
ขอ้มลูพืน้ฐาน เทศบาลต าบล ปรใุหญ่

อปท.เอง จากแหลง่อืน่

(เลอืก) (เลอืก)

1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิในความรับผดิชอบทัง้หมดของ 

เทศบาล กม. 1.06 เลอืก

1.2 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ในความรับผดิชอบทัง้หมด

ของ เทศบาล กม. 7.89 เลอืก

1.3 ระยะทางของถนลกูรังในความรับผดิชอบทัง้หมดของ เทศบาล กม. เลอืก

1.4 ระยะทางของถนนดนิ/หนิคลกุในความรับผดิชอบทัง้หมดของ เทศบาล กม. 0.97 เลอืก

1.5 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิในความรับผดิชอบของ เทศบาล ที่

ประชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการสรา้ง

เพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 กม. เลอืก

1.6 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ในความรับผดิชอบของ

เทศบาล ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการ

สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 กม. 0.95 เลอืก

1.7 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่(ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล แหง่ 9 เลอืก

1.8 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ 

เทศบาล แหง่ เลอืก

1.9 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่(ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล 

ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการสรา้ง

เพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 แหง่ เลอืก

1.10 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ 

เทศบาล ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการ

สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 แหง่ 12 เลอืก

1.11 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่(ขนาด >=80 ซม.) ของ 

เทศบาล กม. 6.85 เลอืก

1.12 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ

 เทศบาล กม. 5.6 เลอืก

1.13 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่(ขนาด >=80 ซม.) ของ 

เทศบาล ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการ

สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 กม. เลอืก

1.14 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ

 เทศบาล ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการ

สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 กม. 1.83 เลอืก

1.15 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิของ เทศบาล ทีม่รีะบบระบายน ้า ที่

ประชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการสรา้ง

เพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 กม. 0.36 เลอืก

1.16 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล ทีม่รีะบบ

ระบายน ้า ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหส้รา้งหรอืตามแผนการพัฒนาทีต่อ้งการ

สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561 กม. 1.83 เลอืก

1.ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายการขอ้มลู หนว่ย ขอ้มลู ณ ปี 2561

แหลง่ขอ้มลู

ไมม่บีรกิารสาธารณะ



1.17 จ านวนเสน้ทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน ้าในความรับผดิชอบของ

 เทศบาล เสน้ 13 เลอืก

1.18 จ านวนบอ่น ้า/บอ่น ้าบาดาลในความรับผดิชอบของเทศบาล(เทศบาลได ้

ขึน้ทะเบยีนหรอืขออนุญาตเิรยีบรอ้ยแลว้) บอ่ 20 เลอืก

1.19 จ านวนบอ่น ้า/น ้าบาดาลในเขตพืน้ทีข่อง เทศบาล ทีป่ระชาชนตอ้งการให ้

สรา้งเพิม่เตมิหรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 บอ่ 22 เลอืก

1.20 จ านวนถังเก็บน ้าเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนเมือ่เกดิความเดอืดรอ้น เชน่ ภัย

แลง้ เป็นตน้ ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ถัง เลอืก

1.21 จ านวนถังเก็บน ้าทีป่ระชาชนตอ้งการใหส้รา้งหรอืตดิตัง้เพิม่เตมิ หรอืตาม

แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 ถัง เลอืก

1.22 จ านวนแหลง่น ้าสาธารณะ พืน้ทีพั่กน ้า หรอืแกม้ลงิในความดแูลของ 

เทศบาล แหง่ 1 เลอืก

1.23 จ านวนแหลง่น ้าสาธารณะ พืน้ทีพั่กน ้า หรอืแกม้ลงิทีป่ระชาชนตอ้งการให ้

สรา้งหรอืจัดหาเพิม่เตมิ หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 แหง่ เลอืก

1.24 จ านวนระบบสบูน ้า/เครือ่งสบูน ้าทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล เครือ่ง 34 เลอืก

1.25 จ านวนระบบสบูน ้า/เครือ่งสบูน ้าทีป่ระชาชนตอ้งการใหจั้ดซือ้หรอืตดิตัง้

เพิม่เตมิ หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 เครือ่ง 2 เลอืก

1.26 ปรมิาณความตอ้งการน ้าประปาโดยภาคครัวเรอืน ภาคการเกษตร และ

ภาคอตุสาหกรรมรวมกัน (ลบ.ม. ตอ่วนั) ลบ.ม. 1600 เลอืก

1.27 ขนาดของพืน้ทีท่ีม่คีวามตอ้งการใชน้ ้าประปาทัง้หมดในเขตรับผดิชอบของ

 เทศบาล ตร.กม. 8 เลอืก

1.28 จ านวนระบบการผลติน ้าประปาในความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ 9 เลอืก

1.29 จ านวนสะพานคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ในความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ 1 เลอืก

1.30 จ านวนสะพานไมใ้นความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ เลอืก

1.31 จ านวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล จดุ 1800 เลอืก

1.32 จ านวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล จดุ เลอืก

1.33 จ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล จดุ เลอืก

1.34 จ านวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีป่ระชาชน

ตอ้งการใหต้ดิตัง้เพิม่เตมิหรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 จดุ 8 เลอืก

1.35 จ านวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีป่ระชาชนตอ้งการให ้

ตดิตัง้เพิม่เตมิหรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 จดุ เลอืก

1.36 จ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล ที่

ประชาชนตอ้งการใหต้ดิตัง้เพิม่เตมิหรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 จดุ เลอืก

1.37 จ านวนทา่เทยีบเรอื/ทา่ขา้ม ในความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ เลอืก

1.38 จ านวนสถานขีนสง่ในความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ เลอืก

1.39 จ านวนจดุอันตรายบรเิวณทีเ่กดิอบุัตเิหตบุอ่ยครัง้ทางการจราจรทางบก 

เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) จดุ 2 เลอืก

1.40 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับปัญหาการจราจรทางบกในเขตพืน้ที ่เทศบาล 

(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) เรือ่ง เลอืก

1.41 พืน้ทีผ่วิการจราจรทีม่นี ้าทว่มขังและสง่ผลใหเ้กดิการจราจรตดิขัดในเขต 

เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) แหง่ 1 เลอืก

1.42 จ านวนจดุอันตรายบรเิวณทีเ่กดิอบุัตเิหตบุอ่ยครัง้ทางการจราจรทางน ้า/

ทางทะเลในเขต เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) จดุ เลอืก

1.43 ปรมิาณน ้าเสยีรวมทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบัดตอ่วนั (ภารภจิเสรมิขัน้

พืน้ฐาน) ลบ.ม. เลอืก

1.44 ปรมิาณน ้าเสยีจากครัวเรอืนทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบัดตอ่วนั (ภารภจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐาน) ลบ.ม. เลอืก



1.45 ปรมิาณน ้าเสยีจากภาคอตุสาหกรรมหรอืภาคธรุกจิทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการ

บ าบัดตอ่วนั (ภารภจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน) ลบ.ม. เลอืก

1.46 ปรมิาณน ้าเสยีจากภาคการเกษตรทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบัดตอ่วนั (ภาร

ภจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน) ลบ.ม. เลอืก

1.47 จ านวนระบบขนสง่มวลชนของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการพัฒนาหรอืจัดใหม้ขี ึน้

และใหบ้รกิารแกป่ระชาชนในพืน้ที ่(เกณฑช์ีว้ดัขัน้พืน้ฐาน) ระบบ เลอืก

1.48 ขนาดพืน้ที ่เทศบาล ทัง้หมด (ภารภจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน) ตร.กม. 16.63 เลอืก

1.49 จ านวนการตรวจคณุภาพน ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบัดจากระบบบ าบัดน ้าเสยีรวม

ของ เทศบาล (ภารภจิเสรมิขัน้พัฒนา) ครัง้ เลอืก

2.1 จ านวนอาคาร/โครงการทีย่ืน่ขออนุญาตกอ่สรา้งใหมร่ะหวา่งปีงบประมาณ 

2561 แหง่ 91 เลอืก

2.2 จ านวนอาคาร/โครงการทีย่ืน่ขออนุญาตดัดแปลงหรอืปรับปรงุระหวา่ง

ปีงบประมาณ 2561 แหง่ 91 เลอืก

2.3 จ านวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับผังการใชท้ีด่นิในรอบปีงบประมาณ 2561 เรือ่ง เลอืก

2.4 จ านวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับการควบคมุอาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบ

ปีงบประมาณ 2561 เรือ่ง เลอืก

2.5 จ านวนอาคารสงูหรอือาคารเสีย่งภัยทัง้หมดในเขต เทศบาล หลัง 4 เลอืก

2.6 การจัดท าผังเมอืงเพือ่ให ้เทศบาล มแีผนผังนโยบายและผังเมอืงรวม

จังหวดั/เมอืง/ชมุชนเป็นกรอบการพัฒนาทอ้งถิน่(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) ขัน้ตอน เลอืก

2.7 พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นแผนการพัฒนาและจัดรปูทีด่นิเพือ่รองรับการขยายตัวของ

เมอืงและเศรษฐกจิทัง้หมดในปีงบประมาณ 2561 ตร.กม. เลอืก

2.8 ขอ้มลูทีด่นิและแผนทีร่ปูแปลงทัง้หมดในความผดิชอบของ เทศบาล แปลง 4 เลอืก

2.9 ขอ้มลูทีด่นิของรัฐทัง้หมดในความผดิชอบของ เทศบาล แปลง 4 เลอืก

2.10 ขนาดพืน้ทีเ่มอืงหรอืชมุชนทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ตร.กม. 16.63 เลอืก

2.11 จ านวนอาคาร/อาคารสงูทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบในระหวา่งปีตาม

กฎหมายควบคมุอาคาร หลัง 4 เลอืก

2.12 จ านวนครัวเรอืนทีม่แีผนการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนจาก อปท ในการจัดรปู

ทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที่ ครัวเรอืน เลอืก

2.13 ขนาดของพืน้ทีท่ีม่ฐีานขอ้มลูและแผนทีก่ารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ/อาคาร

มาตราสว่น 1 : 4,000 ในความดแูลของ อปท ตร.กม. เลอืก

2.14 จ านวนทีต่อ้งลงจดุแสดงต าแหน่งพืน้ทีท่ีอ่นุญาตใหม้กีารกอ่สรา้งอาคาร 

และต าแหน่งของอาคารทีม่กีารออกเลขรหัสประจ าบา้น ในปีงบประมาณ 2561 แหง่ เลอืก

3.1 จ านวนสตรทัีง้หมดในพืน้ที่ คน 2654 เลอืก

3.2 จ านวนผูส้งูอายทัุง้หมดในพืน้ที่ คน 1148 เลอืก

3.3 จ านวนผูส้งูอายมุปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงทัง้หมดในพืน้ที่ คน 55 เลอืก

3.4 จ านวนผูส้งูอายทัุง้หมดในเขต เทศบาล ทีม่ฐีานะยากจน ไมม่คีนดแูล

หรอืไมม่รีายไดอ้ืน่ๆ คน 23 เลอืก

3.5 จ านวนผูพ้กิารทัง้หมดในพืน้ทีข่อง เทศบาล ทีต่อ้งการการดแูล สงเคราะห ์

หรอืฟ้ืนฟู คน 40 เลอืก

3.6 จ านวนผูพ้กิารทีต่อ้งการอาชพี รายได ้หรอืการมงีานท าทัง้หมดในพืน้ทีข่อง

 เทศบาล คน 20 เลอืก

3.7 จ านวนผูพ้กิารทัง้หมดในพืน้ที่ คน 174 เลอืก

3.8 จ านวนหอ้งน ้าในอาคาร เทศบาล หอ้ง 23 เลอืก

3.9 จ านวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสทั์ง้หมดในพืน้ทีข่อง เทศบาล ทีต่อ้งการการ

ดแูล สงเคราะห ์หรอืฟ้ืนฟู คน 1 เลอืก

2.ดา้นผงัเมอืง

3. ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ



3.10 จ านวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสทั์ง้หมดในพืน้ทีข่อง เทศบาลทีต่อ้งการอาชพี

 รายได ้หรอืการมงีานท า คน 1 เลอืก

3.11 จ านวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสทั์ง้หมดในพืน้ทีข่อง เทศบาล คน 1 เลอืก

3.12 จ านวนผูต้ดิยาเสพตดิทัง้หมดในพืน้ทีข่อง เทศบาล คน เลอืก

3.13 จ านวนประชากรทัง้หมดในพืน้ทีข่อง เทศบาล คน 8306 เลอืก

3.14 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล เกีย่วกับการป้องกันและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ส าคัญในชมุชน เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคมอื เทา้ ปากเป่ือย 

เป็นตน้ โครงการ 1 เลอืก

3.15 จ านวนแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูด็กอาย ุ0-5 ปีทัง้หมดใน เทศบาล คน 351 เลอืก

3.16 จ านวนเด็กและเยาวชนในพืน้ทีข่อง เทศบาล ทัง้หมด คน 1177 เลอืก

3.17 จ านวนสตรทีีไ่ดรั้บการฝึกอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงานจาก เทศบาล(ภารกจิ

หลักขัน้พัฒนา) คน 100 เลอืก

3.18 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมเกีย่วกับการจัดบรกิารสาธารณะของ เทศบาล

 ทีด่ าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) โครงการ 17 เลอืก

3.19 จ านวนประชาชนทีป่่วยจากโรคประจ าถิน่ทัง้หมดในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล 

(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 58 เลอืก

3.20 จ านวนของเด็กอาย ุ0-5 ทัง้หมดในเขตพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้

พัฒนา) คน 351 เลอืก

3.21 จ านวนของหญงิมคีรรภทั์ง้หมดในเขตพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้

พัฒนา) คน 19 เลอืก

3.22 จ านวนของเด็กและเยาวชนเพศหญงิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที ่เทศบาล

(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา คน 572 เลอืก

3.23 จ านวนรา้นอาหารหรอืสถานประกอบกจิการอาหารทัง้หมดในพืน้ทีข่อง 

เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน) แหง่ 154 เลอืก

3.24 จ านวนครัวเรอืนผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสทัง้หมดในพืน้ทีข่อง 

เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน) ครัวเรอืน 650 เลอืก

3.25 จ านวนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 

ผูป่้วย เด็ก เยาวชน และสตร ีของ เทศบาล ในปีงบประมาณ 2561(ภารกจิเสรมิ

ขัน้พัฒนา) โครงการ 2 เลอืก

3.26 จ านวนเด็ก 0-5 ปีทัง้หมดทีถู่กเลีย้งดโูดยผูส้งูอายเุพยีงล าพังในเขตพืน้ที ่

เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) คน เลอืก

3.27 จ านวนผูท้ีม่อีาการทางจติทัง้หมดในเขตพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้

พัฒนา) คน 86 เลอืก

4.1 จ านวนเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพกิารทัง้หมดในพืน้ทีข่องเทศบาล คน 18 เลอืก

4.2 จ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพกิาร หรอืเด็กยากจนทัง้หมดในพืน้ทีข่อง 

เทศบาล คน 18 เลอืก

4.3 จ านวนเด็กพเิศษทัง้หมดในพืน้ที ่เทศบาล คน เลอืก

4.4 จ านวนเด็กอาย ุ2-4 ขวบทัง้หมดในเขตพืน้ทีข่อง เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้

พัฒนา) คน 116 เลอืก

4.5 จ านวนเด็กอาย ุ5-6 ขวบทัง้หมดในเขต เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 100 เลอืก

4.6 จ านวนเด็กอาย ุ7-12 ขวบทัง้หมดในเขต เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 290 เลอืก

4.7 จ านวนเด็กอาย ุ13-15 ปีทัง้หมดในเขต เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 102 เลอืก

4.8 จ านวนเด็กอาย ุ16-18 ปีทัง้หมดในเขต เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 175 เลอืก

4.9 จ านวนของนักเรยีนทัง้หมดในสถานศกึษาในสงักัด เทศบาล (ภารกจิหลัก

ขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.10 จ านวนประชากรในเขต เทศบาล ทีม่อีายตุัง้แต ่25 ปีขึน้ไป (ภารกจิหลัก

ขัน้พัฒนา) คน 4539 เลอืก

4. ดา้นการศกึษา



4.11 จ านวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด เทศบาล ทีส่อบ O-Net ในกลุม่วชิา

สามัญ ระดับประถมศกึษาปีที ่6 (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.12 จ านวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด เทศบาล ทีส่อบ O-Net ในกลุม่วชิา

สามัญ ระดับมัธยมศกึษาปีที ่3 (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.13 จ านวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด เทศบาล ทีส่อบ O-Net ในกลุม่วชิา

สามัญ ระดับมัธยมศกึษาปีที ่6 (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.14 จ านวนเด็กนักเรยีนระดับประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีน/สถานศกึษา

สงักัด เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.15 จ านวนเด็กนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีน/สถานศกึษา

สงักัด เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.16 จ านวนเด็กนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีน/สถานศกึษา

สงักัด เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.17 จ านวนเด็กนักเรยีนระดับอาชวีศกึษา ของโรงเรยีน/สถานศกึษาสงักัด 

เทศบาล(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.18 จ านวนเด็กและเยาวชนซึง่เป็นผูพ้กิารและดอ้ยโอกาสทัง้หมดในพืน้ทีข่อง 

เทศบาล(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 18 เลอืก

4.19 จ านวนนักเรยีนทีห่ยดุเรยีนกลางคัน (drop-out rate) ของโรงเรยีน/

สถานศกึษาสงักัด เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) คน เลอืก

4.20 จ านวนชา่งฝีมอืแรงงานทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมทักษะฝีมอืแรงงานที ่เทศบาล

 จัดใหม้ขี ึน้รว่มกับหน่วยงานอืน่ๆทัง้หมในพืน้ที ่เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) คน เลอืก

5.1 จ านวนรถดับเพลงิทัง้หมดของ เทศบาล คัน 2 เลอืก

5.2 จ านวนแผนดา้นป้องกันสาธารณภัยที ่เทศบาล ก าหนดเพือ่ใหค้รอบคลมุสา

ธารณภัยประเภทส าคัญทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่ แผน 4 เลอืก

5.3 จ านวนหมูบ่า้น/ชมุชนทัง้หมดในเขตพืน้ที ่เทศบาล หมูบ่า้น/ชมุชน 7 เลอืก

5.4 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารสาธารณะของ เทศบาลทีม่ผีลกระทบตอ่

ชมุชน/ประชาชน โครงการ/กจิกรรม เลอืก

5.5 จ านวนหอพักทัง้หมดในพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) แหง่ เลอืก

5.6 จ านวนเรือ่งรอ้งทกุขเ์กีย่วกับปัญหาความขัดแยง้ในเขตพืน้ทีข่อง เทศบาล 

(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) เรือ่ง เลอืก

5.7 จ านวนเรือ่งความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่เทศบาล ที ่เทศบาล ไดรั้บแจง้

เพือ่ด าเนนิการแกไ้ข (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) เรือ่ง เลอืก

5.8 จ านวนอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) ครัง้ เลอืก

5.9 จ านวนเครือ่งมอือปุกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทัง้หมดใน 

เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน) ชิน้ 80 เลอืก

5.10 จ านวนพืน้ที ่เทศบาล ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิอาชญากรรม (ภารกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐาน) ตร.กม. เลอืก

5.11 จ านวนของผูบ้รโิภคทีป่ระสบปัญหาการถูกละเมดิหรอืเอารัดเอาเปรยีบใน

เขตพืน้ทีข่อง เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) คน เลอืก

5.12 จ านวนขอ้ขัดแยง้ทีไ่ดน้ าเขา้สูก่ระบวนไกลเ่กลีย่หรอืกระบวนการยตุธิรรม

ชมุชน (ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) เรือ่ง เลอืก

6.1 จ านวนชา่งฝีมอืแรงงานทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพีหรอืการพัฒนา

ทักษะฝีมอืแรงงานจาก เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) เลอืก

6.2 จ านวนของประชากรกลุม่ยากจนหรอืผูด้อ้ยโอกาสในพืน้ทีข่อง เทศบาล 

(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 18 เลอืก

6.3 จ านวนของประชากรวยัแรงงานในพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) คน 1378 เลอืก

6.4 จ านวนฟ้ืนทีเ่สือ่มโทรมทัง้หมด ไร่ เลอืก

5. ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั

6. ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทุน



6.5 จ านวนกลุม่เกษตรกรทัง้หมดทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจาก เทศบาล (ภารกจิ

หลักขัน้พัฒนา) กลุม่ เลอืก

6.6 จ านวนพืน้ทีเ่กษตรกรรมทัง้หมดทีอ่ยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของ เทศบาล 

(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) ไร่ 5943.75 เลอืก

6.7 จ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้หมดของ เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) คน เลอืก

6.8 จ านวนแปลงเกษตร/ฟารม์ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่อง เทศบาล (ภารกจิเสรมิ

ขัน้พัฒนา) แปลง เลอืก

6.9 จ านวนเกษตรกรทัง้หมดใน เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) คน 1199 เลอืก

7.1 ปรมิาณขยะชมุชนทีเ่กดิขึน้ ตัน/วนั 7.86 เลอืก

7.2 ปรมิาณขยะตดิเชือ้ทีเ่กดิขึน้ ตัน/วนั เลอืก

7.3 จ านวนครัวเรอืนทัง้หมดในพืน้ทีข่อง เทศบาล ครัวเรอืน 4883 เลอืก

7.4 จ านวนครัง้ทีม่กีารรอ้งเรยีนปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่เทศบาล ครัง้ 24 เลอืก

7.5 จ านวนของแหลง่น ้าในชมุชนในเขตพืน้ทีข่อง เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้

พัฒนา) แหลง่ 2 เลอืก

7.6 จ านวนพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาชายฝ่ังกัดเซาะหรอืตลิง่พัง ในเขตพืน้ทีข่อง 

เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) ตร.ม. เลอืก

7.7 ปรมิาณขยะอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์สารเคมอีันตราย 

และขยะอันตรายในพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน) ตัน/วนั เลอืก

7.8 จ านวนพืน้ทีก่ารเกษตรและพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมในเขต เทศบาล (ภารกจิเสรมิ

ขัน้พัฒนา) ไร่ 5943.75 เลอืก

8.1 จ านวนของอาคารเกา่ โบราณสถาน พพิธิภัณฑช์มุชนทอ้งถิน่ หรอืสถานที่

ส าคัญในทางประวตัศิาสตรห์รอืวฒันธรรมที ่เทศบาล ดแูลสนับสนุน (ภารกจิ

หลักขัน้พัฒนา) แหง่ เลอืก

8.2 จ านวนครัง้ในการแจง้ปัญหาการบกุรกุหรอืท าลายโบราณสถาน ศาสนา

สถานในพืน้ทีท่ี ่เทศบาล ไดรั้บแจง้ (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา) ครัง้ เลอืก

8.3 จ านวนศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ โบราณสถาน หรอืสถานทีส่ าคัญ 

ชมุชนเกา่/เมอืงเกา่/อาคารเกา่ หรอืแหลง่มรดกทางวฒันธรรม ฯลฯ ในพืน้ทีข่อง

 เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา) แหง่ เลอืก

7. ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

8. ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้นและโบราณสถาน


