
ขอ้มลู ณ ปี

พ.ศ. 2558 อปท.เอง จากแหลง่อืน่

(เลอืก) (เลอืก)

1.1 จ านวนครัวเรอืนทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีข่องเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีค่รัวเรอืน ครัวเรอืน 4572 เลอืก

1.2 จ านวนประชากรตามทะเบยีนราษฎรใ์นเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีค่น คน 9706 เลอืก

1.3 จ านวนหมูบ่า้น/ชมุชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมกันทัง้ส ิน้กีห่มูบ่า้น/ชมุชน หมูบ่า้น/ชมุชน 7 เลอืก

1.4 จ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตรทัง้หมดในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีไ่ร่ ไร่ 1305 เลอืก

1.5 จ านวนอาคารสว่นราชการของเทศบาล ทีส่มควรตอ้งจัดใหม้หีอ้งน ้า ทางลาด

 และ/หรอืทีจ่อดรถส าหรับคนพกิาร ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกัน

ทัง้ส ิน้กีอ่าคาร อาคาร 1 เลอืก

2.1 ความยาวของถนนคอนกรตีและถนนลาดยางทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

เทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร ก.ม. 119 เลอืก

2.2 ความยาวของถนนคอนกรตีทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร ก.ม. 116.5 เลอืก

2.3 ความยาวของถนนลาดยางทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร ก.ม. 2.5 เลอืก

2.4 ชว่งความยาวของถนนทีไ่ดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่4 (หรอืตัง้แต่

ชัน้ที ่4 ขึน้ไป) ในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่ มสีภาพความ

เสยีหายตอ้งไดรั้บการบ ารงุรักษาทัง้การบ ารงุตามปกตแิละการบ ารงุตาม

ก าหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร ก.ม. 0.12 เลอืก

2.5 ชว่งความยาวของถนนทีไ่ดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่5 (ต า่กวา่ชัน้ที ่4

 ลงมา) ในความรับผดิชอบของเทศบาลทีส่ ารวจพบวา่ มสีภาพความเสยีหายตอ้ง

ไดรั้บการบ ารงุรักษาทัง้การบ ารงุตามปกตแิละการบ ารงุตามก าหนดเวลา ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร ก.ม. เลอืก

2.6 ความยาวของถนนสายหลกัในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร ก.ม. 119 เลอืก

2.7 ความยาวของถนนสายรองในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร ก.ม. 116.5 เลอืก

2.8 จ านวนทางแยกทางรว่มในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ 70 เลอืก

2.9 จ านวนทางวงเวยีนทีไ่มม่สีญัญาณไฟจราจรในความรับผดิชอบของเทศบาล

 ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ เลอืก

2.10 จ านวนสวนสาธารณะหรอืสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจในความรับผดิชอบของ

เทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ เลอืก

2.11 จ านวนตลาดในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ เลอืก
2.12 จ านวนสนามเด็กเลน่ในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ 2 เลอืก

1.ขอ้มลูพืน้ฐาน

2. ขอ้มลูดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ขอ้มลูพืน้ฐานเทศบาลต าบลปรใุหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย

แหลง่ขอ้มลู

ไมม่บีรกิารสาธารณะ



ขอ้มลู ณ ปี

พ.ศ. 2558 อปท.เอง จากแหลง่อืน่

(เลอืก) (เลอืก)รายการขอ้มลู หนว่ย

แหลง่ขอ้มลู

ไมม่บีรกิารสาธารณะ

2.13 จ านวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ เลอืก

2.14 จ านวนสนามกฬีาและลานกฬีาในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ 4 เลอืก

2.15 จ านวนสะพานในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ 3 เลอืก

2.16 จ านวนสะพานลอยคนขา้มในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ เลอืก

2.17 จ านวนป้ายจราจร ไดแ้ก ่ป้ายบงัคบั ป้ายเตอืน ป้ายแนะน าและหลกักโิล ใน

ความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่มสีภาพเสยีหาย ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีอ่ัน อัน เลอืก

2.18 จ านวนสายทางของถนนทีม่เีครือ่งหมายจราจรบนพืน้ทางในความ

รับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่มเีครือ่งหมายจราจรบนพืน้ทางเสือ่มสภาพ

ตอ้งไดรั้บการซอ่มแซม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีส่ายทาง สายทาง เลอืก

2.19 จ านวนครัง้ของสญัญาณไฟจราจรในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจ

พบวา่มปัีญหาในการท างาน (อาท ิดบั กระพรบิ คา้ง จังหวะผดิปกต)ิ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้ ครัง้ เลอืก

2.20 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีส่มควรจะตอ้งด าเนนิการพัฒนาหรอืปรับปรงุให ้

แมน่ ้า คลอง หว้ยในความรับผดิชอบของเทศบาล ใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็ม

ศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่จิกรรม/โครงการ กจิกรรม/โครงการ 1 เลอืก

2.21 จ านวนสระ บอ่ บงึในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่ สมควร

ไดรั้บการพัฒนาหรอืปรับปรงุใหใ้ชง้านเต็มศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้ทีแ่หง่ แหง่ เลอืก

2.22 จ านวนสถานทีก่ าจัดขยะมลูฝอย และ/หรอืสถานทีว่างกอง/ฝังกลบขยะมลู

ฝอย ในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ เลอืก

3.1 จ านวนเด็กเล็กในศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในเขตพืน้ที่

เทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 78 เลอืก

3.2 จ านวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในสงักัดเทศบาล ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน เลอืก

3.3 จ านวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัดเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน เลอืก

3.4 จ านวนศนูยเ์ด็กเล็ก และ/หรอืศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ในความรับผดิชอบของ

เทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่ แหง่ 2 เลอืก

3.5 จ านวนเด็กและเยาวชนทีพ่กิารและดอ้ยโอกาสในความรับผดิชอบของ

เทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่มคีวามตอ้งการเขา้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ในระบบ

และนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน เลอืก

3.6 จ านวนเด็กและเยาวชนทัง้ในและนอกระบบการศกึษาในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 3167 เลอืก

3.7 จ านวนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 1367 เลอืก

3. ขอ้มลูงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ



ขอ้มลู ณ ปี

พ.ศ. 2558 อปท.เอง จากแหลง่อืน่

(เลอืก) (เลอืก)รายการขอ้มลู หนว่ย

แหลง่ขอ้มลู

ไมม่บีรกิารสาธารณะ
3.8 จ านวนผูส้งูอายใุนความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่ มคีวาม

ตอ้งการเขา้รับการตรวจสขุภาพประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

คน คน 1312 เลอืก

3.9 จ านวนผูส้งูอายใุนความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่พึง่ตนเอง

ไมไ่ด ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 45 เลอืก

3.10 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาล

 ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คน 137 เลอืก

3.11 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารในความรับผดิชอบของเทศบาล ที่

ส ารวจพบวา่มคีวามตอ้งการขอรับการตรวจสขุภาพประจ าปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 105 เลอืก

3.12 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารในความรับผดิชอบของเทศบาล ที่

ส ารวจพบวา่มคีวามตอ้งการเขา้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ในระบบและนอกระบบ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน เลอืก

3.13 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารในความรับผดิชอบของเทศบาล ที่

ส ารวจพบวา่ มคีวามตอ้งการเขา้รับการพัฒนาทักษะอาชพี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน เลอืก

3.14 จ านวนผูป่้วยโรคเอดสท์ีย่ากจน ถกูทอดทิง้ และ/หรอืไมม่ผีูอ้ปุการะ และ

ไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้ในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 1 เลอืก

3.15 จ านวนเด็กอาย ุ0 – 5 ปี ในความรับผดิชอบของเทศบาล ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส ิน้กีค่น คน 602 เลอืก

3.16 จ านวนเด็กอาย ุ0 – 5 ปี ในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบวา่ มี

ปัญหาทพุโภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 9 เลอืก

3.17 จ านวนครัง้ของการเกดิปัญหาโรคตดิตอ่ทีส่ าคญัในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้ ครัง้ 26 เลอืก

3.18 จ านวนหญงิมคีรรภท์ีไ่ดรั้บการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพืน้ที่

เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น คน 8 เลอืก

4.1 จ านวนครัง้ของกจิกรรมการฝึกซอ้มเพือ่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่

ก าหนดไวใ้นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้ ครัง้ 1 เลอืก

4.2 จ านวนครัวเรอืนทีป่ระสบภัยพบิตัใินเขตพืน้ทีเ่ทศบาลทีไ่ดรั้บการส ารวจและ

แจง้รายงานความเสยีหายไปยังหน่วยงานทีม่หีนา้ทีส่นับสนุนการจา่ยเงนิทดรอง

ราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิตั ิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

ครัวเรอืน ครัวเรอืน เลอืก

4. ขอ้มลูดา้นการจดัระเบยีบสงัคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย



งบประมาณ รปูแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

1.1 ความยาวของถนนคอนกรตีและถนนลาดยางใน

ความรับผดิชอบของเทศบาลทีไ่ดม้าตรฐานทาง

หลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่4 (หรอืตัง้แตช่ัน้ที ่4 ขึน้ไป) ณ 

สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร

ก.ม. 119 1384000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.2 ชว่งความยาวของถนนคอนกรตีและถนนลาดยาง

ในความรับผดิชอบของเทศบาลทีไ่ดม้าตรฐานทาง

หลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่4 (หรอืตัง้แตช่ัน้ที ่4 ขึน้ไป) ที่

ไดรั้บการบ ารุงรักษาทัง้การบ ารุงตามปกตแิละการ

บ ารุงตามก าหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร

ก.ม. 0.5 156000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.3 ชว่งความยาวของถนนในความรับผดิชอบของ

เทศบาลทีไ่ดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่5 (ต า่

กวา่ชัน้ที ่4 ลงมา) ทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาทัง้การ

บ ารุงตามปกตแิละการบ ารุงตามก าหนดเวลา ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร

ก.ม. เลอืก

2.1 จ านวนครัวเรอืนในความรับผดิชอบของเทศบาล

 ทีม่นี ้าสะอาดเหมาะส าหรับการอปุโภคและบรโิภค

อยา่งไมข่าดแคลน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีค่รัวเรอืน

ครัวเรอืน 2071 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.2 จ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตรในความรับผดิชอบ

ของเทศบาลทมีนี ้าเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชน้ ้า

เพือ่การเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีไ่ร่

ไร่ 1305 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.3 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการพัฒนา

หรอืปรับปรุงใหแ้มน่ ้า/คลอง/หว้ย ในความ

รับผดิชอบของเทศบาลใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

เต็มศักยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีก่จิกรรม/โครงการ

กจิกรรม/โครงการ 1 20000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.4 จ านวนสระ/บอ่/บงึ ในความรับผดิชอบของ

เทศบาลไดรั้บการพัฒนาหรอืปรับปรุง ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

ภารกจิที ่1 การกอ่สรา้งและบ ารงุรกัษาถนน

ภารกจิที ่2 น า้เพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลต าบลปรุใหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ



งบประมาณ รปูแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

3.1 ความยาวของถนนสายหลัก ในความรับผดิชอบ

ของเทศบาลทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร

ก.ม. 119 50000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.2 ความยาวของถนนสายรอง ในความรับผดิชอบ

ของ เทศบาล ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่โิลเมตร

ก.ม. 119 50000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.3 จ านวนทางแยก ทางร่วม ในความรับผดิชอบของ

เทศบาทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 70 26174 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.4 จ านวนวงเวยีนทีไ่มม่ไีฟสญัญาณจราจร ในความ

รับผดิชอบของ เทศบาล ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

3.5 จ านวนสวนสาธารณะ หรอืสถานทีพั่กผอ่นหยอ่น

ใจในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีม่ไีฟฟ้าสอ่ง

สวา่ง ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

แหง่ เลอืก

3.6 จ านวนตลาดในความรับผดิชอบของเทศบาล ที่

มบีรเิวณตลาด (ในอาคาร) ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ 

สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

3.7 จ านวนตลาดในความรับผดิชอบของเทศบาล ที่

มบีรเิวณลานตลาด (นอกอาคาร) ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง

 ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

3.8 จ านวนสนามเด็กเลน่ในความรับผดิชอบของ

เทศบาล ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 2 60000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.9 จ านวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผดิชอบ

ของเทศบาล ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

3.10 จ านวนสนามกฬีาหรอืลานกฬีาในความ

รับผดิชอบของเทศบาล ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 4 25000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.11 จ านวนสะพานในความรับผดิชอบของเทศบาล

 ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 3 15000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

ภารกจิที ่3 การจดัใหม้หีรอืบ ารงุรกัษาไฟฟ้าและความสอ่งสวา่ง



งบประมาณ รปูแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

3.12 จ านวนสะพานลอยคนขา้มในความรับผดิชอบ

ของเทศบาล ทีม่ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง ณ สิน้ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

4.1 จ านวนป้ายจราจร ไดแ้ก ่ป้ายบังคับ ป้ายเตอืน 

ป้ายแนะน า และหลักกโิล ทีต่ดิตัง้บนถนนในความ

รับผดิชอบของเทศบาลทีช่ ารุดเสยีหายทีไ่ดรั้บการ

ซอ่มแซมใหส้ามารถใชง้านไดเ้หมอืนเดมิ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีอ่นั

อนั เลอืก

4.2 จ านวนสายทางของถนนทีม่เีครือ่งหมายจราจร 

บนพืน้ทางในความรับผดิชอบของเทศบาลทีไ่ดรั้บ

การปรับปรุงเครือ่งหมายจราจรบนพืน้ทางที่

เสือ่มสภาพใหม้สีภาพการใชง้านปกต ิใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีส่ายทาง

สายทาง เลอืก

4.3 จ านวนครัง้ในการแกไ้ขสญัญาณไฟจราจรใน 

ความรับผดิชอบของเทศบาลทีม่ปัีญหาการใชง้าน 

(อาท ิดับ กระพรบิ คา้ง จังหวะผดิปกต)ิ ใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

ภารกจิที ่4 งานวศิวกรรมจราจร



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

5.1 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิอาชพี 

และสรา้งรายไดใ้หแ้กก่ลุม่อาชพีทีม่สีตรรี่วมกลุม่ที่

เทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

5.2 จ านวนกลุม่อาชพีทีม่สีตรรี่วมกลุม่ในความ

รับผดิชอบของเทศบาล ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนการ

พัฒนาอาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่ลุม่

กลุม่ 33 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

5.3 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการฝึกอบรม

เกีย่วกบัการพัฒนาฝีมอืใหก้บัสตร ีทีเ่ทศบาล

รับผดิชอบจัดหรอืร่วมจัดกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

5.4 จ านวนของคณะกรรมการทีม่สีตรเีป็นประธาน

คณะกรรมการ ในกจิการสาธารณะตามหนา้ทีข่อง

เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้ กี่

คณะ

คณะ 20 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.1 จ านวนเด็กเล็กในศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กในความรับผดิชอบของเทศบาล ที่

ไดรั้บอาหารเสรมิ(นม) หรอือาหารเสรมิอืน่ๆ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 78 235200 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

6.2 จ านวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา

ในสงักดัเทศบาล ทีไ่ดรั้บอาหารเสรมิ (นม) หรอื

อาหารเสรมิอืน่ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีค่น

คน เลอืก

6.3 จ านวนเด็กในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล ทีไ่ด ้

รับประทานอาหารกลางวนัทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน เลอืก

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลต าบลปรใุหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ภารกจิที ่5 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี

ภารกจิที ่6 การพฒันาเด็กและเยาวชน



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

6.4 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้

แกบ่ดิา มารดาในการเลีย้งดบูตุรทีเ่ทศบาล

รับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

6.5 จ านวนศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีไ่ดม้าตรฐานตาม

ก าหนดมาตรฐานขัน้พืน้ฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 2 2594600 อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.6 จ านวนเด็กและเยาวชนทีพ่กิารและดอ้ยโอกาส

ในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีเ่ทศบาลได ้

ชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ในระบบและ

นอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน เลอืก

6.7 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการ

พัฒนาทอ้งถิน่ ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนรวมกลุม่

จัดท ากจิกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวนกี่

ครัง้

ครัง้ 3 156600 อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.8 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

สง่เสรมิการพัฒนาทอ้งถิน่ ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัด

หรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 83 156600 อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.9 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมทางศาสนาที่

เทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ 

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้ร่วมกจิกรรม ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้สนิกีค่รัง้

ครัง้ 1 180000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.10 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

ทางศาสนา ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 100 180000 อปท. 

ด าเนนิการเอง



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

6.11 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการเลน่กฬีาและ

การออกก าลงักาย ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 4 290000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.12 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

การเลน่กฬีาและการออกก าลงักายทีเ่ทศบาล

รับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 500 310000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.1 จ านวนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

เทศบาล ทีไ่ดรั้บการตรวจสขุภาพประจ าปี โดย

เทศบาลรับผดิชอบหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 1312 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

7.2 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการออก

ก าลงักายใหก้บัผูส้งูอายทุีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.3 จ านวนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

เทศบาล ทีพ่ ึง่ตนเองไมไ่ด ้ไดรั้บการชว่ยเหลอืดา้น

ทีอ่ยูอ่าศยัหรอือาหารและเครือ่งนุ่งหม่ตามความ

จ าเป็น โดยเทศบาลรับผดิชอบหรอืร่วมกบัหน่วยงาน

อืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 12 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

7.4 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมทีส่รา้ง ความ

ตระหนัก และเห็นคณุคา่ผูส้งูอายขุองคนในครอบครัว

และชมุชนทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 2 300000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.5 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการฝึกอบรม ให ้

ความรูห้รอืการสง่เสรมิการปฏบิตังิานแกอ่าสาสมัคร

ผูด้แูลผูส้งูอายทุีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 12 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

ภารกจิที ่7 การสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

7.6 จ านวนครัง้ของการใหบ้รกิารชมุชนเคลือ่นที ่การ

บรกิารเยีย่มบา้นผูส้งูอายทุีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 4 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.7 จ านวนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

เทศบาล ทีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพีตามคณุสมบตัทิีก่ าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 929 7243200 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.8 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการสง่เสรมิอาชพี

ผูส้งูอายทุีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 160 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

7.9 จ านวนกลุม่ ชมรม หรอืสมาคมผูส้งูอาย ุทีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิน้ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.10 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการรวมกลุม่ 

ชมรมหรอืสมาคมผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณจากเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

8.1 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารทีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของเทศบาลทีไ่ดรั้บการตรวจ

สขุภาพประจ าปี โดยเทศบาลรับผดิชอบหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้

กีค่น

คน 105 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

8.2 จ านวนคนพกิารทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

เทศบาลทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอื

ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่เพือ่ใหไ้ดรั้บการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานทัง้ในระบบหรอืนอกระบบ ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน เลอืก

8.3 จ านวนคนพกิารทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

เทศบาลทีไ่ดรั้บการฝึกอาชพีหรอืพัฒนาทักษะอาชพี

อยา่งเหมาะสมโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย โดยเทศบาล

รับผดิชอบหรอืร่วมกบัหน่วยงานอนื ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน เลอืก

ภารกจิที ่8 การสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพคนพกิารให้

สามารถพึง่ตนเองได้



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

8.4 จ านวนกลุม่อาชพีทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

เทศบาลทีม่คีนพกิารไดเ้ป็นสมาชกิ ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

กลุม่ เลอืก

8.5 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารทีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของเทศบาลทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีน

คนพกิารตามกฎหมาย ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 137 109600 อปท. 

ด าเนนิการเอง

8.6 จ านวนศนูยก์ารเรยีนรูเ้พือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนา

คนพกิารในชมุชน ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่ ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

8.7 จ านวนของอาคารสว่นราชการของเทศบาลทีม่ี

การจัดท าหอ้งน ้า ทางลาด และ/หรอืทีจ่อดรถ

ส าหรับคนพกิาร ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีอ่าคาร

อาคาร 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

8.8 จ านวนอาสาสมัครชว่ยเหลอืคนพกิารทีเ่ทศบาล

จัดใหม้ขี ึน้หรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 3 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

9.1 จ านวนผูป่้วยเอดสท์ีย่ากจนหรอืถกูทอดทิง้ ไมม่ี

ผูอ้ปุการะ และไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเอง

ทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัเทศบาล และไดรั้บเบีย้ยังชพี 

ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 1 6000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

10.1 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมเพือ่เผยแพร่ 

และใหค้วามรูเ้รือ่งโภชนาการใหก้บัหมูบ่า้นหรอื

ชมุชน ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงาน

อืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 24 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

10.2 จ านวนเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความรับผดิชอบของ

เทศบาลทีไ่ดรั้บการเฝ้าระวงัทางโภชนาการ โดยท า

การชัง่น ้าหนักประเมนิภาวะโภชนาการทกุ 6 เดอืน ที่

ด าเนนิการโดยเทศบาลหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 78 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

ภารกจิที ่9 การสงเคราะหผ์ูป่้วยโรคเอดส์

ภารกจิที ่10 การสาธารณสขุมลูฐาน



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

10.3 จ านวนของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความ

รับผดิชอบของเทศบาล ทีม่ปัีญหาทพุโภชนาการ ที่

ไดรั้บอาหารเสรมิ และค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหา

ทางโภชนาการ ทีด่ าเนนิการโดยเทศบาลหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 9 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

10.4 จ านวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผดิชอบ

ของเทศบาล ทีไ่มม่ปัีญหาภาวะทพุโภชนาการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 419 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

10.6 จ านวนครัง้ของการจัดการแกไ้ขปัญหาชมุชน/

หมูบ่า้นทีเ่กดิปัญหาโรคตดิตอ่ โดยการจัดใหม้วีสัดุ

อปุกรณ์และ/หรอืงบประมาณ เพือ่ป้องกนัและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ทีส่ าคญั ทีด่ าเนนิการโดยเทศบาล

หรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 26 150000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

10.7 จ านวนครัง้ในการจัดกจิกรรมป้องกนัและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ทีส่ าคญั ในทอ้งถิน่ทีเ่ทศบาล

รับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 26 150000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

10.8 จ านวนของหญงิมคีรรภท์ีไ่ดรั้บการฝากครรภใ์น

สถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลไดรั้บความรู ้

และค าแนะน าเรือ่งการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัโรค ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 8 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

10.9 จ านวนของหญงิมคีรรภ ์ทีไ่ดรั้บการฝากครรภ์

ในสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลไดรั้บ

ความรูแ้ละค าแนะน าในการดแูลสขุภาพของแมแ่ละ

เด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 8 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

10.10 จ านวนของหญงิหลงัคลอด ทีไ่ดรั้บการฝาก

ครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล

ไดรั้บความรูแ้ละค าแนะน าในการดแูลสขุภาพของแม่

และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 8 0 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

10.11 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมเผยแพร่ความรู ้

เรือ่งอนามัยสิง่แวดลอ้มทีเ่ทศบาลรับผดิชอบ จัดหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

10.12 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมลดมลภาวะ

และสง่เสรมิอนามัยสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นร่วม

ของชมุชนทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครั ้งั เลอืก



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

11.1 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการฝึกซอ้มตาม

แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 20000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

11.2 จ านวนของอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน

ในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 55 200000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

11.3 จ านวนครัวเรอืนทีป่ระสบภัยพบิตัใินเขตพืน้ที่

เทศบาลทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอืและสงเคราะห ์โดยนับ

จากการส ารวจความเสยีหายเพือ่แจง้ไปยังหน่วยงาน

ทีม่หีนา้ทีส่นับสนุนการจา่ยเงนิทดรองราชการ เพือ่

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิตักิรณีฉุกเฉนิใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

ครัวเรอืน เลอืก

11.4 จ านวนครัง้ของการฝึกอบรมแกบ่คุลากรของ

เทศบาลใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเบือ้งตน้ทัง้กอ่น ขณะ และหลงัเกดิภัย 

โดยเทศบาลเป็นผูจั้ดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 3 30000 ท าร่วมกบั

สว่นราชการ

11.5 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเกีย่วกบัการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลเป็นผูจั้ดหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 2 20000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

12.1 จ านวนครัง้ของการจัดโครงการ/กจิกรรมการ

ป้องกนัปัญหายาเสพตดิทีเ่ทศบาลรับผดิชอบ จัดหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

ภารกจิที ่11 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ภารกจิที ่12 การแกไ้ขและป้องกนัปญัหายาเสพตดิ

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-3 เทศบาลต าบล ปรใุหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

12.2 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการแกไ้ขปัญหา

ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ โดยเทศบาลด าเนนิการหรอื

การใหง้บประมาณสนับสนุน หรอืการประสาน

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ไปด าเนนิการ

บ าบดัรักษาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

12.3 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมเพือ่การดแูล

และตดิตามภายหลงัการบ าบดัรักษาเพือ่ป้องกนัมใิห ้

ผูผ้า่นการบ าบดักลบัไปเสพซ ้า โดยเทศบาล

ด าเนนิการหรอืการใหง้บประมาณสนับสนุน หรอืการ

ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ไปด าเนนิการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก



งบประมาณ รูปแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

13.1 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการสง่เสรมิการ

พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีด่ าเนนิการโดยเทศบาล

หรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

13.2 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการสง่เสรมิให ้

ประชาชนประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงที่

เทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 800000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ภารกจิที ่13 การทอ่งเทีย่ว

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-4 เทศบาลต าบลปรใุหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน



งบประมาณ รปูแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

14.1 จ านวนของหมูบ่า้น/ชมุชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล

ทีม่กีารจัดท าฐานขอ้มลูเพือ่การวางแผนจัดการ ขยะ

มลูฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

หมูบ่า้น/ชมุชน

หมูบ่า้น/

ชมุชน

เลอืก

14.2 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมทีเ่ทศบาล

รับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ เพือ่

สง่เสรมิการลดปรมิาณขยะมลูฝอยในเขตพืน้ที่

เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้ กี่

ครัง้

ครัง้ เลอืก

14.3 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมทีเ่ทศบาล

รับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ เพือ่

สง่เสรมิใหค้รัวเรอืนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลมกีารคัด

แยกขยะกอ่นทิง้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

14.4 จ านวนครัง้ตอ่สปัดาหข์องการจัดเก็บขยะมลู

ฝอยในชมุชนหรอืหมูบ่า้นในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรณีทีเ่ทศบาลมรีถ

จัดเก็บขยะมลูฝอยหรอืมกีารจา้งจัดเก็บขยะมลูฝอย)

ครัง้/สปัดาห์ 6 607275 อปท. 

ด าเนนิการเอง

14.5 จ านวนของสถานทีก่ าจัดขยะ และ/หรอืสถานที่

ฝังกลบ/วางกองขยะมลูฝอยในพืน้ทีเ่ทศบาลทีไ่ดรั้บ

การตรวจตามหลักสขุาภบิาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ เลอืก

14.6 จ านวนครัง้ของการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

น ้าใตด้นิบรเิวณรอบสถานทีก่ าจัดขยะมลูฝอยและ/

หรอืสถานทีฝั่งกลบ/วางกองขยะมลูฝอย ในเขตพืน้ที่

เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ เลอืก

ภารกจิที ่14 การรกัษาความสะอาดและการจดัระเบยีบในการเก็บ

ขนและการก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-5 เทศบาลต าบลปรใุหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ



งบประมาณ รปูแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

14.7 จ านวนของหมูบ่า้น/ชมุชนทีม่โีครงการ/กจิกรรม

 หรอืเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการ

เสรมิสรา้งศักยภาพชมุชนในการจัดการขยะมลูฝอยที่

เทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีห่มูบ่า้น/

ชมุชน

หมูบ่า้น/

ชมุชน

เลอืก

15.1 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการรณรงคก์าร

ปลกูตน้ไม ้หรอืการดแูลรักษาตน้ไม ้เพือ่เพิม่พืน้ทีส่ ี

เขยีวในเขตเทศบาล ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัดหรอื

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 20000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

ภารกจิที ่15 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



งบประมาณ รปูแบบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

16.1 จ านวนครัง้ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบหรอืร่วมกบั

หน่วยงานอืน่ในการจัดกจิกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูละ

สบืทอดประเพณี ศลิปะ วฒันธรรม และภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ทีส่ าคัญของทอ้งถิน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

กจิกรรม 2 600000 ท าร่วมกบั

ทอ้งถิน่

16.2 จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟแูละสบืทอดประเพณี ศลิปะ วฒันธรรม และภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ทีส่ าคัญของทอ้งถิน่ ทีเ่ทศบาล

รับผดิชอบจัดหรอืร่วมกบัหน่วยงานอืน่จัดขึน้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น (ใหนั้บรวม

จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมในทกุกจิกรรม ตลอดทัง้

ปีงบประมาณ)

คน 1500 600000 ท าร่วมกบั

ทอ้งถิน่

ไมไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ภารกจิที ่16 การอนรุกัษป์ระเพณี ศลิปะ วฒันธรรม และภมู ิ

ปญัญาทอ้งถ ิน่

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-6 เทศบาลต าบลปรใุหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน


