการพฒันาอาชีพ 

อยา่งต่อเนือง (กลุ่ม) 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

5.3 การพฒันาฝีมือในการประกอบอาชีพ

ใหก้บัสตรี 

25. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

ฝึกอบรมเกียวกบัการพฒันาฝีมือใหก้บั

สตรีทีเทศบาล รับผิดชอบจดัหรือร่วมจดั

กบัหน่วยงานอืน (ครัง) 

2 2 1 50 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

5.4 มีสตรีเขา้ร่วมเป็นประธาน

คณะกรรมการในกิจการสาธารณะตาม

หนา้ทีของเทศบาล  

26. จาํนวนของคณะกรรมการทีมีสตรี

เป็นประธานคณะกรรมการในกิจการ

สาธารณะตามหนา้ทีของเทศบาล (คณะ) 

3 3 3 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

  

ภารกจิท ี6 การพฒันาเดก็และเยาวชน 

6.1 เด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเล็กไดรั้บอาหาร

เสริม(นม) หรืออาหารเสริมอืนๆ 

27. ร้อยละของจาํนวนเด็กเลก็ในศูนยเ์ด็ก

เล็กในเขตพนืทีเทศบาล ทีไดรั้บอาหาร

เสริม(นม) หรืออาหารเสริมอืนๆ (คน) 

100 127 127 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

6.2 เด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาไดรั้บอาหารเสริม(นม) หรือ

อาหารเสริมอืนๆ 

28. ร้อยละของจาํนวนเด็กนกัเรียนใน

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตพืนที

เทศบาล ทีไดรั้บอาหารเสริม (นม) หรือ

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  



อาหารเสริมอืนๆ (คน) 

6.3 เด็กในสถานศึกษาสงักดัของเทศบาล 

ไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทีมีคุณค่า

ทางโภชนาการ 

29. ร้อยละของจาํนวนเด็กในสถานศึกษา

สังกดัเทศบาล ทีไดรั้บประทานอาหาร

กลางวนัทีมีคุณค่าทางโภชนาการ (คน) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

6.4 กิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้แก่บิดา 

มารดาในการเลียงดูบุตร 

30. จาํนวนครังของการจดักิจกรรม

รณรงคใ์หค้วามรู้แก่บิดา มารดาในการ

เลียงดูบุตร ทีจดัขึน โดยความรับผิดชอบ

ของเทศบาล หรือร่วมกบัหน่วยงานอนืจดั

ขึน (ครัง) 

2 2 4 200 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

6.5 การจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ด้

มาตรฐานขนัพนืฐาน 

31. ร้อยละของจาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีได้

มาตรฐานตามกาํหนดมาตรฐานขนั

พนืฐาน (แห่ง) 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

6.6 เด็กและเยาวชนซึงเป็นผูพิ้การและ

ดอ้ยโอกาสทีมีความประสงคจ์ะไดรั้บ

การศึกษา สามารถไดรั้บการศึกษาขนั

พนืฐานทงัในระบบ นอกระบบ หรือตาม

อธัยาศยั 

32. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชนที

พิการ และดอ้ยโอกาสในความรบัผิดชอบ

ของเทศบาล ทีมีความประสงคจ์ะไดรั้บ

การศึกษา ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน 

หรือประสานงานกบัหน่วยงานอืน 

เพือใหไ้ดรั้บการศึกษาขนัพนืฐาน ทงัใน

ระบบ นอกระบบ หรือตามอธัยาศยั (คน) 

100 50 127 254 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

6.7 เด็กและเยาวชน (ทงัใน และนอก

ระบบการศึกษา) มีการรวมกลุ่มเพอืจดัทาํ

33. จาํนวนครังของการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการพฒันาทอ้งถิน ทีเทศบาล จดั

2 2 1 50 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  



โครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมการพฒันา

ทอ้งถิน 

หรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขนึเพอืให้

เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มจดัทาํกิจกรรม 

(ครัง) 

 34. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชน 

(ทงัในและนอกระบบการศึกษา) ในเขต

พนืทีเทศบาล ทีเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การพฒันาทอ้งถิน ทีเทศบาล จดัหรือ

ร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขึน (คน) 

20 232 510 219.83 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

6.8 เด็กและเยาวชน (ทงัในและนอก

ระบบการศึกษา) เขา้ร่วมในกิจกรรมทาง

ศาสนา 

35. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมทาง

ศาสนาทีเทศบาล จดัหรือร่วมกบั

หน่วยงานอืนจดัขึนเพอืใหเ้ด็กและ

เยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม (ครัง) 

3 3 5 166.67 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

 36. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชน 

(ทงัในและนอกระบบการศึกษา) ในเขต

พนืทีเทศบาล ทีเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา ทีเทศบาล จดัหรือร่วมกบั

หน่วยงานอืนจดัขึน (คน) 

20 232 100 43.1 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

6.9 เด็กและเยาวชน (ทงัในและนอก

ระบบการศึกษา) เขา้ร่วมในกิจกรรมการ

เล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย  

37. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

เล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย ทีเทศบาล 

จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขนึ (ครัง) 

4 4 1 25 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

 38. ร้อยละของจาํนวนเด็กและเยาวชน 

(ทงัในและนอกระบบการศึกษา) ในเขต

30 232 510 219.83 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  



พนืทีเทศบาล ทีเขา้ร่วมกิจกรรมการเล่น

กีฬาและการออกกาํลงักายทีเทศบาล จดั

หรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขนึ (คน) 

  

ภารกจิท ี7 การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

7.1 ผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการส่งเสริมและ

คุม้ครองใน 3 เรืองดงันี 1) ดา้นสุขภาพ 2) 

ดา้นครอบครัวและการอยูอ่าศยั 

39. ร้อยละของจาํนวนผูสู้งอายทีุอยูใ่น

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีแสดง

ความประสงคจ์ะขอรับการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี และไดรั้บการตรวจสุขภาพ 

(คน) 

100 1943 1787 91.97 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

3) ดา้นความปลอดภยัในชีวิต และ

เครือข่ายเกือหนุน 

40. จาํนวนครังของการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการออกกาํลงักายใหก้บัผูสู้งอายุ

ทีจดัโดยเทศบาล หรือมีส่วนร่วมกบั

หน่วยงานอืนจดัขึน (ครัง) 

2 2 4 200 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

 41. ร้อยละของจาํนวนผูสู้งอายทีุอยูใ่น

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีพงึตนเอง

ไม่ได ้ไดมี้ทีอยูอ่าศยัหรืออาหารและ

เครืองนุ่งห่มตามความจาํเป็น (คน) 

100 169 800 473.37 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

 42. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมที

สร้างความตระหนกั และเห็นคุณค่า

ผูสู้งอายขุองคนในครอบครัวและชุมชนที

จดัโดยเทศบาล หรือมีส่วนร่วมกบั

2 2 5 250 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  



หน่วยงานอืนจดัขึน (ครัง) 

 43. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

ฝึกอบรม ใหค้วามรู้หรือการส่งเสริมการ

ปฏิบตัิงานแก่อาสาสมคัรผูดู้แลผูสู้งอายทีุ

จดัโดยเทศบาล หรือร่วมกบัหน่วยงานอืน

จดัขึน (ครัง) 

2 2 1 50 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

 44. จาํนวนครังของการใหบ้ริการชุมชน

เคลือนทีการบริการเยยีมบา้นผูสู้งอาย ุที

จดัโดยเทศบาล หรือร่วมกบัหน่วยงานอืน

จดัขึน (ครัง) 

2 2 9 450 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

7.2 ผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการช่วยเหลือหรือ

ส่งเสริมใหมี้รายได ้มีงานทาํ หรือการ

ประกอบอาชีพใน 2 เรือง ดงันี 1) ดา้น

การมีรายได ้2) ดา้นการมีงานทาํและการ

ประกอบอาชีพ 

45. ร้อยละของจาํนวนผูสู้งอายทีุอยูใ่น

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีไดรั้บเบีย

ยงัชีพตามคุณสมบติัทีกาํหนด (คน) 

100 1943 1787 91.97 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

 46. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายทีุจดัโดยเทศบาล 

หรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขนึ (ครัง) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

7.3 ผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการส่งเสริมใหมี้

ส่วนร่วมทางสงัคม ดงันี 1) มีกลุ่ม ชมรม 

หรือสมาคมผูสู้งอาย ุ2) มีการจดักิจกรรม

การรวมกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผูสู้งอาย ุ

47. จาํนวนกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม

ผูสู้งอาย ุทีอยูใ่นความรับผิดชอบของ

เทศบาล (ชมรม) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  



ทีไดรั้บการสนบัสนุน 

 48. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

รวมกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผูสู้งอายทีุ

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก

เทศบาล (ครัง) 

1 1 9 900 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

  

ภารกจิท ี8 การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพคนพกิารให้สามารถพงึตนเองได้ 

8.1 คนพกิารทุกประเภทความพกิารไดรั้บ

การตรวจสุขภาพประจาํปี 

49. ร้อยละของจาํนวนคนพิการทุก

ประเภทความพิการทีอยูใ่นความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีประสงคข์อรับ

การตรวจสุขภาพประจาํปี และไดรั้บการ

ตรวจสุขภาพ (คน) 

100 326 - - ไม่ได้

ดาํเนินการใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2558  

8.2 คนพกิาร ไดรั้บการศึกษา ขนัพืนฐาน 50. ร้อยละของจาํนวนคนพิการทีอยูใ่น

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมีความ

ประสงคจ์ะไดรั้บการศึกษา ไดรั้บการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสานงานกบั

หน่วยงานอืนเพอืใหไ้ดรั้บการศึกษาขนั

พนืฐาน ทงัในระบบ นอกระบบ หรือตาม

อธัยาศยั (คน) 

80 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

8.3 คนพกิารไดรั้บการพฒันาทกัษะอาชีพ 

อยา่งเหมาะสม 

51. ร้อยละของจาํนวนคนพิการทีอยูใ่น

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีประสงค์

ขอรับการฝึกอาชีพไดรั้บการพฒันาทกัษะ

80 10 - - ไม่ได้

ดาํเนินการใน

ปีงบประมาณ



อาชีพอยา่งเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

(คน) 

พ.ศ.2558  

8.4 คนพกิารเป็นสมาชิกของ กลุ่มอาชีพ 52. จาํนวนกลุ่มอาชีพในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล ทีคนพิการไดเ้ป็นสมาชิก 

(กลุ่ม) 

1 1 - - ไม่ได้

ดาํเนินการใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2558  

8.5 คนพกิารไดรั้บการจดทะเบียนคน

พิการ 

53. ร้อยละของจาํนวนคนพิการทีอยูใ่น

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีไดรั้บการ

จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย (คน) 

100 326 277 84.97 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

8.6 ศูนยก์ารเรียนรู้เพอืการฟืนฟแูละ

พฒันาคนพิการในชุมชน 

54. จาํนวนศูนยก์ารเรียนรู้เพอืการฟืนฟู

และพฒันาคนพิการในชุมชน (แห่ง) 

1 1 - - ไม่ได้

ดาํเนินการใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2558  

8.7 อาคารส่วนราชการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินทีมี การจดัทาํ

หอ้งนาํ ทางลาด และ ทีจอดรถสาํหรับคน

พิการ 

55. ร้อยละของจาํนวนของอาคารส่วน

ราชการ ของเทศบาล ทีมีการจดัทาํ

หอ้งนาํ ทางลาด และ ทีจอดรถสาํหรับคน

พิการ (อาคาร) 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

8.8 ระบบอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการ

ในชุมชนอยา่งต่อเนือง 

56. จาํนวนอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการ

ทีเทศบาล จดัใหมี้ขึนหรือร่วมกบั

หน่วยงานอืนจดัขึน (คน) 

10 10 1 10 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

  

ภารกจิท ี9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ 



9.1 การจ่ายเบียยงัชีพผูป่้วย โรคเอดส์ที

ยากจนหรือถูกทอดทิง ไม่มีผูอุ้ปการะ

และไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง

ตนเองได ้

57. ร้อยละของจาํนวนผูป่้วยเอดส์ที

ยากจนหรือ ถูกทอดทิง ไม่มีผูอุ้ปการะ 

และไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง

ตนเองทีไดรั้บการลงทะเบียนไวก้บั

เทศบาล ทีไดรั้บเบียยงัชีพ (คน) 

100 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

  

ภารกจิท ี10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

10.1 การดาํเนินการของเทศบาล ร่วมกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดา้นโภชนาการ 

ดงัต่อไปนี  

58. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมเพอื

เผยแพร่ และใหค้วามรู้เรืองโภชนาการ

ใหก้บัหมู่บา้นหรือชุมชน ทีจดัโดย

เทศบาล หรือร่วมกบัหน่วยงานอนื จดัขึน 

(ครัง) 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

1) จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรือง

โภชนาการทีเป็นปัญหาสาํคญัในทอ้งถิน

ใหก้บัประชาชน 2) เด็กอาย ุ0-5 ปีไดรั้บ

การเฝ้าระวงัทางโภชนาการ ทาํการชงั

นาํหนกัเพอืประเมินภาวะโภชนาการทุก 

6 เดือน 

59. ร้อยละของจาํนวนเด็กอาย ุ0-5 ปี ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีไดรั้บการ

เฝ้าระวงัทางโภชนาการ โดยทาํการชงั

นาํหนกัประเมิน ภาวะโภชนาการทุก 6 

เดือน (คน) 

90 127 138 108.66 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

3) เด็กอาย ุ0-5 ปีทีมีปัญหาทุพโภชนาการ 

ไดรั้บอาหารเสริมและคาํแนะนาํในการ

แกไ้ขปัญหาทางโภชนาการ 4) เดก็อาย ุ0-

5 ปี ทีมีภาวะทุพโภชนาการ 

60. ร้อยละของจาํนวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมี

ปัญหาทุพโภชนาการ ทีไดรั้บอาหารเสริม 

และคาํแนะนาํ ในการแกไ้ขปัญหาทาง

90 0 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  



โภชนาการ (คน) 

 61. ร้อยละของจาํนวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีมี

ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (คน) ไม่เกิน

ร้อยละ 7 หรือเด็กสุขภาพปกติ 93% 

93 127 133 104.72 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

10.2 การดาํเนินการของเทศบาล ร่วมกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดา้นการแกไ้ข/

ป้องกนัโรคติดต่อ ดงัต่อไปนี 1) จดัวสัดุ

อุปกรณ์และ/หรืองบประมาณในการ

ดาํเนินงานป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ 

62. ร้อยละของจาํนวนครังของการจดัการ

แกไ้ขปัญหาชุมชน/หมูบ่า้นทีเกิดปัญหา

โรคติดต่อ โดยการจดัใหมี้วสัดุอปุกรณ์ 

และ/หรืองบประมาณ เพอืป้องกนั และ

ควบคุมโรคติดต่อทีสาํคญั (ครัง) 

100 26 26 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

2) กิจกรรมเกียวกบัการป้องกนั และ

ควบคุมโรคติดต่อทีสาํคญัในทอ้งถิน  

63. จาํนวนครังในการจดักิจกรรมป้องกนั 

และควบคุมโรคติดต่อทีสาํคญัในทอ้งถิน

ทีเทศบาล จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอืน

จดัขึน (ครัง) 

4 4 9 225 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

10.3 การดาํเนินการของเทศบาล ร่วมกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดา้นสุขภาพเด็กและ

สตรี ดงัต่อไปนี 1) หญิงมีครรภไ์ดรั้บ

ความรู้ และคาํแนะนาํเรืองการเสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนัโรค 

64. ร้อยละของจาํนวนของหญิงมีครรภที์

ไดรั้บการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลใน

เขตพนืทีของเทศบาล ไดรั้บความรู้และ

คาํแนะนาํเรืองการเสริมสร้างภมิูคุม้กนั

โรค (คน) 

100 22 22 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

2) หญิงมีครรภ ์ไดรั้บความรู้และ

คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และ

เด็ก โดยในดา้นการสอนแนะ ให้

65. ร้อยละของจาํนวนของหญิงมีครรภ ์ที

ไดรั้บ การฝากครรภใ์นสถานพยาบาลใน

เขตพนืทีของเทศบาล ไดรั้บความรู้และ

100 22 22 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  



คาํปรึกษาและจดัการปัญหาเบืองตน้ได ้ คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และ

เด็ก (คน) 

3) หญิงหลงัคลอด ไดรั้บความรู้และ

คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และ

เด็ก โดยในดา้น การสอนแนะ ให้

คาํปรึกษาและจดัการปัญหาเบืองตน้ได ้

66. ร้อยละของจาํนวนของหญิงหลงั

คลอด ทีไดรั้บ การฝากครรภใ์น

สถานพยาบาลในเขตพนืทีของเทศบาล 

ไดรั้บความรู้และคาํแนะนาํในการดูแล

สุขภาพของแม่และเด็ก (คน) 

100 22 22 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

10.4 การดาํเนินการของเทศบาล ร่วมกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดา้นสิงแวดลอ้ม 

ดงัต่อไปนี 1) การจดักิจกรรมเผยแพร่

ความรู้เรืองอนามยัสิงแวดลอ้ม 

67. จาํนวนครังของการจดักิจกรรม

เผยแพร่ความรู้เรืองอนามยัสิงแวดลอ้มที

จดัโดยเทศบาล หรือร่วมกบัหน่วยงานอืน

จดัขึน (ครัง) 

2 2 2 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  

2) การจดักิจกรรมลดมลภาวะและ

ส่งเสริมอนามยัสิงแวดลอ้ม โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

68. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมลด

มลภาวะ และส่งเสริมอนามยัสิงแวดลอ้ม 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทีจดัโดย

เทศบาล หรือร่วมกบัหน่วยงานอนืจดัขึน 

(ครัง) 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

  

ด้านท ี3 การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ภารกจิท ี11 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

11.1 การจดักิจกรรมฝึกซอ้มตามแผน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

69. ร้อยละของจาํนวนครังของการจดั

กิจกรรม การฝึกซอ้มตามแผนป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล 

100 3 2 66.67 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  



(ครัง) 

11.2 อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 

70. ร้อยละของจาํนวนของอาสาสมคัร

ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัต่อ

ประชาชนในพนืทีเทศบาล (คน) 

2 9968 98 0.98 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

11.3 การบูรณะฟืนฟสูภาพชีวติ ความ

เป็นอยู ่และจิตใจทีไดรั้บความเสียหาย

จากภยัพิบตัิ  

71. ร้อยละของจาํนวนของผูป้ระสบภยั

พิบติั กรณีฉุกเฉินในพนืทีเทศบาล ที

ไดรั้บการช่วยเหลือและสงเคราะห์ โดย

นบัจากการสาํรวจความเสียหาย เพอืแจง้

ไปยงัหน่วยงานทีมีหนา้ทีสนบัสนุนการ

จ่ายเงินทดรองราชการเพอืช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (คนหรือ

ครอบครัว) 

100 600 700 116.67 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

11.4 การใหค้วามรู้เกียวกบัการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั : 1) จาํนวนการ

ฝึกอบรมแก่บุคลากรของเทศบาล ใหมี้

ความรู้ในเรืองการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัเบืองตน้ทงัก่อน ขณะ และหลงั

เกิดภยั โดยเทศบาล เป็นผูจ้ดัฝึกอบรมเอง 

72. จาํนวนครังของการฝึกอบรมแก่

บุคลากร ของเทศบาล ใหมี้ความรู้ในเรือง

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

เบืองตน้ทงัก่อน ขณะ และ หลงัเกิดภยั 

โดยเทศบาล เป็นผูจ้ดัหรือร่วมกบั

หน่วยงานอืนจดัฝึกอบรม (ครัง) 

2 2 1 50 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

2) จาํนวนกิจกรรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชนในพนืทีเกียวกบัการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั  

73. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมให้

ความรู้แก่ประชาชนในพนืทีเทศบาล 

เกียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั โดยเทศบาล เป็นผูจ้ดัหรือร่วมกบั

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  



หน่วยงานอืนจดัฝึกอบรม (ครัง) 

  

ภารกจิท ี12 การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 

12.1 การป้องกนัปัญหายาเสพติด  74. จาํนวนครังของการจดัโครงการ/

กิจกรรมการป้องกนัปัญหายาเสพติดที

เทศบาล จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดั

ขึน (ครัง) 

4 4 5 125 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

12.2 การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพ

ติด 

75. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

แกไ้ข ปัญหาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด โดย

เทศบาล ดาํเนินการหรือการให้

งบประมาณสนบัสนุน หรือการประสาน

หน่วยงานทีเกียวขอ้งให้เขา้ไปดาํเนินการ

บาํบดัรักษาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด (ครัง) 

4 4 2 50 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

12.3การดูแลและติดตามภายหลงัการ

บาํบดัรักษาเพอืป้องกนัมิใหผู้ผ้า่นการ

บาํบดักลบัไปเสพซาํ 

76. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมเพอื

การดูแลและติดตามภายหลงัการ

บาํบดัรักษาเพอืป้องกนัมิใหผู้ผ้า่นการ

บาํบดักลบัไปเสพซาํ โดยเทศบาล 

ดาํเนินการ หรือการใหง้บประมาณ

สนบัสนุน หรือการประสานหน่วยงานที

เกียวขอ้งให้เขา้ไปดาํเนินการ (ครงั) 

4 4 1 25 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

  

ด้านท ี4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทยีว  



ภารกจิท ี13 การท่องเทยีว 

13.1 การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาแหล่ง

ท่องเทียว  

77. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเทียวทีจดั

โดยเทศบาล หรือมีส่วนร่วมจดัขึน (ครัง) 

3 3 1 33.33 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

13.2 การจดักิจกรรมส่งเสริมให้

ประชาชนประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง  

78. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนประยกุตใ์ชห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียงทีจดัโดยเทศบาล หรือมี

ส่วนร่วมจดัขึน (ครัง) 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

  

ด้านท ี5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม  

ภารกจิท ี14 การรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเกบ็ขนและการกําจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู 

14.1 การจดัทาํฐานขอ้มูลเพอืวางแผน

จดัการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 

79. ร้อยละของจาํนวนของหมู่บา้นและ

ชุมชนทีมีการจดัทาํหรือมีขอ้มูลปริมาณ

ขยะมูลฝอย (หมู่บา้น /ชุมชน) 

100 9 2 22.22 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  

14.2 การรณรงคล์ดอตัราการเกิดขยะมูล

ฝอยในเขตเทศบาล โดยการส่งเสริม

ครัวเรือนในการคดัแยกขยะและการ

ส่งเสริมใหน้าํกลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น 

การทาํปุ๋ยหมกั เป็นตน้ 

80. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมที

เทศบาล จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดั

ขึนเพอืส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาล (ครัง) 

2 2 5 250 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

14.3 การส่งเสริมครัวเรือนในเขตเทศบาล 

ในการคดัแยกขยะก่อนทิง 

81. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมที

เทศบาล จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดั

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  



ขึนเพอืส่งเสริมใหค้รัวเรือนมีการคดัแยก

ขยะก่อนทิง (ครงั) 

14.4 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  82. จาํนวนการจดัเก็บขยะมูลฝอยใน

ชุมชนหรือหมู่บา้น (ครงั /สปัดาห์) (กรณี

ทีเทศบาล มีรถจดัเก็บมูลฝอยหรือมีการ

จา้งจดัเก็บมูลฝอย) 

3 3 4 133.33 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

14.5 มีสถานทีกาํจดัขยะและหรือมี

สถานทีฝังกลบขยะมูลฝอย  

83. ร้อยละของจาํนวนของสถานทีกาํจดั

ขยะ และ/หรือ สถานทีฝังกลบขยะมูล

ฝอยมีมาตรฐาน ทีกาํหนด ตามหลกั

สุขาภิบาล (แห่ง) (กรณีทีเทศบาล มี

สถานทีกาํจดัขยะและหรือมีสถานทีฝัง

กลบขยะมูลฝอย) 

100 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

14.6 การเฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิงแวดลอ้ม โดยการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนาํใตดิ้นบริเวณรอบ

สถานทีกาํจดัขยะมูลฝอย 

84. จาํนวนครังของการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนาํใตดิ้นบริเวณรอบสถานทีกาํจดั

ขยะมูลฝอย (ครัง) (กรณีทีเทศบาล มี

สถานทีกาํจดัขยะและหรือมีสถานทีฝัง

กลบขยะมูลฝอย) 

4 4 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  

14.7 การเสริมสร้างศกัยภาพของ

ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยและ

สิงปฏิกลู 

85. ร้อยละของจาํนวนของชุมชนทีมี

โครงการ/กิจกรรม หรือเขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมทีเกียวกบัการเสริมสร้างศกัยภาพ

ชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอยทีเทศบาล 

จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขนึ 

100 9 1 11.11 นอ้ยกวา่ค่า

เป้าหมายขนัตาํ  



(ชุมชน) 

  

ภารกจิท ี15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 

15.1 การจดักิจกรรมรณรงค ์การปลูก

ตน้ไมห้รือการดูแลรักษาตน้ไม ้เพอืเพมิ

พนืทีสีเขียวใน เขตเทศบาล 

86. จาํนวนครังของการจดักิจกรรมการ

รณรงค ์การปลูกตน้ไม ้หรือการดูแล

รักษาตน้ไม ้เพอืเพมิพนืทีสีเขียวในเขต

เทศบาล ทีเทศบาล รับผิดชอบหรือมีส่วน

ร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขึน (ครัง) 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

  

ด้านท ี6 ศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิน  

ภารกจิท ี16 การอนุรักษ์ประเพณ ีศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน 

16.1 การจดักิจกรรมเกียวกบัการอนุรักษ ์

ฟืนฟแูละสืบทอด ประเพณี ศิลปะ 

วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถินภายใน

จงัหวดั มีผูเ้ขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ครังละ 300 

คน 

87. จาํนวนครังทีเทศบาล รับผิดชอบหรือ

ร่วมกบัหน่วยงานอืนในการจดักิจกรรม

การอนุรักษ ์ฟืนฟแูละสืบทอดประเพณี 

ศิลปะ วฒันธรรม และ ภูมิปัญญาทอ้งถิน

ทีสาํคญัของทอ้งถิน (ครัง) 

3 3 16 533.33 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  

 88. จาํนวนประชาชนทีเขา้ร่วมกิจกรรม

การอนุรักษฟื์นฟแูละสืบทอดประเพณี 

ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน

ทีสาํคญัของทอ้งถินทีเทศบาล รับผิดชอบ

หรือร่วมกบัหน่วยงานอืนจดัขนึ (คน) 

1000 1000 15000 1500 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขนัตาํ  



(ใหน้บัรวมจาํนวนประชาชนทีเขา้ร่วม

กิจกรรมนนัๆ ตลอดทงัปีงบประมาณ) 

  

 

  
 

 


