รำยงำนตัวชี้วัดของ เทศบำล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ลำดับ
ตัวชี้วัด
1 1. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่
ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
85 80
75 1.2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ชารุด ระบุระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัล 1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่
และได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ติกทีช่ ารุดและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ ชารุด
ได้ปกติ
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

คำอธิบำย
ระบุระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกใน
ความรับผิดชอบที่ชารุด

หน่วย
กม.

2

2. ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

85

85 1.4 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริม
1.3 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ชารุดและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ เหล็ก (คสล.) ที่ชารุดและได้รับการบารุง (คสล.) ที่ชารุด
ใช้งานได้ปกติ
รักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ในความรับผิดชอบ ที่ชารุด

กม.

3

3. ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

90

90 1.6 ระยะทางของถนนลูกรังทีชารุดและได้รับการ ระบุระยะทางของถนนลูกรังทีชารุดและ 1.5 ระยะทางของถนนลูกรังที่ชารุด
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปรกติ
เทศบาลได้บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ

ระบุระยะทางของถนนลูกรังในความ
รับผิดชอบที่ชารุด

กม.

4

4. ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

90

90

90 1.8 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ชารุดและ ระบุระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่
ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ชารุดและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

1.7 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ชารุด

ระบุระยะทางของถนนดิน/หินคลุกในความ
รับผิดชอบที่ชารุด

กม.

5

5. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

80

80

75 1.9 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม
ตามความต้องการของประชาชนหรือตาม
แผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติก
ในความรับผิดชอบที่ เทศบาล สร้าง
เพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชน
หรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ
2561

1.5 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชนมี
ความต้องการให้สร้างหรือตามแผนการ
พัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชนมี
ความต้องการให้สร้างหรือตามแผนการ
พัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

กม.

6

6. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม
ตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2561

80

80

75 1.10 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่สร้าง
เพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม
แผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบที่
เทศบาล สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

1.6 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

กม.

7

7. ร้อยละของรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่ (ขนาด>=
80 ซม.) ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ปกติในขนาดต่างๆ

90

90

90 1.11 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
(ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

ระบุรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
1.7 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
หมายถึง รางและท่อระบายนาที่มีขนาด (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล
เส้นผ่าศูนย์กลางที่เท่ากับหรือใหญ่กว่า 80
เซนติเมตร

ระบุจานวนรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
หมายถึง รางและท่อระบายนาที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่เท่ากับหรือใหญ่กว่า 80
เซนติเมตรในความรับผิดชอบ

แห่ง

8

8. ร้อยละของรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก (ขนาดน้อย
กว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติในขนาดต่างๆ

95

95

90 1.12 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
ระบุรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก หมา 1.8 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
(ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบารุงรักษาให้ ยถึง รางและท่อระบายนาที่มีขนาด
(ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ
เส้นผ่าศูนย์กลางทีเ่ ล็กกว่า 80 เซนติเมตร

ระบุจานวนรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
หมายถึง รางและท่อระบายนาที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่า 80 เซนติเมตร

แห่ง

9

9. ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
(ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

90

90

85 1.13 ระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
ใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

ระบุจานวนรางและท่อระบายนาขนาด 1.11 ระยะทางของรางและท่อระบายนา
ระบุระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
เล็ก (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการ
ขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ในขนาดต่างๆ

กม.

ลำดับ
ตัวชี้วัด
10 10. ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
(ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
90 90
85 1.14 ระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
เล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาด
ต่างๆ

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
ระบุระยะทางของรางและท่อระบายนา 1.12 ระยะทางของรางและท่อระบายนา
ขนาดเล็ก (ขนาด <80 ซม.) ที่ได้รับการ ขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เทศบาล
ในขนาดต่างๆ

คำอธิบำย
ระบุระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
เล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล

หน่วย
กม.

11 11. ร้อยละของจานวนรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
(ขนาด ?80 ซม.) ของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพืนที่ ของประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

70

70

65 1.15 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
(ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพืนที่
ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนรางและท่อระบายนาขนาด
ใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ เทศบาลสร้าง
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความ
ต้องการของพืนที่ ของประชาชน หรือ
ตามแผนพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.9 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
(ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบจานวนรางและท่อระบายนาขนาดใหญ่
(ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

แห่ง

12 12. ร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
ใหญ่ (ขนาด ?80 ซม.) ของเทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพืนที่ ของประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

60

60

55 1.16 ระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
ใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ที่สร้าง
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการ
ของพืนที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนระยะทางของรางและท่อ
ระบายนาขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.)
ของเทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพืนที่
ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.13 ระยะทางของรางและท่อระบายนา
ขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล
ที่ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
ใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

กม.

13 13. ร้อยละของจานวนรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
(ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพืนที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในงบประมาณ 2561

80

80

75 1.17 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
(ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล ที่สร้าง
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการ
ของพืนที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนรางและท่อระบายนาขนาด
เล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ
เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุง
แก้ไขตามความต้องการของพืนที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
งบประมาณ พ.ศ. 2561

1.10 จานวนรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
(ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบจานวนรางและท่อระบายนาขนาดเล็ก
(ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

แห่ง

14 14. ร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
เล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของเทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพืนที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

70

70

65 1.18 ระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
เล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาลที่สร้าง
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการ
ของพืนที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของรางและท่อระบายนา
ขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ
เทศบาล ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุง
แก้ไขตามความต้องการของพืนที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.14 ระยะทางของรางและท่อระบายนา
ขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ
เทศบาล ที่ประชาชนมีความต้องการให้สร้าง
หรือตามแผนการพัฒนาที่ต้องการสร้าง
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของรางและท่อระบายนาขนาด
เล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ เทศบาล
ที่ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

กม.

15 15. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ
เทศบาล พร้อมระบบระบายนาที่เพียงพอที่ได้รับการ
ก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2561

90

90

85 1.19 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ ระบุระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติก
เทศบาล พร้อมระบบระบายนาที่เพียงพอ ที่ได้รับ พร้อมระบบระบายนาที่เพียงพอที่
การก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2561
เทศบาล ได้ก่อสร้างเพิม่ เติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.15 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติ
กของ เทศบาล ที่มีระบบระบายนา ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติ
กของ เทศบาล ที่มีระบบระบายนา ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

กม.

ลำดับ
ตัวชี้วัด
16 16. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบระบายนาที่เพียงพอที่
ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2561

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
90 90
85 1.20 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบระบายนาที่
เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

คำอธิบำย
ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบ
ระบายนาที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้าง
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ 1
1.16 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ของ เทศบาล ที่มีระบบระบายนา ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

คำอธิบำย
ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ของ เทศบาล ที่มีระบบระบายนา ที่
ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม
แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2561

หน่วย
กม.

17 17. ร้อยละของจานวนเส้นทางคลองและลาธารสาธารณะ
ระบายนาในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้นาสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

90

90

85 2.1 จานวนเส้นทางคลองและลาธารสาธารณะ
ระบายนาในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
ได้รับการปรับปรุงให้นาสามารถไหลผ่านได้ไม่
ติดขัด

ระบุจานวนเส้นทางคลองและลาธาร
สาธารณะระบายนาในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้นา
สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

1.17 จานวนเส้นทางคลองและลาธาร
สาธารณะระบายนาในความรับผิดชอบของ
เทศบาล

ระบุจานวนเส้นทางคลองและลาธาร
สาธารณะในความรับผิดชอบของ เทศบาล

เส้น

18 18. ร้อยละของจานวนบ่อนา/บ่อนาบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบารุงรักษาให้ใช้งาน
ได้ปกติ

100

100

90 2.2 จานวนบ่อนา/บ่อนาบาดาลในความ
ระบุจานวนบ่อนา/บ่อนาบาดาลในความ 1.18 จานวนบ่อนา/บ่อนาบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบารุงรักษาให้ รับผิดชอบที่ เทศบาล ได้บารุงรักษาให้ใช้ รับผิดชอบของเทศบาล(เทศบาลได้ขึน
ใช้งานได้ปกติ
งานได้ปกติ
ทะเบียนหรือขออนุญาติเรียบร้อยแล้ว)

ระบุจานวนบ่อนา/บ่อนาบาดาลในความ
รับผิดชอบของเทศบาล(เทศบาลได้ขึน
ทะเบียนหรือขออนุญาติเรียบร้อยแล้ว)

บ่อ

19 19. ร้อยละของจานวนบ่อนา/นาบาดาลในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

80

85

80 2.3 จานวนบ่อนา/นาบาดาลในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนบ่อนา/บ่อนาบาดาลในความ
รับผิดชอบที่ เทศบาลได้สร้างเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของประชาชนหรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

1.19 จานวนบ่อนา/นาบาดาลในเขตพืนที่
ของ เทศบาล ที่ประชาชนต้องการให้สร้าง
เพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
2561

ระบุจานวนบ่อนา/นาบาดาลที่อยู่ในพืนที่
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชนต้องการ
ให้สร้างเพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

บ่อ

20 20. ร้อยละของจานวนถังเก็บนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบารุง ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ

95

95

95 2.4 จานวนถังเก็บนาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบารุง ดูแลรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

ระบุจานวนถังเก็บนาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ ที่เทศบาล ได้ทะนุบารุง
ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

1.20 จานวนถังเก็บนาเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดความเดือดร้อน เช่น ภัย
แล้ง เป็นต้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล

ระบุจานวนถังเก็บนาเพื่อช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดความเดือดร้อน เช่น ภัยแล้ง เป็นต้น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล

ถัง

21 21. ร้อยละของจานวนถังเก็บนาที่ เทศบาล ได้สร้างหรือ
ติดตังเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

90

90

90 2.5 จานวนถังเก็บนาที่ เทศบาล ได้สร้างหรือ
ติดตังเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชน
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนถังเก็บนาที่ เทศบาล ได้สร้าง 1.21 จานวนถังเก็บนาที่ประชาชนต้องการ
หรือติดตังเพิ่มเติมตามความต้องการของ ให้สร้างหรือติดตังเพิ่มเติม หรือตาม
ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนถังเก็บนาที่อยู่ในพืนที่ของ อปท
ที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือติดตัง
เพิ่มเติม หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
2561

ถัง

22 22. ร้อยละของจานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา
หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา
และบารุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งนาสารองได้

90

90

85 2.2 จานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา หรือ
แก้มลิงในความดูแลของ เทศบาลที่ได้รับการ
พัฒนา และบารุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็น
แหล่งนาสารองได้

ระบุจานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พัก 1.22 จานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา ระบุจานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา
นา หรือแก้มลิงในความดูแลของ
หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาล
หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาล
เทศบาลที่ได้รับการพัฒนา และ
บารุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งนา
สารองได้

แห่ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
23 23. ร้อยละของจานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา
หรือแก้มลิงที่ เทศบาล ได้สร้างหรือจัดหาเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
90 90
85 2.3 จานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา หรือ
แก้มลิงที่ เทศบาล ได้สร้างหรือจัดหาเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2561

คำอธิบำย
ระบุจานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พัก
นา หรือแก้มลิงที่ เทศบาล ได้สร้างหรือ
จัดหาเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
1.23 จานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา ระบุจานวนแหล่งนาสาธารณะ พืนที่พักนา
หรือแก้มลิงที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือ หรือแก้มลิงในพืนที่ของ เทศบาล ที่
จัดหาเพิ่มเติม หรือตามแผนพัฒนาใน
ประชาชนต้องการให้สร้างหรือติดตังเพิ่มเติม
ปีงบประมาณ 2561
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

หน่วย
แห่ง

24 24. ร้อยละของจานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่ได้รับ
การทะนุบารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ปกติ

90

90

95 2.4 จานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่ได้รับการ
ทะนุบารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปกติ

ระบุจานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่
ได้รับการทะนุบารุง ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ

1.24 จานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล

เครือ่ ง

25 25. ร้อยละของจานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่
เทศบาล จัดซือหรือติดตังเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

90

80

80 2.5 จานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่ เทศบาล
จัดซือหรือติดตังเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
2561

ระบุจานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่
เทศบาล จัดซือหรือติดตังเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของประชาชนหรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

1.25 จานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่
ระบุจานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่
ประชาชนต้องการให้จดั ซือหรือติดตังเพิ่มเติม ประชาชนต้องการให้จดั ซือหรือติดตังเพิ่มเติม
หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

26 26. ร้อยละของปริมาณนาประปาของ เทศบาล ที่ผลิตได้
เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของภาคครัวเรือน ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกัน

100

100

90 3.1 กาลังการผลิตของระบบนาประปาของ
เทศบาล (ลบ.ม. ต่อวัน)

ระบุปริมาณนาประปาของ เทศบาล ที่ 1.26 ปริมาณความต้องการนาประปาโดย
ผลิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และ
ของภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และ ภาคอุตสาหกรรมรวมกัน (ลบ.ม. ต่อวัน)
ภาคอุตสาหกรรมรวมกัน

ระบุปริมาณความต้องการนาประปาโดยภาค
ครัวเรือน ภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมรวมกันในเขตพืนที่
รับผิดชอบของ เทศบาล (ลบ.ม. ต่อวัน)

ลบ.ม.

27 27. ร้อยละของขนาดพืนที่การให้บริการนาประปาของ
เทศบาล เมื่อเปรียบเทียบกับพืนที่ที่มีความต้องการใช้
นาประปาทังหมดในเขต เทศบาล

100

95

90 3.2 ขนาดของพืนที่ที่มีบริการนาประปาของ
เทศบาล

ระบุขนาดพืนที่การให้บริการนาประปา
ของ เทศบาล

ระบุขนาดของพืนที่ที่มีความต้องการใช้
นาประปาทังหมดในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาล

ตร.กม.

28 28. ร้อยละของระบบการผลิตนาประปาของ เทศบาลที่
ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ โดยมี
คุณภาพนาอยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ที่กาหนด

95

95

90 3.3 จานวนระบบการผลิตนาประปาของ
เทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ โดยมีคุณภาพนาอยู่ในค่ามาตรฐาน
และเกณฑ์ที่กาหนด

ระบุจานวนระบบการผลิตนาประปาของ 1.28 จานวนระบบการผลิตนาประปาใน
เทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ โดยมีคุณภาพนาอยู่
ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ที่กาหนด

29 29. ร้อยละการเพิ่มขึนของกาลังการผลิตนาประปาของ
เทศบาล

5

10

15 3.4 ร้อยละการเพิ่มขึนของกาลังการผลิต
นาประปาของ เทศบาล ที่เพิ่มขึนในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2561

ระบุปริมาณร้อยละของกาลังการผลิต
นาประปาของ เทศบาล ที่เพิ่มขึนใน
ระหว่างปีงบประมาณ 2561

ค่าคงที่

ร้อยละ

30 30. ร้อยละการเพิ่มขึนของพืนที่การให้บริการนาประปา
ของ เทศบาล

5

10

15 3.5 ร้อยละการเพิ่มขึนของพืนที่การให้บริการ
นาประปาที่ครอบคลุมเพิ่มขึนในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2561

ระบุปริมาณร้อยละของพืนที่การ
ค่าคงที่
ให้บริการนาประปาที่ครอบคลุมเพิ่มขึนใน
ระหว่างปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

31 31. ร้อยละของจานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

100

100

100 4.1 จานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ ระบุจานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ (คสล.) ที่เทศบาลได้บารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

1.27 ขนาดของพืนที่ที่มีความต้องการใช้
นาประปาทังหมดในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาล

1.29 จานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ในความรับผิดชอบของ เทศบาล

ระบุจานวนระบบสูบนา/เครือ่ งสูบนาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล

ระบุจานวนระบบการผลิตนาประปาในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล

ระบุจานวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ซึ่ง
เทศบาล เป็นผู้จดั สรรงบประมาณในการ
บารุงรักษา

เครือ่ ง

แห่ง

จุด

ลำดับ
ตัวชี้วัด
32 32. ร้อยละของจานวนสะพานไม้ที่ได้รับการบารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
100 100 100 4.2 จานวนสะพานไม้ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ ระบุจานวนสะพานไม้ที่ เทศบาลได้
1.30 จานวนสะพานไม้ในความรับผิดชอบ
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ของ เทศบาล

คำอธิบำย
ระบุจานวนสะพานไม้ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ซึ่ง เทศบาล เป็นผู้จดั สรร
งบประมาณในการบารุงรักษา

95

95

95 5.2 จานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชารุดเสียหาย
และได้รับการบารุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

ระบุจานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชารุด
เสียหายและได้รับการบารุงรักษาจาก
เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

ระบุจานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาลที่ชารุดเสียหาย

34 34. ร้อยละของจานวนไฟจราจรที่ชารุดเสียหายและได้รับ 95
การบารุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

95

95 5.4 จานวนไฟจราจรที่ชารุดเสียหายและได้รับ
การบารุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ

ระบจานวนไฟจราจรที่ชารุดเสียหายและ 5.3 จานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ ระบุจานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ
ได้รับการบารุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

จุด

35 35. ร้อยละของจานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

95

95

95 5.6 จานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
ระบุจานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรใน 5.5 จานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ ระบุจานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและ
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุด
รับผิดชอบของ เทศบาลที่ชารุดเสียหาย
รับผิดชอบของ เทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เสียหายและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

จุด

36 36. ร้อยละของจานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของพืนที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

90

90

85 5.7 จานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของพืนที่ ของประชาชน หรือตาม
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติม
ตามความต้องการของพืนที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

1.34 จานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชนต้องการ
ให้ติดตังเพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชนต้องการ
ให้ติดตังเพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

จุด

37 37. ร้อยละของจานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติมตามความต้องการของพืนที่ ของ
ประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

85

85

80 5.8 จานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติมตามความต้องการของ
พืนที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของพืนที่ ของประชาชน หรือ
ตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

1.35 จานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่ประชาชนต้องการให้ติดตัง
เพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
2561

ระบุจานวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่ประชาชนต้องการให้ติดตัง
เพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
2561

จุด

38 38. ร้อยละของจานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติมตามความ
ต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ

95

95

90 5.9 จานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตังเพิ่มเติมตาม
ความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตัง
เพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือ
ตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

1.36 จานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชน
ต้องการให้ติดตังเพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชนต้องการ
ให้ติดตังเพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561

จุด

39 39. ร้อยละของจานวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล
ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด

100

95

90 6.1 จานวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ที่ ระบุจานวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ
1.37 จานวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม ในความ
ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุง เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติ รับผิดชอบของ เทศบาล
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
หรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กาหนด

ระบุจานวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล

แห่ง

33 33. ร้อยละของจานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชารุดและ
ได้รับการบารุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกติ

5.1 จานวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาลที่ชารุดเสียหาย

หน่วย
จุด

จุด

ลำดับ
ตัวชี้วัด
40 40. ร้อยละของจานวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับ
การดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
100 100 100 6.2 จานวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการ ระบุจานวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ 1.38 จานวนสถานีขนส่งในความรับผิดชอบ
ดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไป ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการ ของ เทศบาล
ตามแผนงานที่กาหนด
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด

คำอธิบำย
ระบุจานวนสถานีขนส่งในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล

หน่วย
แห่ง

41 41. จานวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบารุงรักษา
พืนที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พัก
ผู้โดยสาร ที่จอดรถประจาทาง และพืนที่ริมทาง

3

2

2

6.2 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแล
บารุงรักษาพืนที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทาง
เท้า ไหล่ทาง ที่พักผู้โดยสาร ที่จอดรถประจาทาง
และพืนที่ริมทาง

ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
ดูแลบารุงรักษาพืนที่เกาะกลางถนน ปลูก
ต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักผู้โดยสาร ที่
จอดรถประจาทาง และพืนที่ริมทาง

โครงการ

42 42. จานวนโครงการของ เทศบาล ในการก่อสร้างทา
งแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยกและท่ออุโมงค์ คสล.

1

1

1

6.3 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยกและ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานข้าม
ท่ออุโมงค์ คสล.
แยกและท่ออุโมงค์ คสล.

โครงการ

43 43. จานวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว
สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล

3

3

2

6.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิด
ความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต
เทศบาล

ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคม
ขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว
สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต
เทศบาล

ค่าคงที่

โครงการ

44 44. จานวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการดูแล
ร่องนาที่เป็นบึง ลาคลอง แม่นาขนาดเล็ก หรือร่องนา
ชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพืนที่ เทศบาล

2

2

3

6.5 จานวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การดูแลร่องนาที่เป็นบึง ลาคลอง แม่นาขนาดเล็ก
หรือร่องนาชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพืนที่
เทศบาล

ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล ในการดูแลร่องนาที่เป็นบึง ลา
คลอง แม่นาขนาดเล็ก หรือร่องนาชายฝั่ง
ทะเลขนาดเล็กภายในพืนที่ เทศบาล

โครงการ

45 45. จานวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางนา/ทะเลให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล

1

1

1

6.6 จานวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางนา/ทะเลให้
เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยใน
เขต เทศบาล

ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคม
ขนส่งทางนา/ทะเลให้เกิดความคล่องตัว
สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต
เทศบาล

โครงการ

46 46. ร้อยละของจานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครังทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ที่ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึน(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

95

95

90 6.7 จานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ระบุจานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิด
1.39 จานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิด
บ่อยครังทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ที่ อุบัติเหตุบ่อยครังทางการจราจรทางบกใน อุบัติเหตุบ่อยครังทางการจราจรทางบก
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัย เขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ขึน (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึน

ระบุจานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครังทางการจราจรทางนา/ทางทะเลใน
เขต เทศบาล

จุด

47 47. ร้อยละของการดาเนินการของ เทศบาล ในการ
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบกในเขต
พืนที่ เทศบาล เทียบกับจานวนข้อร้องเรียนทังหมด
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

90

90 6.8 จานวนการดาเนินการของ เทศบาล ในการ ระบุจานวนการดาเนินการของ เทศบาล
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบก ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ในเขตพืนที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
การจราจรทางบกในเขตพืนที่ เทศบาล

ระบุจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา
การจราจรทางบกในเขตพืนที่ เทศบาล

เรือ่ ง

ค่าคงที่

1.40 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา
การจราจรทางบกในเขตพืนที่ เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ลำดับ
ตัวชี้วัด
48 48. ร้อยละของพืนที่ผิวการจราจรที่มีนาท่วมขังและส่งผล
ให้เกิดการจราจรติดขัดในเขต เทศบาล และได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขจาก เทศบาล เรียบร้อย(ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
95 90
85 6.9 พืนที่ผิวการจราจรที่มีนาท่วมขังและส่งผลให้
เกิดการจราจรติดขัดในเขต เทศบาล และได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขจาก เทศบาล เรียบร้อย
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
ระบุพืนที่ผิวการจราจรที่มีนาท่วมขังและ 1.41 พืนที่ผิวการจราจรที่มีนาท่วมขังและ ระบุจานวนพืนที่ผิวการจราจรที่มีนาท่วมขัง
ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในเขต
ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในเขต เทศบาล และส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในเขต
เทศบาล และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
เทศบาล
เทศบาล เรียบร้อย

หน่วย
แห่ง

49 49. ร้อยละของจานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครังทางการจราจรทางนา/ทางทะเลในเขต เทศบาล
ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึน
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

90

90 6.10 จานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครังทางการจราจรทางนา/ทางทะเลในเขต
เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข
ให้ปลอดภัยขึน (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิด
1.42 จานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิด
ระบุจานวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุบ่อยครังทางการจราจรทางนา/ อุบัติเหตุบ่อยครังทางการจราจรทางนา/ทาง บ่อยครังทางการจราจรทางนา/ทางทะเลใน
ทางทะเลในเขต เทศบาล ที่ได้รับการ
ทะเลในเขต เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา) เขต เทศบาล
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึน

จุด

50 50. จานวนระบบการบาบัดนาเสียรวมของ เทศบาล
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

ระบุจานวนระบบการบาบัดนาเสียรวม
ของ เทศบาล

51 51. ร้อยละของปริมาณนาเสียรวมที่ได้รับการบาบัดต่อวัน
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

80

85

90 3.7 ปริมาณนาเสียรวมที่ได้รับการบาบัดต่อวัน
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

52 52. ร้อยละของปริมาณนาเสียจากครัวเรือนที่ได้รับการ
บาบัดต่อวัน (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

80

85

90 3.8 ปริมาณนาเสียจากครัวเรือนที่ได้รับการบาบัด ระบุปริมาณนาเสียจากครัวเรือนที่ได้รับ
ต่อวัน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
การบาบัดต่อวัน

53 53. ร้อยละของปริมาณนาเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือ
ภาคธุรกิจที่ได้รับการบาบัดต่อวัน (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

85

90

54 54. ร้อยละของปริมาณนาเสียจากภาคการเกษตรที่ได้รับ
การบาบัดต่อวัน (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

75

55 55. ร้อยละของพืนที่บริการระบบขนส่งมวลชนของ
เทศบาล ต่อพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

3.6 จานวนระบบการบาบัดนาเสียรวมของ
เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ค่าคงที่

ระบุปริมาณนาเสียรวมที่ได้รับการบาบัด 1.43 ปริมาณนาเสียรวมที่จาเป็นต้องได้รับ
ต่อวัน
การบาบัดต่อวัน (ภารภิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบบ
ระบุปริมาณนาเสียรวมที่จาเป็นต้องได้รับ
การบาบัดต่อวัน

ลบ.ม.

ระบุปริมาณนาเสียจากครัวเรือนที่จาเป็นต้อง
ได้รับการบาบัดต่อวัน

ลบ.ม.

95 3.9 ปริมาณนาเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาค ระบุปริมาณนาเสียจากภาคอุตสาหกรรม 1.45 ปริมาณนาเสียจากภาคอุตสาหกรรม
ธุรกิจที่ได้รับการบาบัดต่อวัน(ภารกิจเสริมขัน
หรือภาคธุรกิจที่ได้รับการบาบัดต่อวัน
หรือภาคธุรกิจที่จาเป็นต้องได้รับการบาบัด
พืนฐาน)
ต่อวัน (ภารภิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุปริมาณนาเสียจากภาคอุตสาหกรรม
หรือภาคธุรกิจที่จาเป็นต้องได้รับการบาบัด
ต่อวัน

ลบ.ม.

80

85 3.10 ปริมาณนาเสียจากภาคการเกษตรที่ได้รับ
การบาบัดต่อวัน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุปริมาณนาเสียจากภาคการเกษตรที่
ได้รับการบาบัดต่อวัน

ระบุปริมาณนาเสียจากภาคการเกษตรที่
จาเป็นต้องได้รับการบาบัดต่อวัน

ลบ.ม.

20

15

10 6.11 ขนาดของพืนที่ให้บริการระบบขนส่งมวล
ขนของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุขนาดของพืนที่ให้บริการระบบขนส่ง 1.48 ขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารภิจ
มวลขนของ เทศบาล
เสริมขันพืนฐาน)

ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด

ตร.กม.

56 56. จานวนโครงการของ เทศบาล ในการแก้ไขปัญหากัด
เซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่ (ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

2

1

1

3.11 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการแก้ไข ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
ปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาด แก้ไขปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดย
ใหญ่ (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
โครงสร้างขนาดใหญ่

57 57. จานวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะ
ในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจร
ทางบก ทางนา หรือทางทะเล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

6.12 จานวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือ
ระบบอัจฉริยะในการอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจรทางบก ทางนา หรือทาง
ทะเล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
หรือระบบอัจฉริยะในการอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรทาง
บก ทางนา หรือทางทะเล

1.44 ปริมาณนาเสียจากครัวเรือนที่
จาเป็นต้องได้รับการบาบัดต่อวัน (ภารภิจ
เสริมขันพืนฐาน)

1.46 ปริมาณนาเสียจากภาคการเกษตรที่
จาเป็นต้องได้รับการบาบัดต่อวัน (ภารภิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ค่าคงที่

โครงการ

ระบบ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
58 58. จานวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพืนฐานของ
เทศบาล เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนาหรือบารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานของ เทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มขึน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 6.13 จานวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพืนฐาน
ของ เทศบาล เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนา
หรือบารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานของ เทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึน (ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุจานวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้าง
พืนฐานของ เทศบาล เพื่อใช้ในการ
บริหารงานพัฒนาหรือบารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานของ เทศบาล ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึน

59 59. ร้อยละของพืนที่ในเขต เทศบาล ที่อยู่ในพืนที่บริการ
บาบัดนาเสียรวมของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

70

70

60 3.12 พืนที่ในเขต เทศบาล ที่อยู่ในพืนที่บริการ
บาบัดนาเสียรวมของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

ระบุขนาดของพืนที่บริการบาบัดนาเสีย
รวมของ เทศบาล

60 60. ร้อยละของจานวนผลการตรวจคุณภาพนาเสียที่ผ่าน
การบาบัดจากระบบบาบัดนาเสียรวมของ เทศบาล และมี
คุณภาพนาได้ตามค่ามาตรฐานที่กาหนด(ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

95

90

90 3.13 จานวนผลการตรวจคุณภาพนาเสียที่ผ่าน
การบาบัดจากระบบบาบัดนาเสียรวมของ
เทศบาล และมีคุณภาพนาได้ตามค่ามาตรฐานที่
กาหนด(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุจานวนการตรวจคุณภาพนาเสียที่
1.49 จานวนการตรวจคุณภาพนาเสียที่ผ่าน
ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดนาเสียรวม การบาบัดจากระบบบาบัดนาเสียรวมของ
ของ เทศบาล และมีคุณภาพนาได้ตามค่า เทศบาล (ภารภิจเสริมขันพัฒนา)
มาตรฐานที่กาหนด

61 61. ร้อยละค่าใช้จา่ ยรวม(ต่อเดือน)ของประชาชน
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยการเดินทางภายใจเขต เทศบาล
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

90

90

90 6.14 ร้อยละของค่าใช้จา่ ยของประชาชนในการ ระบุร้อยละของค่าใช้จา่ ยของประชาชน
เดินทางภายในเขต เทศบาล ต่อ รายจ่ายรวมของ ในการเดินทางภายในเขต เทศบาล ต่อ
ประชาชน (ต่อเดือน)(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
รายจ่ายรวมของประชาชน

62 62. ร้อยละของค่าใช้จา่ ยที่ลดลงจากบริการขนส่งมวลชน
ที่จดั ให้โดย เทศบาล เมื่อเทียบกับก่อนการดาเนินการของ
เทศบาล หรือกับการให้บริการของภาคเอกชน(ภารกิจ
เสริมขันพัฒนา)

20

20

63 63. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล ได้
ดาเนินการจัดทา

1

64 64. จานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผัง
เมืองรวมชุมชนของ เทศบาลที่มีการปรับปรุงหรือมีการ
ประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ค่าคงที่

1.48 ขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารภิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด

ระบุจานวนการตรวจคุณภาพนาเสียที่ผ่าน
การบาบัดจากระบบบาบัดนาเสียรวมของ
เทศบาล

หน่วย
ระบบ

ตร.กม.

ครัง

ค่าคงที่

ร้อยละ

20 6.15 ร้อยละของค่าใช้จา่ ยที่ลดลงจากบริการ
ขนส่งมวลชนที่จดั ให้โดย เทศบาล เมื่อเทียบกับ
ก่อนการดาเนินการของ เทศบาล หรือกับการ
ให้บริการของภาคเอกชน(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุร้อยละของค่าใช้จา่ ยที่ลดลงจาก
ค่าคงที่
บริการขนส่งมวลชนที่จดั ให้โดย เทศบาล
เมื่อเทียบกับก่อนการดาเนินการของ
เทศบาล หรือกับการให้บริการของ
ภาคเอกชน

ร้อยละ

1

1

7.1 จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล
ได้ดาเนินการจัดทา

ระบุจานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่
เทศบาล ได้ดาเนินการจัดทา

ค่าคงที่

ผัง/ฉบับ

1

1

1

7.2 จานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง
หรือผังเมืองรวมชุมชนของ เทศบาลที่มีการ
ปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ใน
ระหว่างปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง
รวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ
เทศบาลที่มีการปรับปรุงหรือมีการ
ประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2561

ค่าคงที่

ผัง/ฉบับ

65 65. จานวนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชนของ เทศบาล และมีเอกสารประกอบ

1

1

1

7.3 จานวนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม
ระบุจานวนโครงการพัฒนาตามผังเมือง
จังหวัด/เมือง/ชุมชนของ เทศบาล และมีเอกสาร รวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนของ เทศบาล
ประกอบ
และมีเอกสารประกอบ

ค่าคงที่

โครงการ

66 66. จานวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนือหาเกี่ยวเนื่องกับ
การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน

1

1

1

7.4 จานวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนือหา
เกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชน

ระบุจานวนข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติที่มี
ค่าคงที่
เนือหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมือง
รวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน

ฉบับ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
67 67. ร้อยละของจานวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ เทศบาล
ออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลากาหนด

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
90 90
95 7.5 จานวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ระบุจานวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาต 2.1 จานวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาต ระบุจานวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาต
ใหม่ที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ ก่อสร้างใหม่ที่ เทศบาล ออกให้ระหว่าง ก่อสร้างใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 2561
ก่อสร้างใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 2561
ตามระยะเวลากาหนด
ปีงบประมาณได้ตามระยะเวลากาหนด

หน่วย
แห่ง

68 68. ร้อยละของจานวนใบอนุญาตการดัดแปลงหรือ
ปรับปรุงอาคารที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีงบประมาณ
ได้ตามระยะเวลากาหนด

90

90

95 7.6 จานวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาตการ
ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ เทศบาล ออกให้
ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลากาหนด

ระบุจานวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาต 2.2 จานวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาต ระบุจานวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาต
การดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่
ดัดแปลงหรือปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ ดัดแปลงหรือปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ
เทศบาล ออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ 2561
2561
ตามระยะเวลากาหนด

แห่ง

69 69. ร้อยละของจานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดิน
ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี

90

90

90 7.7 จานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่
ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี

ระบุจานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ 2.3 จานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้
ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ใน ที่ดินในรอบปี 2561
รอบปี 2561

ระบุจานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้
ที่ดินในรอบปี 2561

เรือ่ ง

70 70. ร้อยละของจานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
95
อาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี

95

95 7.8 จานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
ระบุจานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับการ
อาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการ
ในรอบปี
แก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี 2561

ระบุจานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบปี 2561

เรือ่ ง

71 71. จานวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่ง
หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง

2

2

2

7.9 จานวนโครงการส่งเสริมการจัดการที่โล่ง
หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง

72 72. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมความรูข้ องประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูก
ประเภท

1

1

1

7.10 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ในการส่งเสริมความรูข้ องประชาชนเกี่ยวกับการ เทศบาล ในการส่งเสริมความรูข้ อง
ใช้ที่ดินให้ถูกประเภท
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูก
ประเภท

73 73. ขนาดพืนที่สีเขียวต่อประชากร

10

16

21 7.11 ขนาดพืนที่สีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.)

ระบุขนาดพืนที่สีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.) ค่าคงที่

74 74. ร้อยละของจานวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด

95

95

95 7.12 จานวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

ระบุจานวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัย 2.5 จานวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัย
ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ทังหมดในเขต เทศบาล
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

75 75. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
อบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรูใ้ นการรับมือกับความเสี่ยง
ต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง
ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

2

2

2

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล
ค่าคงที่
ดาเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมี
ความรูใ้ นการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ
ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ
อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว
เป็นต้น

7.13 จานวนโครงการที่ เทศบาล ดาเนินการ
อบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรูใ้ นการรับมือกับ
ความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน
อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว
เป็นต้น

2.4 จานวนคาร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบปี 2561

ระบุจานวนโครงการส่งเสริมการจัดการที่ ค่าคงที่
โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะ
หรือที่โล่ง

โครงการ

ค่าคงที่

โครงการ

ตร.ม.
ระบุจานวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัย
ทังหมดในเขต เทศบาล

หลัง

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
76 76. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปี
ในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
4
3
2 7.14 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของ
เทศบาล ในรอบปีในการตรวจระบบ
อาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
7.15 จานวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง
ของ เทศบาล สาหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้
ในการวางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านที่ดิน

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ระบุจานวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูป ค่าคงที่
แปลงของ เทศบาล สาหรับการให้บริการ
ข้อมูลหรือใช้ในการวางแผนด้านภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านที่ดิน

หน่วย
โครงการ

77 77. จานวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงของ
เทศบาล สาหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้ในการ
วางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านที่ดิน

1

1

1

78 78. ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาผังเมืองเพื่อให้
เทศบาล มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

90

80 7.16 การดาเนินการจัดทาผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล
มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

ระบุการดาเนินการจัดทาผังเมืองเพื่อให้
เทศบาล มีแผนผังนโยบายและผังเมือง
รวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการ
พัฒนาท้องถิ่น

79 79. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

90

90

80 7.17 พืนที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุพืนที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูป
2.7 พืนที่ที่อยู่ในแผนการพัฒนาและจัดรูป
ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจทังหมดในปีงบประมาณ 2561

80 80. ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความ
ถูกต้องครบถ้วน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

90

85 7.18 ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความ
ถูกต้องครบถ้วน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมี
ความถูกต้องครบถ้วน

2.8 ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงทังหมดใน ระบุข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงทังหมดใน
ความผิดชอบของ เทศบาล
ความผิดชอบของ เทศบาล

แปลง

81 81. ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทาแผนที่ถูกต้อง
ครบถ้วน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

90

85 7.19 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทาแผนที่
ถูกต้องครบถ้วน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทา
แผนที่ถูกต้องครบถ้วน

2.9 ข้อมูลที่ดินของรัฐทังหมดในความผิด
ชอบของ เทศบาล

ระบุข้อมูลที่ดินของรัฐทังหมดในความผิด
ชอบของ เทศบาล

แปลง

82 82. ร้อยละของพืนที่เมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ที่มี
กฎหมายผังเมืองครอบคลุม(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

95

95 7.20 ขนาดพืนที่เมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ที่ ระบุขนาดพืนที่เมืองหรือชุมชนของ
มีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม(ภารกิจหลักขัน
เทศบาล ที่มีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม
พัฒนา)

2.10 ขนาดพืนที่เมืองหรือชุมชนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล

ระบุขนาดพืนที่เมืองหรือชุมชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล

ตร.กม.

83 83. ร้อยละของจานวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการ
ตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหว่างปีงบประมาณตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

95

95 7.21 จานวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการ
ระบุจานวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการ 2.11 จานวนอาคาร/อาคารสูงที่จาเป็นต้อง ระบุจานวนอาคาร/อาคารสูงที่จาเป็นต้อง
ตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหว่างปีงบประมาณ ตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหว่ง
ได้รับการตรวจสอบในระหว่างปีงบประมาณ ได้รับการตรวจสอบในระหว่างปีงบประมาณ
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร(ภารกิจหลักขันพัฒนา) ปีงบประมาณตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

84 84. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนจาก เทศบาล ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืนที่
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

75

75

75 7.22 จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนจาก เทศบาล ในการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพืนที(่ ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม 2.12 จานวนครัวเรือนที่มีแผนการส่งเสริม
หรือสนับสนุนจาก เทศบาล ในการจัดรูป หรือสนับสนุนจาก อปท ในการจัดรูปที่ดิน
ที่ดินเพื่อพัฒนาพืนที่
เพื่อพัฒนาพืนที่

85 85. ร้อยละของพืนที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

100

95

90 7.23 ขนาดของพืนที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

ระบุขนาดของพืนที่ที่มีฐานข้อมูลและ
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคาร
มาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

2.6 การจัดทาผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล มี
แผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ฐานข้อมูล

ระบุการจัดทาผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล มี
แผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/
เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น

ขันตอน

ระบุพืนที่ที่อยู่ในแผนการพัฒนาและจัดรูป
ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
เศรษฐกิจทังหมดในปีงบประมาณ 2561

ตร.กม.

ระบุจานวนครัวเรือนที่มีแผนการส่งเสริม
หรือสนับสนุนจาก อปท ในการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพืนที่

2.13 ขนาดของพืนที่ที่มีฐานข้อมูลและแผน ระบุขนาดของพืนที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่
ที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 :
4,000 ในความดูแลของ อปท
4,000 ในความดูแลของ เทศบาล

หลัง

ครัวเรือน

ตร.กม.

ลำดับ
ตัวชี้วัด
86 86. ร้อยละของการลงจุดแสดงตาแหน่งพืนที่ที่อนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคาร และตาแหน่งของอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจาบ้าน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

87 87. จานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัด
หรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน
88 88. ขนาดพืนที่สวนสาธารณะหรือพืนที่สีเขียวในเขต
เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึนในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
100 95
95 7.24 จานวนการลงจุดแสดงตาแหน่งพืนที่ที่
อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตาแหน่งของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน ใน
ปีงบประมาณ 2561
3

2

2

คำอธิบำย
ระบุจานวนการลงจุดแสดงตาแหน่งพืนที่
ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และ
ตาแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจาบ้าน ในปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนที่ 1
2.14 จานวนที่ต้องลงจุดแสดงตาแหน่งพืนที่
ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และ
ตาแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจาบ้าน ในปีงบประมาณ 2561

คำอธิบำย
ระบุจานวนที่ต้องลงจุดแสดงตาแหน่งพืนที่ที่
อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตาแหน่ง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจาบ้าน
ในปีงบประมาณ 2561

7.25 จานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชน ระบุจานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง ค่าคงที่
แออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดาเนินการโดย
ชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรมที่
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
ดาเนินการโดย เทศบาล

โครงการ

4800 4800 3200 7.26 ขนาดพืนที่สวนสาธารณะหรือพืนที่สีเขียวใน ระบุขนาดพืนที่สวนสาธารณะหรือพืนที่สี ค่าคงที่
เขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึนใน
เขียวในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา
ระหว่างปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจเสริมขัน
เพิ่มขึนในระหว่างปีงบประมาณ 2561
พืนฐาน)

89 89. จานวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน (ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน

1

1

1

7.27 จานวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุง ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล เพื่อ
ภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของ
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
เมืองหรือชุมชน

90 90. จานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่สตรี

2

2

2

91 91. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก
เทศบาล เมื่อเทียบกับสตรีทังหมดในพืนที่

1

2

92 92. จานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ เทศบาล
ดาเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2561

3

93 93. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก
เทศบาล

หน่วย
แห่ง

ตร.ม.

ค่าคงที่

โครงการ

8.1 จานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่สตรี

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม ค่าคงที่
อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี

โครงการ

2

8.2 จานวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/แรงงาน
จาก เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่จดั ให้โดย เทศบาล

ระบุจานวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/
แรงงานจาก เทศบาล หรือโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จดั ให้
โดย เทศบาล

2

2

8.3 จานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่
ระบุจานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ ค่าคงที่
เทศบาล ดาเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2561 เทศบาล ดาเนินการในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2561

2

2

2

8.4 จานวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก
เทศบาล

ระบุจานวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจาก เทศบาล

94 94. จานวนโครงการที่ เทศบาล ดาเนินการดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี

2

2

1

8.5 จานวนโครงการที่ เทศบาล ดาเนินการดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล
ค่าคงที่
ดาเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่
สตรี

95 95. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู
จาก เทศบาล เมื่อเทียบกับสตรีทังหมดในพืนที่

1

2

2

8.6 จานวนของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์
หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล

ระบุจานวนสตรีที่ได้รับการดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล

3.1 จานวนสตรีทังหมดในพืนที่

3.1 จานวนสตรีทังหมดในพืนที่

3.1 จานวนสตรีทังหมดในพืนที่

ระบุจานวนสตรีทังหมดในเขตพืนที่ของ
เทศบาล ตามทะเบียนบ้าน และได้พัก อาศัย
อยู่ในพืนที่

คน

โครงการ

ระบุจานวนสตรีทังหมดในเขตพืนที่ของ
เทศบาล ตามทะเบียนบ้าน และได้พัก อาศัย
อยู่ในพืนที่

คน

โครงการ

ระบุจานวนสตรีทังหมดในเขตพืนที่ของ
เทศบาล ตามทะเบียนบ้าน และได้พัก อาศัย
อยู่ในพืนที่

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
96 96. จานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ เทศบาล
ดาเนินการ

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
3
2
1 9.1 จานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่
เทศบาล ดาเนินการ

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ค่าคงที่
ผู้สูงอายุที่ เทศบาล ดาเนินการ ระบุ
จานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่
เทศบาล ดาเนินการ

97 97. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก
เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

20

20

30 9.2 จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพจาก เทศบาล

ระบุจานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล

3.2 จานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

98 98. จานวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล ได้ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561

1

1

1

ระบุจานวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่
เทศบาล ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ
2561

ค่าคงที่

99 99. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติด
เตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบ
กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียง
ทังหมดในพืนที่

80

80

75 9.4 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติด
เตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล

ระบุผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือ 3.3 จานวนผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพหรือ ระบุจานวนผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพหรือ
ป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ป่วยติดเตียงทังหมดในพืนที่
ป่วยติดเตียงทังหมดในเขตพืนที่รับผิดชอบ
จาก เทศบาล
ของ เทศบาล

คน

100 100. ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

60

60

70 9.5 จานวนผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

ระบุจานวนผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ที่
ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1
ครัง

คน

101 101. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ

1

1

1

9.6 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายของ
ผู้สูงอายุ

ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ค่าคงที่
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กายของผู้สูงอายุ

โครงการ

102 102. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคน
ในครอบครัวและชุมชน

1

1

1

9.7 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล
ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ค่าคงที่
ดาเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า ดาเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้
ของผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชน
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคนใน
ครอบครัวและชุมชน

โครงการ

103 103. จานวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการ
ชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คาแนะนา ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

2

1

1

9.8 จานวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วย ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมของการ
บริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้
ออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การ
คาแนะนา ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
เยี่ยมบ้าน การให้คาแนะนา ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

ค่าคงที่

โครงการ

104 104. จานวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ
หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี

1

1

1

9.9 จานวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล ให้การ ค่าคงที่
แก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือ สนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัด
ชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี กิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือ
กิจกรรมนันทนาการในรอบปี

โครงการ

105 105. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทังหมดใน
เขต เทศบาล

20

20

30 9.10 จานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุน

9.3 จานวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล ได้
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561

ระบุจานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/
ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ได้ให้การ
สนับสนุน

ขั้นตอนที่ 1

3.2 จานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

3.2 จานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

คำอธิบำย

ระบุจานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

หน่วย
โครงการ

คน
โครงการ

ระบุจานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

ระบุจานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
106 106. จานวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
2
1
1 9.11 จานวนโครงการที่ เทศบาล ให้การ
ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล ให้การ ค่าคงที่
สนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการ สนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพ
เพิ่มรายได้เสริม
หรือการเพิม่ รายได้เสริม

107 107. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่
เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อทังหมดในเขต เทศบาล ที่มี
ฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ

40

30

30 9.12 จานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ ระบุจานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึก 3.4 จานวนผู้สูงอายุทังหมดในเขต เทศบาล ระบุจานวนผู้สูงอายุทังหมดในเขต เทศบาล
หรือสร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การ
อาชีพหรือสร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายได้ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายได้
สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ
ให้การสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ
อื่นๆ
อื่นๆ

108 108. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์
หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ

1

1

1

109 109. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือ
ฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทังหมดที่ต้องการ
การดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู

80

80

80 10.2 จานวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์
หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล

110 110. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ

1

1

1

111 111. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การ
เพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก
เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทังหมดที่ต้องการอาชีพ
รายได้ หรือการมีงานทา

20

20

20 10.4 จานวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การ ระบุจานวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริม
เพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนา
เทศบาล
ทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล

3.6 จานวนผู้พิการที่ต้องการอาชีพ รายได้ ระบุจานวนผู้พิการที่ต้องการอาชีพ รายได้
หรือการมีงานทาทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล หรือการมีงานทาทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล

คน

112 112. ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครังต่อ
ผู้พิการทังหมดในพืนที่

50

50

50 10.5 จานวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่
ระบุจานวนผู้พิการทุกประเภทความ
ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปี พิการทีไ่ ด้รับการตรวจสุขภาพจาก
ละ 1 ครัง
เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง

3.7 จานวนผู้พิการทังหมดในพืนที่

ระบุจานวนผู้พิการทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่
ในเขตพืนที่รับผิดชอบของ เทศบาล ทังผู้
พิการที่ได้ขึนทะเบียน และไม่ได้ขึนทะเบียน
ผู้พิการ

คน

113 113. ร้อยละของผู้พิการได้ขึนทะเบียนตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อ
เทียบกับผู้พิการทังหมดในพืนที่ เทศบาล

100

100

100 10.6 จานวนผู้พิการได้ขึนทะเบียนตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.
2550

ระบุจานวนผู้พิการได้ขึนทะเบียนตาม
3.7 จานวนผู้พิการทังหมดในพืนที่
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ พ.ศ. 2550

ระบุจานวนผู้พิการทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่
ในเขตพืนที่รับผิดชอบของ เทศบาล ทังผู้
พิการที่ได้ขึนทะเบียน และไม่ได้ขึนทะเบียน
ผู้พิการ

คน

114 114. ร้อยละจานวนห้องนาในอาคาร เทศบาล ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานห้องนาสาหรับผู้พิการ

100

95

90 10.7 จานวนห้องนาในอาคาร เทศบาล ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานห้องนาสาหรับผู้พิการ

ระบุจานวนห้องนาในอาคาร เทศบาล ที่ 3.8 จานวนห้องนาในอาคาร เทศบาล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องนาสาหรับผู้พิการ

ระบุจานวนห้องนาในอาคารต่างๆ ที่ เทศบาล
เป็นผู้จดั สรรงบประมาณในการดูแล
บารุงรักษา

ห้อง

10.1 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้
พิการ

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม
การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้
พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ
ระบุจานวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล

10.3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือ
เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ
เพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้กับผู้พิการ

หน่วย
โครงการ

คน

โครงการ

3.5 จานวนผู้พิการทังหมดในพืนที่ของ
ระบุจานวนผู้พิการทังหมดในพืนที่ของ
เทศบาล ที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือ เทศบาล ที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือ
ฟื้นฟู
ฟื้นฟู
ค่าคงที่

คน

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
115 115. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
2
1
1 10.8 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการใน เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน

คำอธิบำย

ค่าคงที่

116 116. สัดส่วนจานวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก
เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจานวน 1 คน

3

5

7

10.9 สัดส่วนจานวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการ
ดูแลจาก เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการ
จานวน 1 คน

117 117. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์

1

1

1

11.1 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชือ/ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์
หรือฟื้นฟูผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์

118 118. ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์
หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทังหมดที่
ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู

95

95

90 11.2 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแล ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล
การดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก
เทศบาล

119 119. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์

1

1

1

120 120. ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การ
เพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก
เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทังหมดที่ต้องการอาชีพ
รายได้ หรือการมีงานทา

20

20

20 11.4 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล

121 121. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดเยี่ยม
บ้านผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจา

1

1

1

122 122. ร้อยละของผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจ
สุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครังต่อผู้ติดเชือ/
ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดในพืนที่

90

90

85 11.6 จานวนของผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
ตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง การตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง

3.11 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน
พืนที่ของ เทศบาล
พืนทีข่ อง เทศบาล

123 123. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน

1

1

1

ค่าคงที่

124 124. สัดส่วนจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยต่อ
10
อาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนจานวน 1 คน

10

10 11.8 สัดส่วนจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วย ระบุสัดส่วนจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ 11.8 สัดส่วนจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์
ระบุสัดส่วนจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์
ต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ผู้ป่วย ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์
เอดส์ในชุมชน
ในชุมชน
ในชุมชน

11.3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชือ/
ผู้ป่วยเอดส์

ระบุสัดส่วนจานวนผู้พิการในชุมชนที่
ได้รับการดูแลจาก เทศบาล ต่อ
อาสาสมัครดูแลผู้พิการจานวน 1 คน

ขั้นตอนที่ 1

10.9 สัดส่วนจานวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับ ระบุสัดส่วนจานวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับ
การดูแลจาก เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้ การดูแลจาก เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้
พิการจานวน 1 คน
พิการจานวน 1 คน
ค่าคงที่

3.9 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน
พืนที่ของ เทศบาล ที่ต้องการการดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู

ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน
พืนที่ของ เทศบาล ที่ต้องการการดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู

ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ 3.10 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน
การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือ พืนที่ของ เทศบาลที่ต้องการอาชีพ รายได้ พืนทีข่ อง เทศบาลที่ต้องการอาชีพ รายได้
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล หรือการมีงานทา
หรือการมีงานทา

11.7 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน

คน

โครงการ

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การ
เพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้กับผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์

11.5 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัด ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
เยี่ยมบ้านผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจา
เทศบาล จัดเยี่ยมบ้านผู้ติดเชือ/ผู้ป่วย
เอดส์เป็นประจา

หน่วย
โครงการ

ค่าคงที่

คน

โครงการ

คน

โครงการ

คน

โครงการ

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
125 125. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
รณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 11.9 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดาเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชือ/
ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอย่างปกติสุข

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
เทศบาล ดาเนินการรณรงค์การอยู่
ร่วมกับผู้ป่วยติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน
อย่างปกติสุข

11.10 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยา เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์
เสพติด
หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ค่าคงที่

หน่วย
โครงการ

126 126. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

2

1

1

127 127. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์
หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ติดยาเสพติด
ทังหมดในพืนที่

50

60

70 11.11 จานวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล

128 128. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
รณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติสุข

1

1

1

11.12 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
ดาเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดใน เทศบาล ดาเนินการรณรงค์การอยู่
ชุมชนอย่างปกติสุข
ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติ
สุข

โครงการ

129 129. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
ให้ความรูด้ ้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล

1

1

1

12.1 จานวนโครงการที่ เทศบาล ดาเนินการให้ ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล
ความรูด้ ้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต ดาเนินการให้ความรูด้ ้านโภชนาการ
เทศบาล
ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล

ค่าคงที่

โครงการ

130 130. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม
ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี

1

1

1

12.2 จานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม ป้องกัน ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม ค่าคงที่
/เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี
ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็ก
อายุ 0-5 ปี

โครงการ

131 131. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม
หรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล

1

1

1

12.3 จานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือ
ป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล

โครงการ

132 132. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจาถิ่น

2

2

2

12.4 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกัน เทศบาล ดาเนินการเพื่อส่งเสริมป้องกัน
โรคประจาถิ่น
ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจาถิ่น

133 133. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
จากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรค
ประจาถิ่นต่อประชากรทังหมด

70

60

50 12.5 จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ระบุจานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
บริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง ได้รับบริการจากการส่งเสริม ป้องกัน
ป้องกันโรคประจาถิ่น
ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจาถิ่น
โดย เทศบาล

ระบุจานวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล 3.12 จานวนผู้ติดยาเสพติดทังหมดในพืนที่
สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล
ของ เทศบาล

โครงการ

จานวนผู้ติดยาเสพติดทังหมดในพืนที่

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม ค่าคงที่
หรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล
ค่าคงที่

3.13 จานวนประชากรทังหมดในพืนที่ของ
เทศบาล

จานวน

โครงการ

ระบุจานวนประชากรตามทะเบียนสามะโน
ประชากรทังหมดในพืนที่ เทศบาล

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
134 134. จานวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวสั ดุอุปกรณ์และ/หรือ
งบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในชุมชน เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
50 20
10 12.6 จานวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวสั ดุอุปกรณ์และ/
หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาล ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่
สาคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นต้น

135 135. ร้อยละของจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มี
100
บุคลากรของ เทศบาล ร่วมเป็นคณะทางานในทีมสอบสวน
โรคเคลื่อนที่เร็วในพืนที่

100

คำอธิบำย
ระบุจานวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวสั ดุ
ค่าคงที่
อุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก เทศบาล ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญใน
ชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัข
บ้า เป็นต้น

100 12.7 เทศบาลมีโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากร ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ของเทศบาลร่วมเป็นคณะทางานในทีมสอบสวน บุคลากรของ เทศบาลร่วมเป็น
โรคเคลื่อนที่เร็วในพืนที่
คณะทางานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เร็วในพืนที่
12.8 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ในการให้ความรูแ้ ก่แม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปี เทศบาล ในการให้ความรูแ้ ก่แม่หรือผู้
เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค

ขั้นตอนที่ 1

3.14 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อสาคัญในชุมชน เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปากเปื่อย เป็นต้น

คำอธิบำย

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อสาคัญในชุมชน เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปากเปื่อย เป็นต้น

ค่าคงที่

หน่วย
ชุมชน/
หมู่บ้าน

โครงการ

136 136. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ให้ความรูแ้ ก่แม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการ
สร้างภูมิคุ้มกันโรค

1

1

1

137 137. ร้อยละของแม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับ
ความรูแ้ ละคาแนะนาเรือ่ งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อ
แม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทังหมดในชุมชน

75

70

65 12.9 จานวนแม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปีที่เข้า ระบุจานวนแม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5
รับการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปีที่เข้ารับการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
โรคจาก เทศบาล
การสร้างภูมิคุ้มกันโรคจาก เทศบาล

138 138. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
แนะนาหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก

1

1

1

12.10 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
แนะนาหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก

ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
แนะนาหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก

โครงการ

139 139. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ให้คาแนะนาหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพ
ของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว

1

1

1

12.11 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการให้
คาแนะนาหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแล
สุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว

ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
ให้คาแนะนาหรือดูแลหญิงหลังคลอดใน
การดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและ
วางแผนครอบครัว

โครงการ

140 140. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
รณรงค์ให้ความรูแ้ ก่บิดามารดาในการเลียงดูบุตรอย่างถูก
วิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของ
เด็ก

1

1

1

13.1 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการรณรงค์
ให้ความรูแ้ ก่บิดามารดาในการเลียงดูบุตรอย่างถูก
วิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และการ
เจริญเติบโตของเด็ก

ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
รณรงค์ให้ความรูแ้ ก่บิดามารดาในการ
เลียงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพกาย
ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก

โครงการ

141 141. ร้อยละของจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

95

95

95 13.2 จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

3.15 จานวนแม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปี
ทังหมดใน เทศบาล

โครงการ

ระบุจานวนแม่หรือผู้เลียงดูเด็กอายุ 0-5 ปี
ทังหมดใน เทศบาล

ระบุจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการ 14.1 จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล ระบุจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล
ประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ ของ เทศบาล
ของ เทศบาล
ปกครองท้องถิ่น

คน

แห่ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
142 142. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งเน้น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
1
1
1 13.3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เทศบาล ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม
และเยาวชน
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ค่าคงที่

หน่วย
โครงการ

143 143. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลด
ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ

2

2

1

13.4 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่ง เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและ
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ เยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
การก่ออาชญากรรมต่างๆ

โครงการ

144 144. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลด
ความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอัน
ควร

1

1

1

13.5 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจาก
เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็ก
การท้องก่อนวัยอันควร
และเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร

ค่าคงที่

โครงการ

145 145. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่
สนับสนุนการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและ
เยาวชน

2

2

1

13.6 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ที่สนับสนุนการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาของ เทศบาล ที่สนับสนุนการออกกาลังกาย
เด็กและเยาวชน
หรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน

ค่าคงที่

โครงการ

146 146. ร้อยละของจานวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาหรือ
การออกกาลังกายในโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนต่อจานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่

30

20

20 13.7 จานวนเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเล่น
กีฬาหรือการออกกาลังกายที่ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนโดย เทศบาล

ระบุจานวนเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม 3.16 จานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
เล่นกีฬาหรือการออกกาลังกายที่ส่งเสริม เทศบาล ทังหมด
หรือสนับสนุนโดย เทศบาล

147 147. ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึนหรือมีงานทา
ต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

30

40

50 8.7 จานวนสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึนหรือมีงานทา
ต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึนหรือมี 3.17 จานวนสตรีที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ระบุจานวนสตรีที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
งานทาต่อเนื่องหลังจากได้รับการ
ฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขัน ฝีมือแรงงานจาก เทศบาล
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล พัฒนา)

148 148. ร้อยละของโครงการของ เทศบาล ที่กลุ่มสตรีมีส่วน
ร่วมในการคิด วางแผน ดาเนินโครงการ หรือติดตาม
ประเมินผล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

70

75

80 8.8 จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
จัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่กลุ่มสตรีมี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาเนินโครงการ หรือ
ติดตามประเมินผล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่
กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน
ดาเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล

149 149. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับ
ปกติ หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทังหมด
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

60

60

70 9.13 จานวนผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ
หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้า(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจ 3.2 จานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่
สุขภาพในระดับปกติ (ไม่ต้องดาเนินการ
รักษา) หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้า

150 150. ร้อยละผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและ
ได้รับการดูแลจาก เทศบาล ในการรักษาหรือส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

60

60

60 9.14 จานวนผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ระบุจานวนของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจ
และได้รับการดูแลจาก เทศบาล ในการรักษาหรือ สุขภาพผิดปกติ และได้รับการดูแลจาก
ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา) เทศบาลในการรักษาหรือส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาล

3.18 จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

3.2 จานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

ระบุจานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
เทศบาล ทังหมด

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในด้านการบริการสาธารณะที่ได้
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คน

คน

โครงการ

ระบุจานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

คน

ระบุจานวนผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
151 151. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากจนที่ได้รับการดูแลด้าน
อาชีพหรือรายได้เสริมจาก เทศบาล จนมีรายได้เพิ่มขึน
เพียงพอสาหรับการดารงชีพ(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
65 65
60 9.15 จานวนผู้สูงอายุที่ยากจนที่ เทศบาลได้ให้
การดูแลด้านอาชีพหรือรายได้เสริมจนมีรายได้
เพิ่มขึนเพียงพอสาหรับการดารงชีพ (ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
ระบุจานวนผู้สูงอายุที่ยากจนที่ได้รับการ 3.4 จานวนผู้สูงอายุทังหมดในเขต เทศบาล ระบุจานวนผู้สูงอายุทังหมดในเขต เทศบาล
ดูแลด้านอาชีพหรือรายได้เสริมจาก
ที่มีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายได้ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายได้
เทศบาล จนมีรายได้เพิ่มขึนเพียงพอ
อื่นๆ
อื่นๆ
สาหรับการดารงชีพ

152 152. ร้อยละของโครงการของ เทศบาล ที่กลุ่มผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดาเนินโครงการ หรือติดตาม
ประเมินผล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

65

65

65 9.16 จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
จัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่กลุ่มผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาเนินโครงการ หรือ
ติดตามประเมินผล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่
กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน
ดาเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล

3.18 จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในด้านการบริการสาธารณะที่ได้
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

153 153. ร้อยละของผู้พิการที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับ
ปกติ ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร หรือไม่มี
ปัญหาสภาวะซึมเศร้า(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

60

60

50 10.10 จานวนผู้พิการที่มีผลการตรวจสุขภาพใน
ระดับปกติ ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร
หรือไม่มีปัญหาสภาวะซึมเศร้า (ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนผู้พิการที่มีผลการตรวจ
สุขภาพในระดับปกติ ร่างกายไม่ทรุด
โทรมก่อนเวลาอันควร หรือไม่มีปัญหา
สภาวะซึมเศร้า

3.7 จานวนผู้พิการทังหมดในพืนที่

ระบุจานวนผู้พิการทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่
ในเขตพืนที่รับผิดชอบของ เทศบาล ทังผู้
พิการที่ได้ขึนทะเบียน และไม่ได้ขึนทะเบียน
ผู้พิการ

คน

154 154. ร้อยละของผู้พิการที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและ
ได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก เทศบาล ในการรักษา/ส่ง
ต่อไปยังสถานพยาบาล หรือการทากายภาพบาบัด
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

60

60

50 10.11 จานวนผู้พิการที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ
และได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก เทศบาล ในการ
รักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล หรือการทา
กายภาพบาบัด (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนผู้พิการที่มีผลตรวจสุขภาพ 3.7 จานวนผู้พิการทังหมดในพืนที่
ผิดปกติและได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก
เทศบาล ในการรักษา/ส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาล หรือการทากายภาพบาบัด

ระบุจานวนผู้พิการทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่
ในเขตพืนที่รับผิดชอบของ เทศบาล ทังผู้
พิการที่ได้ขึนทะเบียน และไม่ได้ขึนทะเบียน
ผู้พิการ

คน

155 155. ร้อยละของผู้พิการที่ยากจนหรือไม่มีงานทาที่ได้รับ
การดูแลด้านอาชีพหรือการมีงานทาจาก เทศบาล จนมี
รายได้เพียงพอสาหรับการดารงชีพ(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

40

40

30 10.12 จานวนผู้พิการที่ยากจนหรือไม่มีงานทาที่
ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือการมีงานทาจาก
เทศบาล จนมีรายได้เพียงพอสาหรับการดารงชีพ
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนผู้พิการที่ยากจนหรือไม่มีงาน 3.6 จานวนผู้พิการที่ต้องการอาชีพ รายได้ ระบุจานวนผู้พิการที่ต้องการอาชีพ รายได้
ทาที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือการมี หรือการมีงานทาทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล หรือการมีงานทาทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล
งานทาจาก เทศบาล จนมีรายได้เพียงพอ
สาหรับการดารงชีพ

156 156. ร้อยละของโครงการของ เทศบาล ที่กลุ่มผู้พิการ
อายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนดาเนินโครงการ หรือ
ติดตามประเมินผล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

30

30

35 10.13 จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
จัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่กลุ่มผู้พิการมี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาเนินโครงการ หรือ
ติดตามประเมินผล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่
กลุ่มผู้พิการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน
ดาเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล

157 157. ร้อยละของผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผลตรวจสุขภาพ
ผิดปกติและได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก เทศบาล ในการ
รักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

90

80 11.13 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผลตรวจ ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผล
สุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก การตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการ
เทศบาล ในการรักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ดูแลหรือฟื้นฟูจาก เทศบาล ในการ
รักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล

3.18 จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในด้านการบริการสาธารณะที่ได้
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.11 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน
พืนที่ของ เทศบาล
พืนทีข่ อง เทศบาล

หน่วย
คน

โครงการ

คน

โครงการ

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
158 158. ร้อยละของผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจนหรือไม่มี
งานทาที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพ หรือการมีงานทาจาก
เทศบาล จนมีรายได้เพียงพอสาหรับการดารงชีพ(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
70 70
70 11.14 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจน
หรือไม่มีงานทาที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพ หรือ
การมีงานทาจาก เทศบาล จนมีรายได้เพียงพอ
สาหรับการดารงชีพ

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจน 3.10 จานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน ระบุจานวนผู้ติดเชือ/ผู้ป่วยเอดส์ทังหมดใน
หรือไม่มีงานทาที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพ พืนทีข่ อง เทศบาลที่ต้องการอาชีพ รายได้ พืนทีข่ อง เทศบาลที่ต้องการอาชีพ รายได้
หรือการมีงานทาจาก เทศบาล จนมี
หรือการมีงานทา
หรือการมีงานทา
รายได้เพียงพอสาหรับการดารงชีพ

159 159. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลหรือฟื้นฟู
จาก เทศบาล ทีสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

50

60

70 11.15 จานวนผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลหรือ
ฟื้นฟูจาก เทศบาล ทีสามารถกลับเข้าไปอยู่ใน
สังคมได้ตามปกติ (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการ
ดูแลหรือฟื้นฟูจาก เทศบาล ที่สามารถ
กลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ตามปกติ

160 160. ร้อยละของประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคประจาถิ่นไม่
เกินค่ามาตรฐานทางการแพทย์หรือสาธารณสุข(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

80

80

80 12.12 จานวนประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคประจา ระบุจานวนประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรค
ถิ่นไม่เกินค่ามาตรฐานทางการแพทย์หรือ
ประจาถิ่นที่ไม่เกินค่ามาตรฐานทาง
สาธารณสุข(ภารกิจหลักขันพัฒนา)
การแพทย์หรือสาธารณสุขกาหนด

3.19 จานวนประชาชนที่ป่วยจากโรคประจา ระบุจานวนประชาชนที่ป่วยจากโรคประจา
ถิ่นทังหมดในเขตพืนที่เทศบาล (ภารกิจหลัก ถิ่นทังหมดในเขตพืนที่เทศบาล
ขันพัฒนา)

คน

161 161. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจากการได้รับ
โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อเด็กอายุ 0-5 ปี
ทังหมด(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

5

5

7

12.13 จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจากการ
ได้รับโภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้อง(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

ระบุเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจากการ
ได้รับโภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้อง

12.13 จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจาก ระบุเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจากการได้รับ
การได้รับโภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้อง โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้อง
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

คน

162 162. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยจากการได้รับ
โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อประชากรทังหมด
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

3

4

5

12.14 ประชากรที่เจ็บป่วยจากการได้รับ
โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อประชากร
ทังหมด(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุประชากรที่เจ็บป่วยจากการได้รับ
โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อ
ประชากรทังหมด

12.14 ประชากรที่เจ็บป่วยจากการได้รับ
โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อ
ประชากรทังหมด(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

คน

163 163. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีปัญหาทุพโภชนาการ
ซึ่งได้รับอาหารเสริม และคาแนะนาในการแก้ไขทาง
โภชนาการจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

80

75

70 12.15 จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีปัญหาทุพ
ระบุจานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีปัญหาทุพ 3.20 จานวนของเด็กอายุ 0-5 ทังหมดในเขต ระบุจานวนเด็กอายุ 0-5 ปีทังหมดในเขต
โภชนาการ ซึ่งได้รับอาหารเสริม และคาแนะนา โภชนาการ ซึ่งได้รับอาหารเสริม และ
พืนที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
พืนที่ เทศบาล (ที่ได้ขึนทะเบียนไว้กับทาง
ในการแก้ไขทางโภชนาการจาก เทศบาล(ภารกิจ คาแนะนาในการแก้ไขทางโภชนาการจาก
ราชการ)
หลักขันพัฒนา)
เทศบาล

คน

164 164. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค (vaccines) จาก เทศบาลตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

90

90 12.16 จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (vaccines) จาก เทศบาลตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการเสริม 3.20 จานวนของเด็กอายุ 0-5 ทังหมดในเขต ระบุจานวนเด็กอายุ 0-5 ปีทังหมดในเขต
ภูมิคุ้มกันโรค (vaccines) จาก เทศบาล พืนที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
พืนที่ เทศบาล (ที่ได้ขึนทะเบียนไว้กับทาง
ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
ราชการ)

คน

165 165. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือจาก เทศบาล ในการรับบริการฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

95

95 12.17 จานวนหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการสนับสนุน
หรือช่วยเหลือจาก เทศบาล ในการรับบริการฝาก
ครรภ์ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการ 3.21 จานวนของหญิงมีครรภ์ทังหมดในเขต
สนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก เทศบาล ใน พืนที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
การรับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข

ระบุจานวนของหญิงมีครรภ์ทังหมดในเขต
พืนที่ เทศบาล

คน

166 166. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างสมส่วนตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

95

85

80 13.8 จานวนของเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างสม
ส่วนตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างสม 3.16 จานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
ส่วนตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง เทศบาล ทังหมด
สาธารณสุขในเขตพืนที่ เทศบาล

ระบุจานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
เทศบาล ทังหมด

คน

3.12 จานวนผู้ติดยาเสพติดทังหมดในพืนที่
ของ เทศบาล

จานวนผู้ติดยาเสพติดทังหมดในพืนที่

ระบุประชากรที่เจ็บป่วยจากการได้รับ
โภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อ
ประชากรทังหมด

หน่วย
คน

คน

ลำดับ
นคร เมือง ตำบล
ตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
167 167. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการ
90 90
90 13.9 จานวนของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบ
ระบุจานวนเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบ
เลียงดูอย่างผิดวิธหี รือถูกกระทาทารุณกรรมจากผู้ปกครอง
ปัญหาการเลียงดูอย่างผิดวิธหี รือถูกกระทาทารุณ ปัญหาการเลียงดูอย่างผิดวิธหี รือถูก
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)
กรรมจากผู้ปกครอง (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
กระทาทารุณกรรมจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนที่ 1
3.16 จานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
เทศบาล ทังหมด

คำอธิบำย
ระบุจานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
เทศบาล ทังหมด

หน่วย
คน

168 168. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาสังคม
หรือกระทาการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน
หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

96

96 13.10 จานวนเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหา
สังคมหรือกระทาการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็ก
และเยาวชน หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่
3.16 จานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
เทศบาล ที่ประสบปัญหาสังคมหรือ
เทศบาล ทังหมด
กระทาการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็ก
และเยาวชน หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ระบุจานวนเด็กและเยาวชนในพืนที่ของ
เทศบาล ทังหมด

คน

169 169. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการ
ท้องก่อนวัยอันควร(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

85

85

85 13.11 จานวนของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบ
ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร (ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนของเด็กและเยาวชนในเขต
พืนที่ เทศบาลที่ประสบปัญหาการท้อง
ก่อนวัยอันควร

3.22 จานวนของเด็กและเยาวชนเพศหญิง
ทังหมดที่อยู่ในเขตพืนที่ เทศบาล(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา

ระบุจานวนของเด็กและเยาวชนเพศหญิง
ทังหมดที่อยู่ในเขตพืนที่ เทศบาล

คน

170 170. ร้อยละของโครงการ เทศบาล ที่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดาเนินโครงการ
หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

70

70

60 13.12 จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
จัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาเนิน
โครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่
กลุ่มผู้พิการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน
ดาเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล

3.18 จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ในด้านการบริการสาธารณะที่ได้
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ

171 171. จานวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสาหรับผู้พิการ
ในชุมชนของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

1

1

10.14 จานวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพ
สาหรับผู้พิการในชุมชนของ เทศบาล(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพ ค่าคงที่
สาหรับผู้พิการในชุมชนของ เทศบาล

172 172. จานวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/
ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

9.17 จานวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพัก
ระบุจานวนสถานสงเคราะห์คนชรา/
คนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ เทศบาล (ภารกิจ บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ
เสริมขันพืนฐาน)
เทศบาล

ค่าคงที่

แห่ง

173 173. จานวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ
เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

9.18 จานวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ระบุจานวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน
ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
Day-care ของเทศบาล

ค่าคงที่

แห่ง

174 174. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในพืนที(่ ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

12.18 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถาน
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่
ประกอบกิจการอาหารในพืนที่ (ภารกิจเสริมขัน อาศัยจาก เทศบาล
พืนฐาน)

ค่าคงที่

โครงการ

175 175. ร้อยละของร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารได้รับการตรวจจาก เทศบาล ในรอบปีเทียบกับ
จานวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการทังหมดในพืนที่
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

80

80

80 12.19 จานวนร้านอาหารหรือสถานประกอบ
ระบุจานวนร้านอาหารหรือสถาน
3.23 จานวนร้านอาหารหรือสถานประกอบ
กิจการอาหารได้รับการตรวจสุขาภิบาลจาก
ประกอบกิจการอาหารได้รับการตรวจจาก กิจการอาหารทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล
เทศบาล ในรอบปี 2561 (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน) เทศบาล ในรอบปี 2561
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

แห่ง

ระบุจานวนร้านอาหารหรือสถานประกอบ
กิจการอาหารทังหมดในพืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาล

แห่ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
176 176. จานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่
อาศัยสาหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 10.15 จานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง
สภาพที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง ค่าคงที่
สภาพที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการหรือ
ผู้สูงอายุ

177 177. จานวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์ นที่อยู่อาศัยใน
พืนที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

50

100

100 12.20 จานวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์ นที่อยู่
อาศัยในพืนที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์ นที่ ค่าคงที่
อยู่อาศัยในพืนที่เทศบาล

ครัวเรือน

178 178. จานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์ นที่
อยู่อาศัยในพืนที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

50

100

50 12.21 จานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มี
กรรมสิทธิใ์ นที่อยู่อาศัยในพืนที่เทศบาล(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มี ค่าคงที่
กรรมสิทธิใ์ นที่อยู่อาศัยในพืนที่ เทศบาล

ครัวเรือน

179 179. จานวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชน
สาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดาเนินการโดย
เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

1

1

ระบุจานวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือ ค่าคงที่
เคหะชุมชนสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ดาเนินการโดยเทศบาล

โครงการ

180 180. ร้อยละของจานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก เทศบาล
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

20

15

10 12.23 จานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่
อาศัยจาก เทศบาล

181 181. จานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรูใ้ นการดูแลเด็กอายุ
0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

9.19 จานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือ
อบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรูใ้ น
การดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม ค่าคงที่
หรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะ
หรือความรูใ้ นการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่
บ้านได้อย่างเพียงพอ

โครงการ

182 182. จานวนโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรูค้ วามเข้าใจในการ
ดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

12.24 จานวนโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรูค้ วาม
เข้าใจในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ที่
ค่าคงที่
ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัคร
มีความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลผู้ที่มี
อาการทางจิต

โครงการ

183 183. ร้อยละของประชาชนที่ไม่ประสบปัญหาทุพ
โภชนาการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในเขตพืนที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

95

90

85 12.25 จานวนของประชาชนที่ไม่ประสบปัญหา
ทุพโภชนาการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบ
กิจการอาหารในเขตพืนที่ เทศบาล (ภารกิจเสริม
ขันพัฒนา)

12.22 จานวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือ
เคหะชุมชนสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ขั้นตอนที่ 1

3.24 จานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนของประชาชนที่ไม่ประสบ
3.13 จานวนประชากรทังหมดในพืนที่ของ
ปัญหาทุพโภชนาการจากร้านอาหารหรือ เทศบาล
สถานประกอบกิจการอาหารในเขตพืนที่
เทศบาล

คำอธิบำย

ระบุจานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล
โดยผู้มีรายได้น้อยหมายถึงบุคคลที่มีเงื่อนไข
ตามที่กาหนดไว้ในการรับสิทธิสวัสดิการแห่ง
รัฐ ผู้ด้อยโอกาสหมายถึง ผู้ที่ขาดโอกาสที่จะ
เข้าถึงบริการขันพืนฐานของรัฐ ตลอดจนผู้
ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ
อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดารงชีวติ ได้เท่า
เทียมกับผู้อื่น ได้แก่ คนไม่มีสัญชาติ คน
เร่ร่อน ผู้พ้นโทษ เป็นต้น

ระบุจานวนประชากรตามทะเบียนสามะโน
ประชากรทังหมดในพืนที่ เทศบาล

หน่วย
โครงการ

ครัวเรือน

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
184 184. ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพ
ชีวติ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน และสตรี ที่
ทางานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ(ภารกิจเสริม
ขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
80 80
70 12.26 จานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก
เยาวชน และสตรี ที่ทางานเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ทางาน
เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 1
3.25 จานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก
เยาวชน และสตรี ของ เทศบาล ใน
ปีงบประมาณ 2561(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

185 185. ร้อยละของจานวนเด็ก 0-5 ปีที่ไม่ประสบปัญหาการ
เลียงดูไม่ถูกวิธจี ากผู้สูงอายุในครัวเรือนต่อจานวนเด็ก 0-5
ปีทังหมดที่ถูกเลียงดูโดยผู้สูงอายุเพียงลาพัง(ภารกิจเสริม
ขันพัฒนา)

95

96

97 13.13 จานวนเด็ก 0-5 ปีที่ไม่ประสบปัญหาการ
เลียงดูไม่ถูกวิธจี ากผู้สูงอายุในครัวเรือน(ภารกิจ
เสริมขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็ก 0-5 ปีในเขต เทศบาลที่
ประสบปัญหาการเลียงดูไม่ถูกวิธจี าก
ผู้สูงอายุในครัวเรือน

3.26 จานวนเด็ก 0-5 ปีทังหมดที่ถูกเลียงดู ระบุจานวนเด็ก 0-5 ปีทังหมดที่ถูกเลียงดู
โดยผู้สูงอายุเพียงลาพังในเขตพืนที่ เทศบาล โดยผู้สูงอายุเพียงลาพังในเขตพืนที่ เทศบาล
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

186 186. ร้อยละของจานวนผู้ที่มีอาการทางจิตในชุมชนได้รับ
การดูแลจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

80

70

60 12.27 จานวนผู้ที่มีอาการทางจิตในชุมชนได้รับ
การดูแลจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุจานวนผู้ที่มีอาการทางจิตในชุมชนที่ 3.27 จานวนผู้ที่มีอาการทางจิตทังหมดใน
ได้รับการดูแลจาก เทศบาล
เขตพืนที่ เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

187 187. จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ เทศบาล

4

3

2

188 188. จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล

400

200

189 189. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน

100

190 190. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล
ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
191 191. จานวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ เทศบาล

ระบุจานวนผู้ที่มีอาการทางจิตทังหมดในเขต
พืนที่ เทศบาล

หน่วย
โครงการ

คน

คน

ค่าคงที่

แห่ง

100 14.2 จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

ระบุจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ค่าคงที่
เทศบาล

คน

100

100 14.3 จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 14.2 จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม)
เทศบาล
ครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

คน

100

100

100 14.4 จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 14.2 จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า เทศบาล
ทางโภชนาการครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

คน

4

3

192 192. จานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล

800

400

150 14.6 จานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลใน
ความดูแลของ เทศบาล

ค่าคงที่

193 193. ร้อยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

100

100

100 14.7 จานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ
ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน
เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม)
ครบถ้วน

14.6 จานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ
เทศบาล

ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลในความ
ดูแลของ เทศบาล

คน

194 194. ร้อยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่
ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

100

100

100 14.8 จานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ 14.6 จานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ
ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า เทศบาล
ครบถ้วน
ทางโภชนาการครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลในความ
ดูแลของ เทศบาล

คน

4

2

195 195. จานวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ
เทศบาล

1

1

14.1 จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ ระบุจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ
เทศบาล
ดูแลของ เทศบาล

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก
เยาวชน และสตรี ที่ เทศบาล ดาเนินการ ใน
ปีงบประมาณ 2561

14.5 จานวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ
เทศบาล

14.9 จานวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแล
ของ เทศบาล

ระบุจานวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแล ค่าคงที่
ของ เทศบาล

ระบุจานวนโรงเรียนประถมศึกษาใน
ความดูแลของ เทศบาล

ค่าคงที่

แห่ง
คน

แห่ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
196 196. จานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
3000 1000 300 14.10 จานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล

คำอธิบำย
ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา ค่าคงที่
ของ เทศบาล

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

หน่วย
คน

197 197. ร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ 100
ได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน

100

100 14.11 จานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา 14.10 จานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา
ของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ของ เทศบาล
ครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล

คน

198 198. ร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน

100

100

100 14.12 จานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา 14.10 จานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา
ของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มี ของ เทศบาล
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล

คน

2

1

800

400

201 201. จานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแล
ของ เทศบาล

1

1

202 202. จานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
เทศบาล

400

200

203 203. จานวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความดูแลของ
เทศบาล

1

1

204 204. จานวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล

100

100

100 14.18 จานวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ
เทศบาล

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับ ค่าคงที่
อาชีวศึกษาในความดูแลของ เทศบาล

205 205. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับ
การศึกษาจาก เทศบาล เทียบต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็ก
พิการทังหมดในพืนที่

70

60

50 14.19 จานวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่
ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล

ระบุจานวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ 4.1 จานวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ
ที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล
ทังหมดในพืนที่ของเทศบาล

ระบุจานวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ
ทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล ได้ขึนทะเบียน
ไว้กับหน่วยงานราชการ

คน

206 206. ร้อยละจานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก
ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก เทศบาล
เทียบกับเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็กยากจนในพืนที่

80

70

60 14.20 จานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก ระบุจานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ
4.2 จานวนเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็ก ระบุจานวนเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็ก
ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
หรือเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน ยากจนทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล
ยากจนทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล ได้ขึน
เทศบาล
การเงินจาก เทศบาล
ทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการ

คน

199 199. จานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ
เทศบาล
200 200. จานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ
เทศบาล

1

14.13 จานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน
ความดูแลของ เทศบาล

ระบุจานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าคงที่
ในความดูแลของ เทศบาล

200 14.14 จานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของ เทศบาล
ตอนต้นในความดูแลของ เทศบาล
1

ค่าคงที่

คน

ค่าคงที่

แห่ง

ค่าคงที่

คน

14.17 จานวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความ ระบุจานวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาใน ค่าคงที่
ดูแลของ เทศบาล
ความดูแลของ เทศบาล

แห่ง

14.15 จานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน ระบุจานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ความดูแลของ เทศบาล
ปลายในความดูแลของ เทศบาล

200 14.16 จานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของ เทศบาล
1

แห่ง

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ
เทศบาล

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
207 207. ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ
ดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล เทียบกับ
จานวนเด็กพิเศษทังหมดในพืนที่

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
50 40
30 14.21 จานวนเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความ
ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก
โรงเรียนสังกัด เทศบาล

คำอธิบำย
ระบุจานวนเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการ
ความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับ
การศึกษาจากโรงเรียนสังกัด เทศบาล

ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
4.3 จานวนเด็กพิเศษทังหมดในพืนที่ เทศบาล เด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ประกอบไปด้วยเด็กที่มีทักษะโดยเฉลี่ยสูง
กว่าหรือเร็วกว่าเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน
ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสติปัญญา (การคิด)
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านศิลปะ ด้าน
ดนตรี หรือด้านกีฬา

หน่วย
คน

208 208. จานวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่พัฒนาขึนใน
โรงเรียนสังกัด เทศบาล

4

3

3

14.22 จานวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่
พัฒนาขึนในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

ระบุจานวนหลักสูตรการศึกษาของ
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ค่าคงที่

หลักสูตร

209 209. จานวนหลักสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

1

1

1

14.23 จานวนหลักสูตรในระบบสองภาษาใน
โรงเรียนสังกัด เทศบาล

ระบุจานวนหลักสูตรในระบบสองภาษาใน ค่าคงที่
โรงเรียนในสังกัด เทศบาล

หลักสูตร

210 210. จานวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางใน
โรงเรียนสังกัด เทศบาล

3

2

1

14.24 จานวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะ ระบุจานวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศ
ทางในโรงเรียนสังกัด เทศบาล
เฉพาะทางในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

211 211. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-การ
กวดวิชา-การสอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียน
สังกัด เทศบาล

4

3

2

14.25 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู-้ ทักษะการเรียน-การกวดวิชา-การสอน
เสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

212 212. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน
สังกัด เทศบาล

4

3

2

14.26 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพใน ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
โรงเรียนสังกัด เทศบาล
อาชีพในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

ค่าคงที่

โครงการ

213 213. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

3

2

1

14.27 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ค่าคงที่

โครงการ

214 214. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนสังกัด เทศบาล

5

4

2

14.28 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือ
ทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ ค่าคงที่
เรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

โครงการ

215 215. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพืนบ้านใน
โรงเรียนสังกัด เทศบาล

8

5

3

14.29 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาพืนบ้านในโรงเรียนสังกัด เทศบาล
ศาสนา และภูมิปัญญาพืนบ้านใน
โรงเรียนสังกัด เทศบาล

ค่าคงที่

หลักสูตร

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ ค่าคงที่
เรียนรู้ การกวดวิชา การสอนเสริมของ
เด้กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

โครงการ

ค่าคงที่

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
216 216. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทักษะ
การเรียน-การกวดวิชาของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียน
สังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 14.30 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู-้ ทักษะการเรียน-การกวดวิชาของเด็ก
นักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล
ให้การสนับสนุน

คำอธิบำย
ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ ค่าคงที่
เรียนรู-้ ทักษะการเรียน-การกวดวิชาของ
เด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

หน่วย
โครงการ

217 217. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน
สังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

4

3

2

14.31 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพใน ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
โรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน อาชีพในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล
ให้การสนับสนุน

ค่าคงที่

โครงการ

218 218. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

2

2

1

14.32 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ
ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

ค่าคงที่

โครงการ

219 219. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

2

2

1

14.33 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือ
ทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ ค่าคงที่
เรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด
อื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

โครงการ

220 220. จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพืนบ้านใน
โรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

4

3

2

14.34 จานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและ
ภูมิปัญญาพืนบ้านในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา และภูมิปัญญาพืนบ้านใน
โรงเรียนสังกัดอื่นๆที่ เทศบาลให้การ
สนับสนุน

ค่าคงที่

โครงการ

221 221. จานวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
เด็กในพืนที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ

1

1

2

14.35 จานวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล
ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้
เด็กด้อยโอกาส เด็กในพืนที่ห่างไกล/ที่ราบสูง
หรือเด็กชายขอบ

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการของ
ค่าคงที่
เทศบาล ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กใน
พืนที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ

โครงการ

222 222. จานวนที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ตาบลที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

12

10

8

15.1 จานวนที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ตาบลที่ ระบุจานวนที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ ค่าคงที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน
ตาบลที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

แห่ง

223 223. จานวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มิได้อยู่ใน
สถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย เทศบาล

2

1

1

15.2 จานวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่
มิได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย
เทศบาล

แห่ง

224 224. จานวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มิได้อยู่ใน
สถานศึกษา ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน

1

1

1

15.3 จานวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่ ระบุจานวนห้องสมุดประชาชนหรือ
มิได้อยู่ในสถานศึกษา ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน ห้องสมุดที่มิได้อยู่ในสถานศึกษา ที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

ระบุจานวนห้องสมุดประชาชนหรือ
ค่าคงที่
ห้องสมุดที่มิได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแล
หรือบริหารโดย เทศบาล
ค่าคงที่

แห่ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
225 225. จานวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนของ เทศบาล

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 15.4 จานวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนของ
เทศบาล

คำอธิบำย
ระบุจานวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน ค่าคงที่
ของ เทศบาล

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ระบุจานวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน ค่าคงที่
ที่ เทศบาลให้การสนับสนุน.

หน่วย
แห่ง

226 226. จานวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนที่ เทศบาล ให้
การสนับสนุน

1

1

1

15.5 จานวนศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

227 227. จานวนศูนย์การเรียนรูห้ รือศูนย์เทคโนโลยีที่ดูแล
หรือบริหารงานโดย เทศบาล

2

1

1

15.6 จานวนศูนย์การเรียนรูห้ รือศูนย์เทคโนโลยีที่ ระบุจานวนศูนย์การเรียนรูห้ รือศูนย์
ดูแลหรือบริหารงานโดย เทศบาล
เทคโนโลยีที่ดูแลหรือบริหารงานโดย
เทศบาล

ค่าคงที่

แห่ง

228 228. จานวนศูนย์การเรียนรูห้ รือศูนย์เทคโนโลยีที่
เทศบาล ให้การสนับสนุน

1

1

1

15.7 จานวนศูนย์การเรียนรูห้ รือศูนย์เทคโนโลยีที่ ระบุจานวนศูนย์การเรียนรูห้ รือศูนย์
เทศบาล ให้การสนับสนุน
เทคโนโลยีที่ เทศบาลให้การสนับสนุน.

ค่าคงที่

แห่ง

229 229. จานวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์การเรียนรูเ้ สมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวติ
เป็นต้น ที่ เทศบาล ดูแลหรือบริหารจัดการ

2

1

1

15.8 จานวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้
เสมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวติ เป็น
ต้น ที่ เทศบาล ดูแลหรือบริหารจัดการ

ระบุจานวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ค่าคงที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
การเรียนรูเ้ สมือนจริง (TK Park) หรือ
ห้องสมุดมีชีวติ เป็นต้น ที่ เทศบาลดูแล
หรือบริหารจัดการ

แห่ง

230 230. จานวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทักษะหรือ
การเรียนรูส้ าหรับประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวติ ประจาวัน
สิทธิหน้าที่ของพลเมือง หรือความรูใ้ นทางกฎหมายที่
เทศบาล ให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีขึน

1

1

1

15.9 จานวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริม
ทักษะหรือการเรียนรูส้ าหรับประชาชนทั่วไปใน
การใช้ชีวติ ประจาวัน สิทธิหน้าที่ของพลเมือง
หรือความรูใ้ นทางกฎหมายที่ เทศบาล ให้การ
สนับสนุนหรือจัดให้มีขึน

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการอบรม
ค่าคงที่
ส่งเสริมทักษะหรือการเรียนรูส้ าหรับ
ประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวติ ประจาวัน
สิทธิหน้าที่พลเมือง หรือความรูใ้ นทาง
กฎหมายที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนหรือ
จัดให้มีขึน

โครงการ

231 231. จานวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริม
การเรียนรูห้ รือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การสร้าง
งานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ

2

2

1

15.10 จานวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่
ส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
สื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ การสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ระบุจานวนกิจกรรม/โครงการของ
ค่าคงที่
เทศบาล ที่ส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการ
เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ การสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือ
การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ

232 232. ร้อยละของจานวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ต่อเด็กอายุ 2-4 ขวบทังหมดในเขต เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

20

25

30 14.2 จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

233 233.ร้อยละของจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
ของ เทศบาล ต่อเด็กอายุ 5-6 ขวบทังหมดในเขต(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

20

25

30 14.6 จานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลใน
ความดูแลของ เทศบาล

ระบุจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 4.4 จานวนเด็กอายุ 2-4 ขวบทังหมดในเขต
เทศบาล
พืนทีข่ อง เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
4.5 จานวนเด็กอายุ 5-6 ขวบทังหมดในเขต
เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

แห่ง

ระบุจานวนเด็กทังหมดในเขตพืนที่ของ
เทศบาล ที่มีอายุระหว่าง 2-4 ขวบ

คน

ระบุจานวนเด็กทังหมดในเขตพืนที่ของ
เทศบาล ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ขวบ

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
234 234. ร้อยละของจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา เทศบาล ต่อเด็กอายุ 7-12 ขวบทังหมดใน
เขต(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
60 60
50 14.10 จานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ
เทศบาล

235 235. ร้อยละของจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ เทศบาล ต่อเด็กอายุ 13-15 ปี
ทังหมดในเขต เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

50

40

30 14.14 จานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของ เทศบาล
ตอนต้นในความดูแลของ เทศบาล

4.7 จานวนเด็กอายุ 13-15 ปีทังหมดในเขต
เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กทังหมดในเขตพืนที่ของ
เทศบาล ที่มีอายุระหว่าง 13-15 ขวบ

คน

236 236. ร้อยละของจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ
เทศบาล ต่อเด็กอายุ 16-18 ปีทังหมดในเขต เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

35

35

35 14.16 จานวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของ เทศบาล

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ
เทศบาล

4.8 จานวนเด็กอายุ 16-18 ปีทังหมดในเขต
เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กทังหมดในเขตพืนที่ของ
เทศบาล ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ขวบ

คน

237 237. อัตราการมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยุดเรียน
กลางคัน (drop-out rate) ของนักเรียนในโรงเรียน/
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

97

96.5

96 14.36 จานวนนักเรียนที่มาเรียนตลอดปี
การศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคัน (drop-out
rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนนักเรียนที่มาเรียนตลอดปี
การศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคัน
(drop-out rate) ของโรงเรียน/
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล

4.9 จานวนของนักเรียนทังหมดใน
สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล (ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

ระบุจานวนรวมของนักเรียนทังหมด ตังแต่
ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาใน
สถานศึกษาที่อยูในความดูแลของ เทศบาล

คน

238 238. ร้อยละของประชากรในเขต เทศบาล ที่มีอายุตังแต่
25 ปีขึนไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้ (literacy rate)(
ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

85

80 14.37 จานวนประชากรในเขต เทศบาล ที่มีอายุ ระบุจานวนประชากรในเขต เทศบาล ที่มี 4.10 จานวนประชากรในเขต เทศบาล ที่มี ระบุจานวนประชากรในเขตพืนที่ของ
ตังแต่ 25 ปีขึนไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้
อายุตังแต่ 25 ปีขึนไปที่สามารถอ่านออก อายุตังแต่ 25 ปีขึนไป (ภารกิจหลักขันพัฒนา) เทศบาล ที่มีอายุตังแต่ 25 ปีขึนไป
(literacy rate) (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
เขียนได้ (literacy rate)

คน

239 239. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาล
50
ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของจังหวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 6(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

40

30 14.38 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชา
สามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่มีผลการสอบ O-Net ในกลุ่ม
วิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

4.11 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่สอบ O-Net ในกลุ่มวิชาสามัญ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่สอบ O-Net ในกลุ่มวิชาสามัญ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

คน

240 240. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาล
ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

45

35

25 14.39 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชา
สามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่มีผลการสอบ O-Net ในกลุ่ม
วิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.12 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่สอบ O-Net ในกลุ่มวิชาสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่สอบ O-Net ในกลุ่มวิชาสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คน

241 241. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาล
ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

35

25

25 14.40 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชา
สามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่มีผลการสอบ O-Net ในกลุ่ม
วิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

4.13 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่สอบ O-Net ในกลุ่มวิชาสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ที่สอบ O-Net ในกลุ่มวิชาสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

คน

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
ระบุจานวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา 4.6 จานวนเด็กอายุ 7-12 ขวบทังหมดในเขต ระบุจานวนเด็กทังหมดในเขตพืนที่ของ
ของ เทศบาล
เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
เทศบาล ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ขวบ

หน่วย
คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
242 242. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา
สังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึนหรือสามารถ
ทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 6(
ภารกิจหลักขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
95 95
90 14.41 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่
สูงขึนหรือสามารถทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
4.14 จานวนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ระบุจานวนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปี
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อใน ปีที่ 6 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด
ที่ 6 ทังหมด ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด
ระดับที่สูงขึนหรือสามารถหางานทาได้ใน เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
เทศบาล
ระยะเวลา ๑ ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย
คน

243 243. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา
สังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึนหรือสามารถ
ทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3(
ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

90

85 14.42 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่
สูงขึนหรือสามารถทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
4.15 จานวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ระบุจานวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อใน ที่ 3 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล 3 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล
ระดับที่สูงขึนหรือสามารถทางานทาได้ใน (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ระยะเวลา 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คน

244 244. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา
สังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึนหรือสามารถ
ทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6(
ภารกิจหลักขันพัฒนา)

85

85

85 14.43 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่
สูงขึนหรือสามารถทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
4.16 จานวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ระบุจานวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อใน ที่ 6 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล 6 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล
ระดับที่สูงขึนหรือสามารถทางานทาได้ใน (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ระยะเวลา 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

คน

245 245. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา
สังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึนหรือสามารถ
ทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับอาชีวศึกษา(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

60

50

50 14.44 จานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อในระดับที่
สูงขึนหรือสามารถทางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปี
ระดับอาชีวศึกษา(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน/
4.17 จานวนเด็กนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
สถานศึกษาสังกัด เทศบาล ที่เรียนต่อใน ของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล
ระดับที่สูงขึนหรือสามารถทางานทาได้ใน (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ระยะเวลา 1 ปี ระดับอาชีวศึกษา

ระบุจานวนเด็กนักเรียนระดับอาชีวศึกษาของ
โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เทศบาล

246 246. ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน/การเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
ที่ดาเนินการโดย เทศบาล ในปีงบประมาณ 2561
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

60

60

55 15.11 จานวนประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน/การเรียนรูต้ าม
อัธยาศัยที่ดาเนินการโดย เทศบาล ใน
ปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนของประชาชนที่ได้เข้าร่วมใน 3.13 จานวนประชากรทังหมดในพืนที่ของ
โครงการส่งเสริมการเรียนรูน้ อก
เทศบาล
ห้องเรียน/การเรียนรูต้ ามอัธยาศัยที่
ดาเนินการโดย เทศบาลในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ระบุจานวนประชากรตามทะเบียนสามะโน
ประชากรทังหมดในพืนที่ เทศบาล

247 247. ร้อยละของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อย
โอกาสได้รับการศึกษาขันพืนฐานนอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยจาก เทศบาล ในปีงบประมาณ
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

55

50

50 15.12 จานวนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและ
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขันพืนฐานนอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก เทศบาล ใน
ปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาขันพืนฐานนอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยจาก เทศบาล ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561

248 248. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในการเรียนรูห้ รือการจัด
การศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชน(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

1

1

1

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
เทศบาล ดาเนินการร่วมมือกับวิทยาลัย
ชุมชนในการเรียนรูห้ รือการจัดการศึกษา
นอกระบบให้แก่ประชาชน(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

15.13 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดาเนินการร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชน
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

4.18 จานวนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการ ระบุจานวนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการ
และด้อยโอกาสทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล และด้อยโอกาสทังหมดในพืนที่ของ เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

คน

คน

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
249 249. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ
ส่วนราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 15.14 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดาเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัย
อาชีวศึกษา หรือส่วนราชการต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
เทศบาล ดาเนินการร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีว
ศึกษา หรือส่วนราชการต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ค่าคงที่

หน่วย
โครงการ

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

250 250. จานวนโครงการที่ เทศบาล ดาเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการในการ
ส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

15.15 จานวนโครงการที่ เทศบาล ดาเนินการ
ร่วมกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือ
ผู้ประกอบการในการส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล
ดาเนินการร่วมกับภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการใน
การส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ค่าคงที่

โครงการ

251 251. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

1

1

1

15.16 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นการ
เฉพาะ(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
เทศบาล ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูห้ รือการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

โครงการ

252 252. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่หยุดเรียนกลางคัน (drop
out) ให้ได้รับการศึกษาตามสมควร(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

1

1

1

15.17 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดาเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่หยุด
เรียนกลางคัน (drop out) ให้ได้รับการศึกษา
ตามสมควร(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
เทศบาล ดาเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือ
แก่เด็กที่หยุดเรียนกลางคัน (drop out)
ให้ได้รับการศึกษาตามสมควร(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

โครงการ

253 253. จานวนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาหรือการ
เรียนรูท้ ีมีมาตรฐาน/คุณภาพ ซึ่งเทศบาลดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กร
วิชาชีพ/สถานศึกษาในต่างประเทศ/องค์กรระหว่าง
ประเทศ(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

1

1

15.18 จานวนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษา
หรือการเรียนรูท้ ีมีมาตรฐาน/คุณภาพ ซึ่งเทศบาล
ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบัน
อุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาใน
ต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการเพื่อส่งเสริม
การศึกษาหรือการเรียนรูท้ ีมีมาตรฐาน/
คุณภาพ ซึ่งเทศบาลดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาใน
ต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

โครงการ

ค่าคงที่

ลำดับ
ตัวชี้วัด
254 254. จานวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange
student/exchange program) กับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาชันนาในประเทศ
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
2
1
1 15.19 จานวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
(exchange student/exchange program) กับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ
สถาบันการศึกษาชันนาในประเทศ(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ระบุจานวนโครงการส่งเสริมการประกวด ค่าคงที่
ความรูค้ วามสามารถหรือทักษะของเด็ก
นักเรียนสังกัด เทศบาล ในการศึกษา
การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ

หน่วย
โครงการ

255 255. จานวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้
ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด เทศบาล
ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

1

1

256 256. ร้อยละของเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก เทศบาล ต่อเด็กที่หยุดเรียน
กลางคันจากโรงเรียนทังหมดในพืนที่

80

80

75 15.21 จานวนเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่ได้รับการ ระบุจานวนของเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่ 4.17 จานวนนักเรียนที่หยุดเรียนกลางคัน
ระบุจานวนนักเรียนที่หยุดเรียนกลางคัน
ช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก เทศบาล(ภารกิจ
ดับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก
(drop-out rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษา (drop-out rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษา
เสริมขันพัฒนา)
เทศบาล ต่อเด็กที่หลุดออกจากโรงเรียน สังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
สังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
ทังหมดในพืนที่

คน

257 257. ร้อยละของช่างฝีมือแรงงานที่สามารถประกอบ
อาชีพหรือหางานทาได้ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับ
การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาล จัดให้มีขึน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

80

80

75 15.22 จานวนช่างฝีมือแรงงานที่สามารถ
ประกอบอาชีพหรือหางานทาได้ในระยะเวลา 1
ปีหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน
ที่ เทศบาล จัดให้มีขึนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุจานวนช่างฝีมือแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาล จัด
ให้มีขึนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทังหมในพืนที่
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

คน

258 258. ร้อยละของจานวนรถดับเพลิงที่ เทศบาล ได้
ดาเนินการซ่อมแซม บารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด
24 ชั่วโมง

100

100

100 16.1 จานวนรถดับเพลิงที่ เทศบาล ได้ดาเนินการ ระบุจานวนรถดับเพลิงที่ เทศบาล ได้
5.1 จานวนรถดับเพลิงทังหมดของ เทศบาล ระบุจานวนรถดับเพลิงทังหมดของ เทศบาล
ซ่อมแซม บารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ดาเนินการซ่อมแซม บารุงรักษาให้พร้อม
ชั่วโมง
ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คัน

259 259. จานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการฝึกอบรม
พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี

12

12

260 260. ร้อยละการจัดทาแผนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประเภทสาคัญที่เกิดขึนในพืนที่

100

100

4

15.20 จานวนโครงการส่งเสริมการประกวด
ความรูค้ วามสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียน
สังกัด เทศบาล ในการศึกษา การประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ (ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าคงที่
(exchange student/exchange
program) กับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาชันนา
ในประเทศ(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุปริมาณร้อยละช่างฝีมือแรงงานที่
สามารถประกอบอาชีพหรือหางานทาได้
ในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากที่ได้รับการ
ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาลจัด
ให้มีขึนร่วมกับหน่วยงานอื่น

4.18 จานวนช่างฝีมือแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาล จัด
ให้มีขึนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทังหมในพืนที่
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

โครงการ

16.2 จานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการฝึกอบรม ระบุจานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการ ค่าคงที่
พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี ฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อม
ปฏิบัติงานในรอบปี

100 16.3 จานวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุจานวนแผนป้องกันและบรรเทาสา 5.2 จานวนแผนด้านป้องกันสาธารณภัยที่
ประเภทสาคัญที่เกิดขึนในพืนที่ที่ เทศบาล จัดทา ธารณภัยประเภทสาคัญที่เกิดขึนในพืนที่ที่ เทศบาล กาหนดเพื่อให้ครอบคลุมสาธารณ
เทศบาล จัดทา
ภัยประเภทสาคัญที่เกิดขึนในพืนที่

ครัง

ระบุจานวนแผนด้านป้องกันสาธารณภัยที่
เทศบาล กาหนดเพื่อให้ครอบคลุมสาธารณ
ภัยประเภทสาคัญที่เกิดขึนในพืนที่ เช่น นา
ท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว และภัยแล้ง เป็นต้น

แผน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
261 261. จานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2561

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
2
2
1 16.4 จานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการซ้อมแผน ระบุจานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการ ค่าคงที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปีงบประมาณ 2561
ในรอบปีงบประมาณ 2561

262 262. ร้อยละของจานวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต เทศบาล ที่
มีการติดตังระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

50

40

40 16.5 จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต เทศบาล ที่มี ระบุจานวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพืนที่ 5.3 จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทังหมดในเขต
การติดตังระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณ เทศบาล ที่มีการติดตังระบบแจ้งเหตุเมื่อ พืนที่ เทศบาล
ภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
เกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน

ระบุจานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทังหมดในเขต
พืนที่ เทศบาล

หมู่บ้าน/
ชุมชน

263 263. ร้อยละของจานวน อปพร. ต่อประชากรทังหมดใน
พืนที่

1.5

1.5

1.5 16.6 จานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จดั ตังขึน

ระบุจานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 3.13 จานวนประชากรทังหมดในพืนที่ของ
เรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้ เทศบาล
จัดตังขึน

ระบุจานวนประชากรตามทะเบียนสามะโน
ประชากรทังหมดในพืนที่ เทศบาล

คน

264 264.ร้อยละของจานวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ต่อ อปพร.

75

75

75 16.7 จานวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จดั ตังขึน

จานวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา 16.6 จานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล ระบุจานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
ธารณภัย ต่อ อปพร.
เรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จดั ตัง เรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จดั ตัง
ขึน
ขึน

คน

265 265. จานวนครังต่อปีที่ เทศบาล ดาเนินการออกคาสั่ง
และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน

12

12

6

16.8 จานวนครังต่อปีที่ เทศบาล ดาเนินการออก
คาสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

จานวนครังต่อปีที่ เทศบาล ดาเนินการ ค่าคงที่
ออกคาสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร.
ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน

ครัง

266 266. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลด
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

2

2

2

16.9 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
เทศบาล ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

267 267. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ เทศบาล
เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

7

7

8

16.10 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ
เทศบาลเดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับ
แจ้งเหตุ (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

268 268. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการ
ป้องกันอุบัติภัยทางถนน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

50

50

50 16.11 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจาก ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าความ
การป้องกันอุบัติภัยทางถนน(ภารกิจหลักขัน
เสียหายที่ลดลงจากการป้องกันอุบัติภัย
พัฒนา)
ทางถนน

ค่าคงที่

ร้อยละ

269 269. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการ
รับมือกับภัยพิบัติของ เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

70

60

60 16.12 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจาก ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าความ
ค่าคงที่
การรับมือกับภัยพิบัติของ เทศบาล(ภารกิจหลัก เสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติ
ขันพัฒนา)
ของ เทศบาล

ร้อยละ

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ระบุระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ 16.10 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ ระบุระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ
เทศบาล เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัย เทศบาลเดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อ เทศบาล เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อ
เมื่อได้รับแจ้งเหตุ
ได้รับแจ้งเหตุ (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ได้รับแจ้งเหตุ

หน่วย
ครัง

โครงการ

นาที

ลำดับ
ตัวชี้วัด
270 270.ร้อยละของเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด
24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
90 80
75 16.13 จานวนเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดและอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

271 271. จานวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิก
ในการจัดทาแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และ
มีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

272 272. ร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการจัดหา
เครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
อันเนื่องมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการจัดการภัยพิบัติ
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

25

30

273 273. จานวนข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ เทศบาล
มีอานาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

5

274 274. จานวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ

16.14 จานวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วม
เป็นสมาชิกในการจัดทาแผนจัดการกับภัยพิบัติ มี
การแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการ
ฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะ
บุคลากรร่วมกัน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
ระบุจานวนเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการ
5.9 จานวนเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้องกัน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
บรรเทาสาธารณภัยทังหมดใน เทศบาล
เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
ที่กาหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตลอด 24 ชั่วโมง

คำอธิบำย
ระบุจานวนเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยทังหมดใน เทศบาล

หน่วย
ชิน

ระบุจานวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล
ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทาแผนจัดการ
กับภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากร
ภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผน
ร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากร
ร่วมกัน

ค่าคงที่

เครือข่าย

40 16.15 ร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการ
จัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องมาจากเครือข่าย
เทศบาล ในการจัดการภัยพิบัติ (ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของงบประมาณที่
ลดลงในการจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ใน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอัน
เนื่องมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการ
จัดการภัยพิบัติ

ค่าคงที่

ร้อยละ

4

3

17.1 จานวนข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สังคมบัญญัติให้ เทศบาล มีอานาจ/ภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอน

ระบุจานวนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่รองรับ
ค่าคงที่
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ เทศบาล มี
อานาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

ข้อบัญญัติ

2

2

2

17.2 จานวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้
ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชน
แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรืกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรม ค่าคงที่
ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดระเบียบใน
หมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
แม่บ้าน ประชาชน หรืกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการ

275 275. จานวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครอง
ตารวจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชนเพื่อจัดการปัญหา
ความไร้ระเบียบที่เกิดขึนในชุมชน/หมู่บ้าน

2

2

2

17.3 จานวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับฝ่าย
ปกครอง ตารวจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
เพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับ
ฝ่ายปกครอง ตารวจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้
ระเบียบที่เกิดขึนในชุมชน/หมู่บ้าน

โครงการ

276 276. จานวนหอพักในพืนที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม
พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

1

1

1

17.4 จานวนหอพักในพืนที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ระบุจานวนหอพักในพืนที่ที่ได้รับอนุญาต ค่าคงที่
ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558
ถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 25๕๘

ค่าคงที่

แห่ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
277 277. จานวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพัก
เยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 17.5 จานวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
หอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

คำอธิบำย
ระบุจานวนการออกใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ. 25๕๘
ระบุจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้
ระเบียบที่เกิดขึนในพืนที่

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ค่าคงที่

278 278. จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึน
ในพืนที่

1

1

1

17.6 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้
ระเบียบที่เกิดขึนในพืนที่

17.6 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้
ระเบียบที่เกิดขึนในพืนที่

279 279. จานวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดาเนินการจัดการ
ปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน8

1

1

1

17.7 จานวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดาเนินการ ระบุจานวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล
17.7 จานวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล
จัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน ดาเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบ ดาเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่
ที่ได้รับการร้องเรียน
ได้รับการร้องเรียน

280 280. ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้
ระเบียบที่เกิดขึนและ เทศบาล ได้จดั การแก้ไขต่อจานวน
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบทังหมดในพืนที่
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

80

281 281. ร้อยละของจานวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ. 2558 ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่
เทศบาล อย่างน้อย 1 ครังต่อปี(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

282 282. ร้อยละของจานวนหอพักที่ไม่จดทะเบียน (หอพัก
เถื่อน) ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ต่อจานวนหอพัก
ทังหมดในพืนที(่ ภารกิจหลักขันพัฒนา)

หน่วย
แห่ง

ระบุจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้
ระเบียบที่เกิดขึนในพืนที่

เรือ่ ง

ระบุจานวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล
ดาเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่
ได้รับการร้องเรียน

เรือ่ ง

80 17.7 จานวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดาเนินการ ระบุจานวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล
17.6 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้
จัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน ดาเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบ ระเบียบที่เกิดขึนในพืนที่
ที่ได้รับการร้องเรียน

ระบุจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้
ระเบียบที่เกิดขึนในพืนที่

เรือ่ ง

90

90 17.8 จานวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ. 2558 ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก
เจ้าหน้าที่ เทศบาล อย่างน้อย 1 ครังต่อปี
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนหอพักในพืนที่ที่ได้รับอนุญาต
ถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 25๕๘

แห่ง

25

25

25 17.4 จานวนหอพักในพืนที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ระบุจานวนหอพักในพืนที่ที่ได้รับอนุญาต 5.5 จานวนหอพักทังหมดในพืนที่ เทศบาล
ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558
ถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 25๕๘ (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนหอพักทังหมดในพืนที่ เทศบาล

แห่ง

283 283. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ใช้
กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความ
ไร้ระเบียบในชุมชน (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

17.10 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการ
ปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน (ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
เทศบาล ใช้กระบวนการชุมชน/ประชา
สังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบ
ในชุมชน

ค่าคงที่

โครงการ

284 284. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล
เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไชปัญหาให้กับ
ผู้บริโภค (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

2

2

17.11 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของของ
เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
แก้ไชปัญหาให้กับผู้บริโภค (ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของของ ค่าคงที่
เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือแก้ไชปัญหาให้กับผู้บริโภค

โครงการ

285 285. ร้อยละของของจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
สาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน
และ เทศบาล จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับ
ฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจดาเนินการ

75

80

80 18.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ
ของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน
และ เทศบาล จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมี
การรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ
ดาเนินการ

ระบุจานวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม
17.4 จานวนหอพักในพืนที่ที่ได้รับอนุญาต
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการตรวจ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558
เยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ เทศบาล อย่างน้อย ๑
ครังต่อปี

ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
5.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
สาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อ สาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มี ชุมชน/ประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ
ดาเนินการ

ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
สาธารณะของ เทศบาลที่ได้จดั ทาขึน และมี
ผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชนในภาพรวมทัง
ในด้านลบ และด้านบวก เช่น กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปิดถนนสัญจร กิจกรรมที่ใช้
พืนที่สาธารณะที่ปกติมีผู้ใช้บริการเป็น
จานวนมาก เป็นต้น

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
286 286. จานวนครังที่ เทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/เวที
สาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
15 10
5 18.2 จานวนครังที่ เทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/ ระบุจานวนครังที่ เทศบาลจัดให้มีเวที
เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟัง
ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน ความเห็นของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ค่าคงที่

หน่วย
ครัง

287 287. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ
สารวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความ
ขัดแย้ง

2

1

1

18.3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
เพื่อสารวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็น
เหตุของความขัดแย้ง

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล เพื่อสารวจข้อมูลหรือความพึง
พอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของ
ความขัดแย้ง

โครงการ

288 288. จานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้ดาเนินการป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สาเร็จ

1

1

1

18.4 จานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทาให้
เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้
ดาเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน
ได้สาเร็จ

ระบุจานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทา ค่าคงที่
ให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล
ได้ดาเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
ในชุมชนได้สาเร็จ

เรือ่ ง

289 289. จานวนครังเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ
เทศบาล ได้เข้าไปดาเนินการ(ตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล)เพื่อแก้ไขหรือสั่งการให้หยุดการกระทาที่เป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

1

1

1

18.5 จานวนครังเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน และ เทศบาล ได้เข้าไปดาเนินการ(ตาม
อานาจหน้าที่ของ เทศบาล)เพื่อแก้ไขหรือสั่งการ
ให้หยุดการกระทาที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง

ระบุจานวนครังเมื่อเกิดปัญหาความ
ค่าคงที่
ขัดแย้งในชุมชน และ เทศบาล ได้เข้าไป
ดาเนินการ (ตามอานาจหน้าที)่ เพื่อแก้ไข
หรือสั่งการให้หยุดการกระทาที่เป็นเหตุให้
เกิดความขัดแย้ง

ครัง

290 290. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์
ยุติธรรมชุมชน)

1

1

1

18.6 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ดาเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง เทศบาล ดาเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อ
(ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)
พิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์
ยุติธรรมชุมชน)

291 291. ร้อยละของจานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้งที่ เทศบาล เข้าไปดาเนินการป้องกันเหตุ
ความขัดแย้งได้ประสบผลสาเร็จ(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

90

80 18.7 จานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความ
ขัดแย้งที่ เทศบาล เข้าไปดาเนินการป้องกันเหตุ
ความขัดแย้งได้ประสบผลสาเร็จ(ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

292 292. ร้อยละของจานวนความขัดแย้งที่เกิดขึนแล้วในพืนที่
ซึ่ง เทศบาล ได้ดาเนินการแก้ไขได้เป็นผลสาเร็จ(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

90

90

80 18.8 จานวนความขัดแย้งที่เกิดขึนแล้วในพืนที่ซึ่ง ระบุจานวนความขัดแย้งที่เกิดขึนแล้วใน 5.7 จานวนเรือ่ งความขัดแย้งที่เกิดขึนในพืนที่ ระบุจานวนเรือ่ งความขัดแย้งที่เกิดขึนในพืนที่
เทศบาล ได้ดาเนินการแก้ไขได้เป็นผลสาเร็จ
พืนที่ ซึ่ง เทศบาล ได้ดาเนินการแก้ไขได้ เทศบาล ที่ เทศบาล ได้รับแจ้งเพื่อ
เทศบาล ที่ เทศบาล ได้รับแจ้งเพื่อ
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)
เป็นผลสาเร็จ
ดาเนินการแก้ไข (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ดาเนินการแก้ไข

เรือ่ ง

293 293. เทศบาล ได้จดั ตังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนในพืนที(่ ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

ศูนย์

18.9 จานวนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนในพืนที่ (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้งที่ เทศบาล เข้าไป
ดาเนินการป้องกันเหตุความขัดแย้งได้
ประสบผลสาเร็จ

ระบุจานวนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพืนที่ ที่เทศบาล
จัดตัง

ค่าคงที่

5.6 จานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้งในเขตพืนที่ของ เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ค่าคงที่

โครงการ

ระบุจานวนเรือ่ งร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้งในเขตพืนที่ของ เทศบาล

เรือ่ ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
294 294. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลที่มีพืนที่
ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึนในชุมชน ร่วมกับฝ่ายตารวจ
ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องที่

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
3
2
2 19.1 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลที่มี
พืนที่ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึนใน
ชุมชน ร่วมกับฝ่ายตารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่าย
ท้องที่

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
เทศบาลที่มีพืนที่ติดต่อกัน จัดประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึนในชุมชน ร่วมกับ
ฝ่ายตารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องที่

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

หน่วย
โครงการ

295 295. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล และ
ประชาคมร่วมกันสร้างชุมชน เข้มแข็ง/ประชาคม
เข้มแข็ง/คุ้มหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยในชุมชน หรือ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม

5

3

3

19.2 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ เทศบาล ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน
ชุมชน/หมู่บ้าน
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน

ค่าคงที่

โครงการ

296 296. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลจัดให้แก่
ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึนในชุมชน

1

1

1

19.3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลจัด ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ เทศบาลจัดให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไข
เกิดขึนในชุมชน
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึนในชุมชน

ค่าคงที่

โครงการ

297 297. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดรณรงค์
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยง
จากปัญหายาเสพติด

2

1

1

19.3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัด ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เทศบาล จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่
หรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด
ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยง
จากปัญหายาเสพติด

ค่าคงที่

โครงการ

298 298. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดาเนินการ
ร่วมกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาค
ประชาสังคมในการจัดเวรยามประจาหมู่บ้าน ออกสาย
ตรวจ หรือโครงการตาสัปปะรด

3

2

2

19.4 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ดาเนินการร่วมกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือภาคประชาสังคมในการจัดเวรยาม
ประจาหมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตา
สัปปะรด

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
เทศบาล ดาเนินการร่วมกับกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาค
ประชาสังคมในการจัดเวรยามประจา
หมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตา
สัปปะรด

ค่าคงที่

โครงการ

299 299. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมมือกับ
ส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการ
กับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน

1

1

1

19.5 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล
ร่วมมือกับส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและ
จริงจังเพื่อจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดใน
ชุมชน

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
เทศบาล ร่วมมือกับส่วนราชการใช้
มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการ
กับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน

โครงการ

300 300. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึนในพืนที่
เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

1

1

1

19.6 สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรม 19.6 สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึนในพืนที่
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล
เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

301 301. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพ
ติดที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

95

90 19.7 จานวนของอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวกับคดียา ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรม 5.8 จานวนอาชญากรรมที่เกิดขึนในพืนที่
เสพติดที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล(ภารกิจหลักขัน ที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
พัฒนา)
เทศบาล

ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่
เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล

ครัง

ระบุจานวนอาชญากรรมที่เกิดขึนในพืนที่
เทศบาล

ครัง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
302 302. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตังกล้องวงจร
ปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24
ชั่วโมง (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
75 50
50 19.8 พืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตังกล้องวงจรปิด ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตัง
CCTV (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
กล้องวงจรปิด CCTV

303 303. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่เป็นพืนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอาชญากรรม และมีการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

90

85

80 19.9 พืนที่ เทศบาล ที่เป็นพืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม และมีการติดตังกล้องวงจรปิด
CCTV(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ที่เป็นพืนที่เสี่ยง 5.10 จานวนพืนที่ เทศบาล ที่เป็นพืนที่เสี่ยง ระบุพืนที่ เทศบาล ที่เป็นพืนที่เสี่ยงต่อการ
ต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตัง ต่อการเกิดอาชญากรรม (ภารกิจเสริมขัน
เกิดอาชญากรรม หมายถึงพืนที่ที่หน่วยงาน
กล้องวงจรปิด CCTV
พืนฐาน)
ฝ่ายความมั่นคง และรักษาความสงบ
เรียบร้อยกาหนดให้เป็นพืนที่ที่อาจเกิด
อาชญากรรมได้ง่าย

ตร.กม.

304 304. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตังกล้องวงจร
ปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24
ชั่วโมง (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

70

80

80 19.10 พืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตังกล้องวงจรปิด ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตัง 19.8 พืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตังกล้องวงจร ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ที่มีการติดตังกล้อง
CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวัง
กล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจ ปิด CCTV (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
วงจรปิด CCTV
ตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
ตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ตร.กม.

305 305. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือ
80
บ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับภัย
สาธารณะที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

50

60 19.11 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายใน
ทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลง
จากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึนในพืนที่
เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าความ
เสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของ
ประชาชนที่ลดลงจากการรับมือกับภัย
สาธารณะที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล

ร้อยละ

306 306. ร้อยละของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิด
หรือเอารัดเอาเปรียบและได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาจาก เทศบาล เทียบกับจานวนผู้บริโภคที่ถูก
ละเมิด(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

50

50

40 19.12 จานวนของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการ
ถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบและได้รับการดูแล
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจาก เทศบาล (ภารกิจ
เสริมขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของผู้บริโภคที่ประสบ 5.11 จานวนของผู้บริโภคที่ประสบปัญหา
ปัญหาการถูกละเมิดหรือเอารัดเอา
การถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบในเขต
เปรียบและได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือ พืนที่ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
แก้ไขปัญหาจาก เทศบาล

307 307. ร้อยละของจานวนข้อขัดแย้งที่ได้นาเข้าสู่กระบวน
ไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติ
ปัญหาได้(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

80

70

70 19.13 จานวนข้อขัดแย้งที่ได้นาเข้าสู่กระบวนไกล่ ระบุปริมาณร้อยละของจานวนข้อขัดแย้ง 5.12 จานวนข้อขัดแย้งที่ได้นาเข้าสู่กระบวน ระบุจานวนข้อขัดแย้งที่ได้นาเข้าสู่กระบวน
เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถ ที่ได้นาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือ ไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน
ไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน
ยุติปัญหาได้(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
กระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติ (ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
ปัญหาได้

308 308. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ลดลงในพืนที่ อัน
เนื่องมาจากการดาเนินการ ของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

70

50

50 19.14 ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ลดลงใน
พืนที่ อันเนื่องมาจากการดาเนินการ ของ
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรม ค่าคงที่
ที่ลดลงในพืนที่อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินการของ เทศบาล

ร้อยละ

309 309. จานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก เทศบาล

10

5

2

20.1 จานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล

ระบุจานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ค่าคงที่
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล

กลุ่ม

310 310. จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพที่ดาเนินการโดย เทศบาล

8

5

2

20.2 จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพที่ดาเนินการโดย เทศบาล

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดาเนินการ
โดย เทศบาล

ขั้นตอนที่ 1
1.48 ขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารภิจ
เสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด

ค่าคงที่

ค่าคงที่

ระบุจานวนของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการ
ถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบในเขตพืนที่
ของ เทศบาล

หน่วย
ตร.กม.

คน

เรือ่ ง

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
311 311. จานวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่
ดาเนินการโดย เทศบาล

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
2
2
1 20.3 จานวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานที่ดาเนินการโดย เทศบาล

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานที่ดาเนินการโดย เทศบาล

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ค่าคงที่

20.4 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง
หรือการปศุสัตว์

หน่วย
โครงการ

312 312. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่
ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์

1

2

2

313 313. ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการ
ฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรูฯ้ หรือ เทศบาล เมื่อเทียบกับ
เกษตรกรทังหมดในพืนที่

25

40

40 20.5 จานวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและ
การฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรูฯ้ หรือ เทศบาล

ระบุจานวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติ 6.9 จานวนเกษตรกรทังหมดในทังหมด
และการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรูฯ้ หรือ เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
เทศบาล

314 314. จานวนเกษตรที่ได้รับบริการข้อมูลคาปรึกษาจาก
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรูท้ างด้านการเกษตรที่
สนับสนุนโดย เทศบาล

50

100

300 20.6 จานวนเกษตรที่ได้รับบริการข้อมูล
คาปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์
การเรียนรูท้ างด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย
เทศบาล

ระบุจานวนเกษตรที่ได้รับบริการข้อมูล
คาปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้าน
การเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้
ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย
เทศบาล

315 315. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
สารวจและช่วยเหลือการป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล

1

1

1

20.7 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ในการสารวจและช่วยเหลือการป้องกันกาจัด
เทศบาล ในการสารวจและช่วยเหลือการ
ศัตรูพืชโดย เทศบาล
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล

โครงการ

316 316. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร

1

1

1

20.8 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่ม เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
เกษตรกร
ภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร

โครงการ

317 317. จานวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการทา
การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์

1

1

1

20.9 จานวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการ
ทาการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือ
เกษตรอินทรีย์

โครงการ

318 318. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ
เทศบาล ที่ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบพอเพียงหรือ
ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกรทังหมด

20

30

20 20.10 จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ ระบุจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมใน
เทศบาล ที่ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบ
โครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทา
พอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์
การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่
หรือเกษตรอินทรีย์

6.9 จานวนเกษตรกรทังหมดในทังหมด
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

319 319. จานวนโครงการฟื้นฟูสภาพพืนที่การเกษตรหรือ
ที่ดินทากินโดย เทศบาล

1

1

1

ค่าคงที่

20.11 จานวนโครงการฟื้นฟูสภาพพืนที่
การเกษตรหรือที่ดินทากินโดย เทศบาล

ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล
ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบพอเพียง
หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์

ระบุจานวนโครงการฟื้นฟูสภาพพืนที่
การเกษตรหรือที่ดินทากินโดย เทศบาล

โครงการ

ระบุจานวนเกษตรกรทังหมดในทังหมด
เทศบาล

ค่าคงที่

คน

คน

ค่าคงที่

ระบุจานวนเกษตรกรทังหมดในทังหมด
เทศบาล

คน

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
320 320. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อฟื้นที่เสื่อมโทรม
ทังหมด

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
5
5
10 20.12 จานวนพืนที่การเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟู
หรือปรับสภาพให้ปกติ

คำอธิบำย
ระบุจานวนพืนที่การเกษตรที่ได้รับการ
ฟื้นฟูหรือปรับสภาพให้ปกติ

ขั้นตอนที่ 1
6.4 จานวนฟื้นที่เสื่อมโทรมทังหมด

คำอธิบำย
ระบุจานวนพืนที่เสื่อมโทรมทังหมด ในเขต
พืนที่รับผิดชอบ โดยพืนที่เสื่อมโทรม
หมายถึงบริเวณพืนที่ที่ไม่มีศักยภาพในการ
นามาใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลผลิต เช่น
พืนที่ดินเสื่อมโทรม

หน่วย
ไร่

321 321. จานวนตลาด/ตลาดสดที่ดาเนินการโดย เทศบาล

3

2

1

20.13 จานวนตลาด/ตลาดสดที่ดาเนินการโดย
เทศบาล

ระบุจานวนตลาด/ตลาดสดที่ดาเนินการ
โดย เทศบาล

ค่าคงที่

โครงการ/
กิจกรรม

322 322. จานวนกิจการโรงรับจานา/สถานธนานุบาลของ
เทศบาล

1

1

1

20.14 จานวนกิจการโรงรับจานา/สถานธนานุ
บาลของ เทศบาล

ระบุจานวนกิจการโรงรับจานา/สถานธ
นานุบาลของ เทศบาล

ค่าคงที่

โครงการ/
กิจกรรม

323 323. จานวนตลาด/ตลาดสดที่ดาเนินการโดย เทศบาล

1

1

1

20.15 จานวนโรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาล

ระบุจานวนโรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาล

ค่าคงที่

แห่ง

324 324. จานวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้
ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล

1

1

1

20.16 จานวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์
การเรียนรูท้ างด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย
เทศบาล

ระบุจานวนศูนย์บริการข้อมูลด้าน
การเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้
ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย
เทศบาล

ค่าคงที่

แห่ง

325 325. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ
กระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว

4

2

1

20.17 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล
เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบพอเพียง
หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์

ค่าคงที่

โครงการ

326 326. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา-ทะนุบารุง
ในพืนที่จาก เทศบาล หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป้ายบอกทาง ป้าย
ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ไฟส่องสว่าง ห้องนา หรือทางเดิน
เป็นต้น

3

2

2

20.18 จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา- ระบุจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ทะนุบารุงในพืนที่จาก เทศบาล หรือมีการ
พัฒนา-ทะนุบารุงในพืนที่จาก เทศบาล
ปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เกี่ยวข้อง

ค่าคงที่

แห่ง

327 327. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
พัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว

1

1

1

20.19 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม เทศบาลเกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่ง
โทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว
ท่องเทีย่ วเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว

ค่าคงที่

โครงการ/
กิจกรรม

328 328. ร้อยละของจานวนกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึน
โดยเฉลี่ยต่อจานวนกลุ่มเกษตรกรทังหมดที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

20

20

30 20.20 จานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน ระบุจานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
6.5 จานวนกลุ่มเกษตรกรทังหมดที่ได้รับการ ระบุจานวนกลุ่มเกษตรกรทังหมดที่ เทศบาล
จาก เทศบาล ที่มีรายได้เพิ่มขึนโดยเฉลี่ย(ภารกิจ สนับสนุนจาก เทศบาล ที่มีรายได้เพิ่มขึน สนับสนุนจาก เทศบาล (ภารกิจหลักขัน
ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่างๆ
หลักขันพัฒนา)
โดยเฉลี่ย
พัฒนา)

กลุ่ม

ลำดับ
ตัวชี้วัด
329 329. ร้อยละของรายได้ของกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่มขึนโดย
เฉลี่ยจากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ เทศบาล
ให้การสนับสนุน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
10 10
15 20.21 ร้อยละของรายได้ของกลุ่มเกษตรกรที่
เพิ่มขึนโดยเฉลี่ยจากการจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ระบุปริมาณร้อยละของรายได้ของกลุ่ม ค่าคงที่
เกษตรกรที่เพิ่มขึนโดยเฉลี่ยจากการ
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ เทศบาล
ให้การสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ระบุจานวนพืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ 6.6 จานวนพืนที่เกษตรกรรมทังหมดที่อยู่ใน ระบุจานวนพืนที่เกษตรกรรมทังหมดที่อยู่ใน
จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต พืนทีร่ ับผิดชอบของ เทศบาล (ภารกิจหลัก พืนทีร่ ับผิดชอบของ เทศบาล
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ขันพัฒนา)

หน่วย
ร้อยละ

330 330. ร้อยละของพืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและ
ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อ
พืนที่เกษตรกรรมทังหมด(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

5

5

10 20.22 ขนาดของพืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ
จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิตให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

331 331. ร้อยละของจานวนกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึนโดย
เฉลี่ยต่อจานวนกลุ่มอาชีพทังหมดที่ได้รับการสนับสนุน
จาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

70

60

50 20.23 จานวนกลุ่มอาชีพที่ เทศบาล ให้การ
ระบุจานวนกลุ่มอาชีพที่ เทศบาลให้การ
สนับสนุนที่มีรายได้เพิ่มขึน(ภารกิจหลักขันพัฒนา) สนับสนุนด้านต่างๆ ที่มีรายได้โดยเฉลี่ย
เพิ่มขึน

332 332. ร้อยละของรายได้ของกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึนโดยเฉลี่ย
จากการจาหน่ายผลผลิตตามที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

30

25

20 20.24 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึนโดยเฉลี่ยของ
ช่างฝีมือแรงงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
จาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึน ค่าคงที่
โดยเฉลี่ยของช่างฝีมือแรงงานหลังจากที่
ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล

333 333. ร้อยละของจานวนช่างฝีมือแรงงานที่มีงานทา
หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

80

70

60 20.25 จานวนช่างฝีมือแรงงานที่มีงานทา
หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนช่างฝีมือแรงงานที่มีงานทา
หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
จาก เทศบาล

334 334. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึนโดยเฉลี่ยของช่างฝีมือ
แรงงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

15

15

10 20.26 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึนโดยเฉลี่ยของ
ช่างฝีมือแรงงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
จาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึน ค่าคงที่
โดยเฉลี่ยของช่างฝีมือแรงงานหลังจากที่
ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล

ร้อยละ

335 335. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจานวนนักท่องเที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ เทศบาลพัฒนาขึนหรือดูแลบารุงรักษา
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

15

20

20 20.27 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจานวน
นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ เทศบาล
พัฒนาขึนหรือดูแลบารุงรักษา(ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ ค่าคงที่
จานวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่
เทศบาล พัฒนาขึน หรือดูแลบารุงรักษา

ร้อยละ

336 336. ร้อยละการเพิ่มขึนของการใช้จา่ ย/รายจ่ายต่อวัน
ของนักท่องเที่ยวในพืนที(่ ภารกิจหลักขันพัฒนา)

15

15

10 20.28 ร้อยละการเพิ่มขึนของการใช้จา่ ย/รายจ่าย ระบุปริมาณร้อยละการเพิ่มขึนของการใช้ ค่าคงที่
ต่อวันของนักท่องเที่ยวในพืนที(่ ภารกิจหลักขัน จ่าย/รายจ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวใน
พัฒนา)
พืนที่

ร้อยละ

337 337. ร้อยละของประชากรกลุ่มยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจหรือการประกอบ
อาชีพจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

20

35

35 20.29 จานวนของประชากรกลุ่มยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในทาง
เศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพจาก เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนของประชากรกลุ่มยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจหรือการ
ประกอบอาชีพจาก เทศบาล

20.1 จานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ระบุจานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล
ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล

กลุ่ม

ร้อยละ

6.1 จานวนช่างฝีมือแรงงานที่ได้รับการ
ระบุจานวนช่างฝีมือแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานจาก เทศบาล (ภารกิจหลักขัน ฝีมือแรงงานจาก เทศบาล
พัฒนา)

6.2 จานวนของประชากรกลุ่มยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในพืนที่ของ เทศบาล (ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

ไร่

ระบุจานวนของประชากรกลุ่มยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสทังหมดที่อยู่ในเขตพืนที่ของ
เทศบาล

คน

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
338 338. อัตราการมีงานทาของประชากรวัยแรงงานในพืนที่
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
97 97
97 20.30 จานวนประชากรวัยแรงงานในเขตพืนที่
เทศบาล ที่มีงานทา(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ระบุจานวนประชากรวัยแรงงานในเขต
พืนที่ เทศบาล ที่มีงานทา

ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
6.3 จานวนของประชากรวัยแรงงานในพืนที่ ระบุจานวนของประชากรวัยแรงงานทังหมด
เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ที่อยู่ในเขตพืนที่ของ เทศบาล

หน่วย
ร้อยละ

339 339. อัตราการมีงานทาตามฤดูกาลของเกษตรกรในพืนที่
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

95

95

90 20.31 อัตราการมีงานทาตามฤดูกาลของ
เกษตรกรในพืนที(่ ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุอัตราการมีงานทาตามฤดูกาลของ
เกษตรกรในพืนที่

ค่าคงที่

ร้อยละ

340 340. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ให้คาปรึกษาการจัดตังกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือ
กลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

1

2

3

20.32 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
ในการให้คาปรึกษาการจัดตังกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือ
การสร้างงาน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล ในการให้คาปรึกษาการจัดตัง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ
เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

โครงการ

341 341. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการ
ฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

20.33 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์
สภาพดิน หรือการฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน
การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟื้นฟู
คุณภาพดิน เป็นต้น(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

โครงการ

342 342. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ
ส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล การเกษตรแนว
ใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

20.34 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล
การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้
มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือ
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

โครงการ

343 343. จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกัน
หรือพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการประกัน
รายได้ของกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

20.35 จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประกันหรือพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือ
การประกันรายได้ของกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรม
ค่าคงที่
เกี่ยวกับการประกันหรือพยุงราคา
ผลผลิตทางการเกษตร หรือการประกัน
รายได้ของกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

โครงการ

344 344. จานวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตาบล/ชุมชน
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

1

1

20.36 จานวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
ตาบล/ชุมชน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนแผนพัฒนาด้านการเกษตร
ระดับตาบล/ชุมชน(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ค่าคงที่

แผน

345 345. จานวนข้อมูลพืนฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตร
ระดับตาบลที่ เทศบาล จัดทาขึนหรือข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเกษตรยั่งยืน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

20.37 จานวนข้อมูลพืนฐาน (ฐานข้อมูล) ด้าน
การเกษตรระดับตาบลที่ เทศบาล จัดทาขึนหรือ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนข้อมูลพืนฐาน (ฐานข้อมูล)
ค่าคงที่
ด้านการเกษตรระดับตาบลที่ เทศบาล
จัดทาขึนหรือข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเกษตรยั่งยืน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ข้อมูล

ลำดับ
ตัวชี้วัด
346 346. จานวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้า
หัตถกรรม หรือศูนย์จาหน่ายสินค้าของ เทศบาล ที่เปิด
ให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 20.38 จานวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP
สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จาหน่ายสินค้าของ
เทศบาล ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุจานวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์
OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์
จาหน่ายสินค้าของ เทศบาล ที่เปิด
ให้บริการตามปกติ

ขั้นตอนที่ 1
ค่าคงที่

คำอธิบำย

หน่วย
แห่ง

347 347. จานวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ เทศบาล (ไม่นับรวมศูนย์ OTOP หรือ
ศูนย์แสดงสินค้า) ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

1

1

1

20.39 จานวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ศูนย์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เทศบาล (ไม่นับรวม
ศูนย์ OTOP หรือศูนย์แสดงสินค้า) ที่เปิด
ให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ค่าคงที่
ศูนยืส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เทศบาล
(ไม่นับรวมศุนย์ OTOPหรือศูนย์แสดง
สินค้า) ที่เปิดให้บริการตามปกติ

แห่ง

348 348. จานวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดนา หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่
ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึนโดย เทศบาล(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

2

2

1

20.40 จานวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน
ถนนวัฒนธรรม ตลาดนา หรือตลาดเก่า
Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือ
พัฒนาขึนโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนน
คนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดนา หรือ
ตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม
สนับสนุน หรือพัฒนาขึนโดย เทศบาล

แห่ง

349 349. จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจยั และพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์
สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพื่อเติม
เต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

20.41 จานวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจยั และพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน
หรือสินค้า OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิต
และขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรม
ค่าคงที่
เกี่ยวกับการจัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบการวิจยั และพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์สินค้า
การเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า
OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและ
ขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

โครงการ

350 350. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การพัฒนาข้อมูลพืนฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน
รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการลงทุนในพืนที่
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

20.42 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลพืนฐานทางเศรษฐกิจ
การค้า การจ้างงาน รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว
หรือการลงทุนในพืนที(่ ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูล
พืนฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน
รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการ
ลงทุนในพืนที่

โครงการ

351 351. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ให้คาปรึกษาหรือแนะนาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพืนที(่ ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

1

1

1

20.43 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
ในการให้คาปรึกษาหรือแนะนาเกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนใน
พืนที(่ ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล ในการให้คาปรึกษาหรือแนะนา
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียน
พาณิชย์ หรือการลงทุนในพืนที่

โครงการ

352 352. จานวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ
เทศบาล ที่ดาเนินการนอกพืนที่เพื่อส่งเสริมการลงทุน
หรือการท่องเที่ยวภายในชุมชน(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

20.45 จานวนโครงการหรือกิจกรรม Road
Show ของ เทศบาล ที่ดาเนินการนอกพืนที่เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนหรือการท่องเที่ยวภายในชุมชน
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรม Road ค่าคงที่
Show ของ เทศบาล ที่ดาเนินการนอก
พืนที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนหรือการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชน

โครงการ

ค่าคงที่

ลำดับ
ตัวชี้วัด
353 353. จานวนโครงการส่งเสริมหรือดูแลความปลอดภัย
หรือการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 20.46 จานวนโครงการส่งเสริมหรือดูแลความ
ปลอดภัยหรือการป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ให้กับนักท่องเที่ยว(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการส่งเสริมหรือดูแล
ความปลอดภัยหรือการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว

ค่าคงที่

หน่วย
โครงการ

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

354 354. ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุนในภาค
การเกษตร(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

5

10

15 20.47 ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุนใน
ภาคการเกษตร(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของการเพิ่มขึนของ
การลงทุนในภาคการเกษตร

ค่าคงที่

ร้อยละ

355 355. ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุนในภาคบริการ
และการท่องเที่ยว(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

15

10

10 20.48 ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุนใน
ภาคบริการและการท่องเที่ยว(ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของการเพิ่มขึนของ
การลงทุนในภาคการเกษตร

ค่าคงที่

ร้อยละ

356 356. ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุนของกลุ่มอาชีพ
SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ(ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

10

10

15 20.49 ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุนของ ระบุปริมาณร้อยละของการเพิ่มขึนของ
กลุ่มอาชีพ SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ การลงทุนของกลุ่มอาชีพSME หรือกลุ่ม
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
วิสาหกิจชุมชนฯลฯ

ค่าคงที่

ร้อยละ

357 357. ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุนภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม หรือการจ้างงานในพืนที(่ ภารกิจเสริม
ขันพัฒนา)

15

10

10 20.50 ร้อยละของการเพิ่มขึนของการลงทุน
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือการจ้างงาน
ในพืนที(่ ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ค่าคงที่

ร้อยละ

358 358. ร้อยละการเพิ่มขึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด
(GPP)(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

8

8

8

20.51 ร้อยละการเพิ่มขึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม ระบุปริมาณร้อยละการเพิ่มขึนของ
รายจังหวัด (GPP)(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด
(GPP)(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ค่าคงที่

ร้อยละ

359 359. ร้อยละการเพิ่มขึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด
(GPP) จากภาคการเกษตร (กรณีเทศบาล/เทศบาลใช้
ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)(ภารกิจเสริม
ขันพัฒนา)

3

3

3

20.52 ร้อยละการเพิ่มขึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม
รายจังหวัด (GPP) จากภาคการเกษตร (กรณี
เทศบาล/เมืองพัทยาใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
เมือง หรือ GCP)(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละการเพิ่มขึนของ
ค่าคงที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP)
จากภาคการเกษตร (กรณีเทศบาล/เมือง
พัทยาใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง
หรือ GCP)(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ร้อยละ

360 360. ร้อยละการเพิ่มขึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด
(GPP) จากภาคบริการและการท่องเที่ยว (กรณีเทศบาล/
เทศบาลใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)(
ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

10

10

10 20.53 ร้อยละการเพิ่มขึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม
รายจังหวัด (GPP) จากภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว (กรณีเทศบาล/เมืองพัทยาใช้ผลผลิต
ภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)(ภารกิจเสริม
ขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละการเพิ่มขึนของ
ค่าคงที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP)
จากภาคบริการและการท่องเที่ยว (กรณี
เทศบาล/เมืองพัทยาใช้ผลผลิตภัณฑ์มวล
รวมของเมือง หรือ GCP)(ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

ร้อยละ

361 361. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ
อาชญากรรมในพืนที่ เทศบาล ต่อจานวนนักท่องเที่ยว
ทังหมด(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

95

96

96 20.54 จานวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสบเหตุ
อาชญากรรมในพืนที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสบเหตุ 6.7 จานวนนักท่องเที่ยวทังหมดของ เทศบาล ระบุจานวนนักท่องเที่ยวทังหมดที่เดินทางมา
อาชญากรรมในพืนที่ เทศบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภารกิจเสริม ท่องเทีย่ วในเขตพืนที่ของ เทศบาล ใน
ขันพัฒนา)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระบุปริมาณร้อยละของการเพิ่มขึนของ
การลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
หรือการจ้างงานในพืนที่ของ เทศบาล

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
362 362. ร้อยละของจานวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นต้น(ภารกิจ
เสริมขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
5
10
15 20.55 จานวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นต้น
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
คำอธิบำย
ระบุจานวนแปลงเกษตร/ฟาร์มที่ได้รับ 6.8 จานวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทังหมดที่อยู่ ระบุจานวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทังหมดที่อยู่
การรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP ในพืนที่ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพัฒนา) ในพืนที่ของ เทศบาล
เป็นต้น

363 363. ร้อยละของจานวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลสามารถดาเนินการได้
อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

50

50

50 20.56 จานวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ที่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุจานวนกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจ
20.1 จานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ระบุจานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล
ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล
สามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืน และมี
รายได้ต่อเนื่อง

364 364. ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้อย่างยั่งยืน(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

80

80

70 20.57 จานวนเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพ ระบุจานวนของเกษตรกรในพืนที่
6.9 จานวนเกษตรกรทังหมดในทังหมด
และมีรายได้อย่างยั่งยืน(ภารกิจเสริมขันพัฒนา) เทศบาล ที่สามารถประกอบอาชีพและมี เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
รายได้อย่างยั่งยืน

365 365. ร้อยละของเกษตรกรที่ย้ายถิ่นแบบถาวรของ
แรงงานภาคการเกษตร(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

1

3

5

366 366. ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จดั เก็บโดย เทศบาล

95

95

90 21.1 ปริมาณขยะชุมชนที่ เทศบาล ดาเนินการ
จัดเก็บ

ระบุปริมาณขยะชุมชนที่ เทศบาล
ดาเนินการจัดเก็บ

7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน

ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน

ตัน/วัน

367 367. ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

100

100

95 21.2 ปริมาณขยะชุมชนที่กาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

ระบุปริมาณขยะชุมชนที่กาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน

ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน

ตัน/วัน

368 368. ร้อยละของปริมาณขยะติดเชือที่จดั เก็บโดย เทศบาล

95

95

90 21.3 ปริมาณขยะติดเชือที่ เทศบาล ดาเนินการ
จัดเก็บ

ระบุปริมาณขยะติดเชือที่ เทศบาล
ดาเนินการจัดเก็บ

7.2 ปริมาณขยะติดเชือที่เกิดขึน

ระบุปริมาณขยะติดเชือที่เกิดขึน

ตัน/วัน

369 369. ร้อยละของปริมาณขยะติดเชือที่กาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

100

100

90 21.4 ปริมาณขยะติดเชือที่กาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

ระบุปริมาณขยะติดเชือที่กาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

7.2 ปริมาณขยะติดเชือที่เกิดขึน

ระบุปริมาณขยะติดเชือที่เกิดขึน

ตัน/วัน

370 370. จานวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาลในการ
จัดการขยะตกค้างในชุมชน

1

1

1

21.5 จานวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือแผนงานของ
ค่าคงที่
ในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน
เทศบาลในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน

โครงการ

371 371. จานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขต
เทศบาล

12

12

6

21.6 จานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ระบุจานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพ
เขต เทศบาล
อากาศในเขต เทศบาล

ค่าคงที่

ครัง/ปี

372 372. จานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพนาในลานา
สาธารณะและชายฝั่ง

12

12

6

21.7 จานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพนาในลา ระบุจานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพนา ค่าคงที่
นาสาธารณะและชายฝั่ง
ในลานาสาธารณะและชายฝั่ง

ครัง/ปี

373 373. จานวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือ
รณรงค์ให้ความรูเ้ กี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจาก
ไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง

1

1

1

21.8 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรม ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
หรือรณรงค์ให้ความรูเ้ กี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่ อบรมหรือรณรงค์ให้ความรูเ้ กี่ยวกับไฟป่า
โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจาก การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การ
การเผาในที่โล่ง
ป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง

โครงการ

20.58 จานวนเกษตรกรที่ย้ายถิ่นแบบถาวร(เพื่อ
ประกอบอาชีพอื่นนอกพืนที)่ (ภารกิจเสริมขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนเกษตรกรทังหมดในทังหมด
เทศบาล

ระบุปริมาณร้อยละของเกษตรกรที่ย้าย ค่าคงที่
ถิ่นแบบถาวรของแรงงานภาคการเกษตร
สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่าง
ยั่งยืน

หน่วย
แปลง

คน

คน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
374 374. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์
จาก เทศบาล เรือ่ งไฟป่า่ การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า
การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผา-ในที่โล่ง

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
40 40
50 21.9 จานวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือ
รณรงค์จาก เทศบาล เรือ่ งไฟป่า การเผาในที่โล่ง
ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการ
เผาในที่โล่ง

คำอธิบำย
ขั้นตอนที่ 1
ระบุจานวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรม
7.3 จานวนครัวเรือนทังหมดในพืนที่ของ
หรือรณรงค์จาก เทศบาล เรือ่ งไฟป่า การ เทศบาล
เผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟ
ป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง

คำอธิบำย
ระบุจานวนครัวเรือนทังหมดในพืนที่ของ
เทศบาล ตามสามะโนประชากร

หน่วย
ครัวเรือน

375 375. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ปัญหา
ไฟป่า หรือในการป้องกันหรือแก้ไขการเผาในที่โล่ง

1

1

1

21.10 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไฟป่า หรือการเผา เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ในที่โล่ง
ไฟป่า หรือการเผาในที่โล่ง

โครงการ

376 376. จานวนครัวเรือนที่ได้รับการประสานความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องจาก เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายในการ
จัดการไฟป่าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

5

5

5

21.11 จานวนครัวเรือนที่ได้รับการประสานความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่องจาก เทศบาล เพื่อเป็น
เครือข่ายในการจัดการไฟป่าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดไฟป่า

ระบุจานวนครัวเรือนที่ได้รับการประสาน ค่าคงที่
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจาก เทศบาล
เพื่อเป็นครือข่ายในการจัดการไฟป่าหรือ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

ครัวเรือน

377 377.จานวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการ
อนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งนาธรรมชาติ ลานาสาธารณะ
และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหา
วัชพืช ผักตบชวา ปัญหานาเน่าเสีย และการขุดลอกคู
คลอง ฯลฯ

3

2

2

21.12 จานวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล
ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งนาธรรมชาติ
ลานาสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการ
จัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหานา
เน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

ระบุจานวนกิจกรรมหรือโครงการของ
เทศบาล ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า
แหล่งนาธรรมชาติ ลานาสาธารณะ และ
ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหา
นาเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ

ค่าคงที่

โครงการ

378 378. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
รณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือปัญหา
ตลิ่งพัง

1

1

1

21.13 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝั่งกัด เทศบาล ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไข
เซาะหรือปัญหาตลิ่งพัง
ปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือปัญหาตลิ่งพัง

โครงการ

379 379. ร้อยละของจานวนครังในการดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในพืนที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน

90

90

85 21.14 จานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในพืนที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการ
ร้องเรียน

380 380. จานวนแหล่งขยะตกทิงค้าง พืนที่ที่จดั เก็บขยะไม่
หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนาขยะไปทิง(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

1

1

1

381 381. ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

1

1

1

ระบุจานวนครังที่ เทศบาล ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพืนที่ตามที่
เทศบาล ได้รับการร้องเรียน

7.3 จานวนครังที่มีการร้องเรียนปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล

ระบุจานวนครังที่มีการร้องเรียนปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึนในพืนที่ เทศบาล

ครัง

21.15 จานวนแหล่งขยะตกทิงค้าง พืนที่ที่จดั เก็บ ระบุจานวนของแหล่งนาในชุมชนที่มี
ขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนาขยะไปทิง คุณภาพนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

21.15 จานวนแหล่งขยะตกทิงค้าง พืนที่ที่
จัดเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบ
นาขยะไปทิง (ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนของแหล่งนาในชุมชนที่มีคุณภาพ
นาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

แห่ง

21.16 ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

21.16 ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

ระบุปริมาณขยะตกค้างในชุมชน

ระบุปริมาณขยะตกค้างในชุมชน

ตัน/วัน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
382 382. ร้อยละของปริมาณขยะที่จดั เก็บได้ เมื่อเทียบกับ
ขยะชุมชน(ตันต่อวัน)(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
95 95
90 21.17 ปริมาณขยะที่จดั เก็บได้ต่อวัน(ภารกิจหลัก ระบุปริมาณขยะที่จดั เก็บได้ต่อวัน
ขันพัฒนา)

ขั้นตอนที่ 1
7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน

383 383. ร้อยละของแหล่งนาในชุมชนที่มีคุณภาพนาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

85

85

80 21.18 แหล่งนาในชุมชนที่มีคุณภาพนาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนของแหล่งนาในชุมชนที่มี
คุณภาพนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

7.4 จานวนของแหล่งนาในชุมชนในเขตพืนที่ ระบุจานวนของแหล่งนาในชุมชนในเขตพืนที่
ของ เทศบาล (ภารกิจหลักขันพัฒนา)
ของ เทศบาล

384 384. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกิน
ค่ามาตรฐานตลอดทังปี(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

90

80 21.19 พืนที่ เทศบาล ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกิน
ค่ามาตรฐานตลอดทังปี(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุขนาดของพืนที่ของ เทศบาล ที่มี
1.48 ขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารภิจ
คุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอด เสริมขันพืนฐาน)
ทังปี

ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด

ตร.กม.

385 385. ร้อยละของพืนที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือ
ตลิ่งพัง ได้รับการแก้ไขป้องกันหรือเยียวยาจาก เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

90

85 21.20 ขนาดของพืนที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัด
เซาะหรือตลิ่งพัง ได้รับการแก้ไขป้องกันหรือ
เยียวยาจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ระบุจานวนพืนที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่ง
กัดเซาะตลิ่งพัง และได้รับการแก้ไข
ป้องกันหรือเยียวยาจาก เทศบาล

ระบุจานวนพืนที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัด
เซาะหรือตลิ่งพัง ในเขตพืนที่ของ เทศบาล

ตร.ม.

386 386. ร้อยละของจานวนไฟป่าและการเผาในที่โล่งที่ลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

5

5

5

21.21 ร้อยละจานวนไฟป่าและการเผาในที่โล่งที่ ระบุปริมาณร้อยละของจานวนไฟป่า
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
และการเผาในที่โล่งที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว

ค่าคงที่

ร้อยละ

387 387. ร้อยละของขนาดของพืนที่ปา่ ที่ถูกไฟไหม้ที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

5

5

5

21.22 ร้อยละของขนาดของพืนที่ปา่ ที่ถูกไฟไหม้ ปริมาณร้อยละของขนาดของพืนที่ปา่ ที่ถูก ค่าคงที่
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว(ภารกิจหลักขันพัฒนา) ไฟไหม้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ร้อยละ

388 388. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการประสานความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่าย
จัดการไฟป่าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า(ภารกิจหลัก
ขันพัฒนา)

10

20

30 21.23 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการประสาน
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ เทศบาล เพื่อเป็น
เครือข่ายจัดการไฟป่าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ไฟป่า(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

ปริมาณร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการ
ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ
เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายจัดการไฟป่า
หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า(ภารกิจ
หลักขันพัฒนา)

ค่าคงที่

ร้อยละ

389 389. จานวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการ
ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นาขยะ
กลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิงขยะไม่ถูกที(่ ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

3

3

2

21.24 จานวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล
ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้
ถุงพลาสติก นาขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิง
ขยะไม่ถูกที่ (ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนกิจกรรมหรือโครงการของ
ค่าคงที่
เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คัดแยก
ขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นาขยะกลับมาใช้
ใหม่ หรือลดการทิงขยะไม่ถูกที่

โครงการ

390 390. จานวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพืนที่สี
เขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

21.25 จานวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือ ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่า ค่าคงที่
เพิ่มพืนที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแล หรือเพิ่มพืนที่สีเขียวในเขต เทศบาล และ
รักษาป่าอย่างต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน) มีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง

โครงการ

7.5 จานวนพืนที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัด
เซาะหรือตลิ่งพัง ในเขตพืนที่ของ เทศบาล
(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน

หน่วย
ตัน/วัน
แหล่ง

ลำดับ
ตัวชี้วัด
391 391. จานวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือ
การสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพืนที(่ ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 21.26 จานวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่ม
อาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการไฟป่าในพืนที(่ ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่ม ค่าคงที่
อาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพืนที่

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

21.27 จานวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ที่แจ้ง ระบุจานวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ค่าคงที่
รายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืนที่ตลอดทังปี ที่แจ้งรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืนที่
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
ตลอดทังปี

หน่วย
โครงการ

392 392. จานวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ที่แจ้งรายงาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืนที่ตลอดทังปี(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

1

1

1

393 393. ร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตราย
ที่ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

70

60

50 21.28 ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมี
อันตราย และขยะอันตรายที่ดาเนินการโดย
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่
ดาเนินการโดย เทศบาล

7.6 ปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะอิเล็กทรอนิคส์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และ ขยะคอมพิวเตอร์ และสารเคมีอันตราย
ขยะอันตรายในพืนที่ เทศบาล (ภารกิจเสริม (ภารกิจเสริม)
ขันพืนฐาน)

394 394. จานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพนาใต้ดินที่
ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

2

2

ระบุจานวนครังในการตรวจวัดสารเคมี
ตกค้างในดินที่ดาเนินการโดย เทศบาล

ค่าคงที่

ครัง

395 395. จานวนครังในการตรวจวัดเสียงที่ดาเนินการโดย
เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

12

12

12 21.30 จานวนครังในการตรวจวัดเสียงที่
ระบุจานวนครังในการตรวจวัดเสียงที่
ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน) ดาเนินการโดย เทศบาล

ค่าคงที่

ครัง

396 396. จานวนครังในการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในดินที่
ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

2

1

21.31 จานวนครังในการตรวจวัดสารเคมีตกค้าง
ในดินที่ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ระบุจานวนครังในการตรวจวัดสารเคมี
ตกค้างในดินที่ดาเนินการโดย เทศบาล

ค่าคงที่

ครัง

397 397. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการ
รณรงคส์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทางเลือก(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

21.32 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ในการรณรงคส์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการ
การใช้พลังงานทางเลือก(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน) อนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทางเลือก

ค่าคงที่

โครงการ

398 398. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
รณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

1

1

1

21.33 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีใน
เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้
การเกษตร(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
สารเคมีในการเกษตร

โครงการ

399 399. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล .ดาเนินการ
ให้ความรูใ้ นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้แก่กลุ่ม
แรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างถิ่น(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

1

1

1

21.34 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล .
ดาเนินการให้ความรูใ้ นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงาน
ต่างถิ่น(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

21.29 จานวนครังในการตรวจวัดคุณภาพนาใต้
ดินที่ดาเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ค่าคงที่

ป้าย

ตัน/วัน

ลำดับ
ตัวชี้วัด
400 400. จานวนระบบข้อมูลพืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาล ใช้ในการวางแผนและ
ดาเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
1
1
1 21.35 จานวนระบบข้อมูลพืนฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาล ใช้
ในการวางแผนและดาเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

401 401. ร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนากลับไป
ใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทังหมดต่อวัน(ภารกิจ
เสริมขันพัฒนา)

25

25

20 21.36 ร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือ ปริมาณร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัด 7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน
นากลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทังหมด แยก หรือนากลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับ
ต่อวัน(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
ปริมาณขยะทังหมดต่อวัน

402 402. ร้อยละของพืนที่ป่าที่เพิ่มขึนจากโครงการหรือ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ของ เทศบาลซึ่งมีการดูแลรักษาให้
ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

5

5

7

403 403. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่มีตรวจพบสารเคมี
ตกค้างระยะยาวในพืนที่การเกษตรและพืนที่อุตสาหกรรม
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

8

8

10 21.38 จานวนของพืนที่ เทศบาล ที่ไม่มีการตรวจ ระบุจานวนพืนที่ของ เทศบาล ที่ไม่มีการ 7.7 จานวนพืนที่การเกษตรและพืนที่
พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในพืนที่การเกษตร ตรวจพบสารเคมีตกค้างระยะยาวในพืนที่ อุตสาหกรรมในเขต เทศบาล (ภารกิจเสริม
และพืนที่อุตสาหกรรม(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)
การเกษตรและพืนที่อุตสาหกรรม
ขันพัฒนา)

ระบุจานวนพืนที่การเกษตรและพืนที่
อุตสาหกรรมในเขต เทศบาล

404 404. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมี
ตกค้างระยะยาวในแหล่งนาใต้ดิน(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

90

90

90 21.39 ขนาดของพืนที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบ
ระบุขนาดของพืนที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่
สารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งนาใต้ดิน(ภารกิจ พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งนา
เสริมขันพัฒนา)
ใต้ดิน

1.48 ขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารภิจ
เสริมขันพืนฐาน)

ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด

405 405. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหา
มลภาวะทางเสียงตลอดทังปี(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

80

80

80 21.40 จานวนของพืนที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบ
ปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทังปีของพืนที่
เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียง
ตลอดทังปี(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุจานวนของพืนที่ เทศบาล ที่ไม่
1.48 ขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารภิจ
ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทัง เสริมขันพืนฐาน)
ปีของพืนที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหา
มลภาวะทางเสียงตลอดทังปี

ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด

406 406. ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมี
ตกค้างระยะยาวในแหล่งนาสาธารณะและชายฝั่ง(ภารกิจ
เสริมขันพัฒนา)

95

95

90 21.41 ร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบ
สารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งนาสาธารณะ
และชายฝั่ง(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุปริมาณร้อยละของพืนที่ เทศบาล ที่ 1.48 ขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด (ภารภิจ
ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวใน เสริมขันพืนฐาน)
แหล่งนาสาธารณะและชายฝั่ง

ระบุขนาดพืนที่ เทศบาล ทังหมด

407 407. จานวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสานึก
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3

3

3

22.1 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและ
ปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบ
ทอดและปลูกจิตสานึกวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

โครงการ

408 408. จานวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

2

2

22.2 จานวนโครงการของ เทศบาล ในการ
ระบุจานวนโครงการของ เทศบาล ในการ ค่าคงที่
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ

21.37 ร้อยละของพืนที่ป่าที่เพิ่มขึนจากโครงการ
หรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ เทศบาลซึ่งมีการดูแล
รักษาให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโต
อย่างต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ระบุจานวนระบบข้อมูลพืนฐานด้าน
ค่าคงที่
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลใช้ในการวางแผนและดาเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึน

ปริมาณร้อยละของพืนที่ป่าที่เพิ่มขึนจาก ค่าคงที่
โครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ
เทศบาลซึ่งมีการดูแลรักษาให้ต้นไม้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หน่วย
ระบบ

ร้อยละ

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
409 409. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ
ส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบำย
2
2
2 22.3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดง
เทศบาล เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าคงที่

หน่วย
โครงการ

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

410 410. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่ง
ค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1

1

1

22.4 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน
เทศบาล ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชู
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าคงที่

โครงการ

411 411. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่ง
ถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี
ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุน่ ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้

3

2

2

22.5 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ
ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุน่
ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้

ค่าคงที่

โครงการ

412 412. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวติ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบัน
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

3

3

22.6 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ค่าคงที่
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจใน เทศบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและ
วิถีชีวติ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียม
ศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบัน
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ

413 413. จานวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแล
จาก เทศบาล

1

1

2

22.7 จานวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ดูแลจาก เทศบาล

ระบุจานวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับ ค่าคงที่
การอนุรักษ์ดูแลจาก เทศบาล

แห่ง

414 414. จานวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแล
จาก เทศบาล

1

1

1

22.8 จานวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับ ระบุจานวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นที่ ค่าคงที่
การดูแลจาก เทศบาล
ได้รับการดูแลจาก เทศบาล

แห่ง

415 415. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
อนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า

1

1

1

22.9 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า
เทศบาล ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมือง
หรือชุมชนเก่า
เก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า

ค่าคงที่

แห่ง

416 416. จานวนแหล่งการเรียนรูท้ ้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก เทศบาล และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

3

3

3

22.10 จานวนแหล่งการเรียนรูท้ ้องถิ่นด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล
และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ค่าคงที่

ครัง/ปี

417 417. จานวนครังของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนา
สถานในพืนที่ เทศบาล

24

24

24 22.11 จานวนครังของการตรวจสอบโบราณสถาน ระบุจานวนครังของการตรวจสอบ
ศาสนาสถานในพืนที่ เทศบาล
โบราณสถาน ศาสนาสถานในพืนที่
เทศบาล

ค่าคงที่

ครัง

ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาล ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม
ท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุน่ ใหม่ได้
ศึกษาเรียนรู้

ระบุจานวนแหล่งการเรียนรูท้ ้องถิ่นด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก เทศบาล และดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ลำดับ
นคร เมือง ตำบล
ตัวชี้วัด
418 418. จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ
1
1
1
ส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่ง
โบราณสถาน หรือศาสนสถานในพืนที่ เทศบาล

ขั้นตอนที่ 2
22.12 จานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการ
ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)
หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศา
สนสถานในพืนที่ เทศบาล

คำอธิบำย
ระบุจานวนโครงการหรือกิจกรรมของ
ค่าคงที่
เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิด
อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาระบุ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือ
เครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน
หรือศาสนสถานในพืนที่ เทศบาล

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

หน่วย
โครงการ

419 419. ร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึง
พอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

90

85

85 22.13 จานวนของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจ
หรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

ระบุจานวนของประชาชนที่มีความ
3.13 จานวนประชากรทังหมดในพืนที่ของ
ภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้าน เทศบาล
ศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่น

ระบุจานวนประชากรตามทะเบียนสามะโน
ประชากรทังหมดในพืนที่ เทศบาล

คน

420 420. ร้อยละของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สาคัญในทางประวัติศาสตร์
หรือวัฒนธรรมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน ได้รับการขึน
ทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรูห้ รือสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

80

70

60 22.14 จานวนของอาคารเก่า โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สาคัญ
ในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ เทศบาล
ให้การสนับสนุน ได้รับการขึนทะเบียนให้เป็น
แหล่งเรียนรูห้ รือสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์

ระบุจานวนของอาคารเก่า โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่
สาคัญในทางประวัติศาสตร์หรือ
วัฒนธรรมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน
ได้รับการขึนทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
หรือสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์

8.1 จานวนของอาคารเก่า โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สาคัญ
ในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่
เทศบาล ดูแลสนับสนุน (ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนของอาคารเก่า โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สาคัญ
ในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมทังหมดที่
อยู่ในความดุแลรับผิดชอบของ เทศบาล ซึ่ง
เทศบาล ให้การดูแลสนับสนุน

แห่ง

421 421. ร้อยละของจานวนครังในการจัดการของ เทศบาล
ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทาลายโบราณสถาน ศาสนาสถาน
ในพืนที่ตามที่ได้รับแจ้งต่อจานวนครังที่ได้รับแจ้งปัญหา
ทังหมด(ภารกิจหลักขันพัฒนา)

80

70

70 22.15 จานวนครังในการจัดการของ เทศบาล ต่อ ระบุจานวนครังในการจัดการของ
ปัญหาการบุกรุกหรือทาลายโบราณสถาน ศาสนา เทศบาล ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทาลาย
สถานในพืนที่ตามที่ได้รับแจ้ง
โบราณสถาน ศาสนาสถานในพืนที่ตามที่
ได้รับแจ้ง

8.2 จานวนครังในการแจ้งปัญหาการบุกรุก
หรือทาลายโบราณสถาน ศาสนาสถานใน
พืนที่ที่ เทศบาล ได้รับแจ้ง (ภารกิจหลักขัน
พัฒนา)

ระบุจานวนครังในการแจ้งปัญหาการบุกรุก
หรือทาลายโบราณสถาน ศาสนาสถานใน
พืนที่ที่ เทศบาล ได้รับแจ้ง

ครัง

422 422. จานวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ใช้ในการวางแผน
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

2

2

2

22.16 จานวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ใช้ใน
การวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุจานวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นที่ใช้ในการวางแผนส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ค่าคงที่

ระบบ

423 423. จานวนหลักสูตรการเรียนรูด้ ้านวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นที่นามาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน
สังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

2

2

1

22.17 จานวนหลักสูตรการเรียนรูด้ ้านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่นามาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ระบุจานวนหลักสูตรการเรียนรูด้ ้าน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่นามา
ถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน
สังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ค่าคงที่

หลักสูตร

ลำดับ
ตัวชี้วัด
424 424. จานวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่จดั ขึนภายนอกพืนที่ใน
ระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นที่รจู้ กั
แพร่หลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
2
2
1 22.18 จานวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่จดั ขึนภายนอก
พืนที่ในระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นที่รจู้ กั แพร่หลายซึ่งได้รับการสนับสนุน
จาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

คำอธิบำย
ระบุระบุจานวนกิจกรรมหรือโครงการ
ค่าคงที่
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นที่จดั ขึนภายนอกพืนที่ใน
ระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นที่รจู้ กั แพร่หลายซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

หน่วย
โครงการ

425 425. โครงการหรือจานวนแผนที่วฒ
ั นธรรม แผนที่ชุมชน
เชิงนิเวศน์ แผนที่ของดีชุมชนแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดทาหรือส่งเสริมให้มี
การจัดทาขึนเพื่อแหล่งเรียนรูใ้ นเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

3

2

1

22.19 โครงการหรือจานวนแผนที่วฒ
ั นธรรม
แผนที่ชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนที่ของดีชุมชนแผนที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ที่
เทศบาล จัดทาหรือส่งเสริมให้มีการจัดทาขึนเพื่อ
แหล่งเรียนรูใ้ นเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

ระบุโครงการหรือจานวนแผนที่วฒ
ั นธรรม ค่าคงที่
แผนที่ชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนที่ของดี
ชุมชนแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้าน ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดทาหรือ
ส่งเสริมให้มีการจัดทาขึนเพื่อแหล่งเรียนรู้
ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

โครงการ

426 426. จานวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง
เทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมือง
เก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

3

2

1

22.20 จานวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการ
ระหว่าง เทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการ
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ
โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า
หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขัน
พืนฐาน)

ระบุจานวนโครงการหรือแผนงานบูรณา ค่าคงที่
การระหว่าง เทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ
ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
สถานที่สาคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/
เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)

โครงการ

427 427. จานวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา(ภารกิจ
เสริมขันพืนฐาน)

2

2

1

22.21 จานวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ระบุจานวนโครงการหรือแผนงานของ
ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทาง เทศบาล ในการส่งเสริมบูรณาการหรือ
ศาสนา(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
สร้างเครือข่ายทางศาสนา(ภารกิจเสริม
ขันพืนฐาน)

428 428. จานวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาล และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/นานาชาติ(ภารกิจ
เสริมขันพัฒนา)

1

1

1

22.22 จานวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
จาก เทศบาล และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ค่าคงที่

โครงการ

ระบุจานวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม ค่าคงที่
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และถูก
จัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/
นานาชาติ(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

โครงการ

ลำดับ
ตัวชี้วัด
429 429. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องมาจาก
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
เกิดขึนในชุมชนอย่างชัดเจน(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

นคร เมือง ตำบล
ขั้นตอนที่ 2
10
8
8 22.23 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อ
เนื่องมาจากการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึนในชุมชนอย่างชัดเจน
(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

คำอธิบำย
ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึนในชุมชนอย่าง
ชัดเจน

430 430. ร้อยละของจานวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สาคัญ ชุมชนเก่า/เมือง
เก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่
ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากการมี
แผนงานหรือข้อมูลพืนฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น(ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

80

ระบุจานวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สาคัญ
ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ได้รับ
การดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจาก
การมีแผนงานหรือข้อมูลพืนฐานด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น

80

75 22.24 จานวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
โบราณสถาน หรือสถานที่สาคัญ ชุมชนเก่า/เมือง
เก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ฯลฯ ที่ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
จากการมีแผนงานหรือข้อมูลพืนฐานด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 1

คำอธิบำย

ค่าคงที่

8.3 จานวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สาคัญ
ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ในพืนที่ของ
เทศบาล (ภารกิจเสริมขันพัฒนา)

ระบุจานวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สาคัญ
ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ทังหมดที่อยู่ใน
พืนที่ของ เทศบาล

หน่วย
ร้อยละ

แห่ง

