
งบประมา

ณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ

8.1 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล สง่เสรมิอำชพีและ

สรำ้งรำยไดใ้หแ้กส่ตรี

โครงกำร 1 650000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

8.2 จ ำนวนสตรทีีไ่ดรั้บกำรพัฒนำฝีมอื/แรงงำนจำก 

เทศบำล หรอืโครงกำรเกีย่วกับกำรพัฒนำฝีมอื

แรงงำนทีจั่ดใหโ้ดย เทศบำล

คน เลอืก

8.3 จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพสตรทีี ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรในระหวำ่งปีงบประมำณ 2561

โครงกำร 1 30000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

8.4 จ ำนวนสตรทีีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิสขุภำพจำก 

เทศบำล

คน 100 30000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

8.5 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล ด ำเนนิกำรดแูล 

สงเครำะห ์หรอืฟ้ืนฟแูก ่สตรี

โครงกำร เลอืก

8.6 จ ำนวนของสตรทีีไ่ดรั้บกำรดแูล สงเครำะห ์

หรอืฟ้ืนฟจูำก เทศบำล

คน เลอืก

8.7 จ ำนวนสตรทีีม่รีำยไดเ้พิม่ขึน้หรอืมงีำนท ำ

ตอ่เนือ่งหลงัจำกไดรั้บกำรฝึกอบรมพัฒนำฝีมอื

แรงงำนจำก เทศบำล(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

8.8 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมดำ้นกำรจัดบรกิำร

สำธำรณะของ เทศบำลทีก่ลุม่สตรมีสีว่นรว่มในกำร

คดิ วำงแผน ด ำเนนิโครงกำร หรอืตดิตำมประเมนิผล

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

โครงกำร 1 30000 ท ำรว่มกับ

ทอ้งถิน่

9.1 จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิสขุภำพผูส้งูอำยทุี ่

เทศบำล ด ำเนนิกำร

โครงกำร 1 200000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

9.2 จ ำนวนผูส้งูอำยทุีไ่ดรั้บกำรดแูลสง่เสรมิสขุภำพ

จำก เทศบำล

คน 200 200000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

9.3 จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิผูส้งูอำยทุีม่ปัีญหำดำ้น

สขุภำพหรอืป่วยตดิเตยีงที ่เทศบำล ไดด้ ำเนนิกำร

ในปีงบประมำณ

โครงกำร เลอืก

9.4 ผูส้งูอำยทุีม่ปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืป่วยตดิเตยีง

ทีไ่ดรั้บกำรดแูลดำ้นสขุภำพจำก เทศบำล

คน 13 65000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

9.5 จ ำนวนผูส้งูอำยใุนเขต เทศบำล ทีไ่ดรั้บกำร

ตรวจสขุภำพอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

คน เลอืก

9.6 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที ่เทศบำล ด ำเนนิกำร

เพือ่สง่เสรมิกำรออกก ำลงักำยของผูส้งูอำยุ

โครงกำร 1 400000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

9.7 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที ่เทศบำล ด ำเนนิกำร

เพือ่สรำ้งควำมตระหนักใหเ้ห็นคณุคำ่ของผูส้งูอำยุ

ของคนในครอบครัวและชมุชน

โครงกำร 1 200000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

9.8 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมของกำรออกหน่วย

บรกิำรชมุชนเคลือ่นที ่กำรเยีย่มบำ้น กำรให ้

ค ำแนะน ำ ปรกึษำปัญหำสขุภำพแกผู่ส้งูอำยุ

โครงกำร เลอืก

9.9 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุนแก่

กลุม่ผูส้งูอำยใุนกำรจัดกจิกรรมของกลุม่หรอืชมรม

ผูส้งูอำย ุหรอืกจิกรรมนันทนำกำรในรอบปี 2561

โครงกำร 1 200000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

9.10 จ ำนวนผูส้งูอำยทุีเ่ขำ้รว่มกจิกรรม/ชมรม/

สมำคมที ่เทศบำล ไดใ้หก้ำรสนับสนุน

คน 200 200000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

9.11 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุน

แกก่ลุม่ผูส้งูอำยใุนกำรฝึกอำชพีหรอืกำรเพิม่รำยได ้

เสรมิ

โครงกำร 1 650000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

9.12 จ ำนวนผูส้งูอำยทุีเ่ขำ้รว่มโครงกำรฝึกอำชพี

หรอืสรำ้งรำยไดเ้สรมิที ่เทศบำล ไดใ้หก้ำรสนับสนุน

แกผู่ส้งูอำยุ

คน 180 650000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

9.13 จ ำนวนผูส้งูอำยใุนเขตรับผดิชอบของ 

เทศบำลทีม่ผีลกำรตรวจสขุภำพในระดบัปกต ิ

หรอืไมม่สีภำวะซมึเศรำ้(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

9.14 จ ำนวนผูส้งูอำยทุีม่ผีลตรวจสขุภำพผดิปกติ

และไดรั้บกำรดแูลจำก เทศบำล ในกำรรักษำหรอืสง่

ตอ่ไปยังสถำนพยำบำล(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

9.15 จ ำนวนผูส้งูอำยทุีย่ำกจนที ่เทศบำลไดใ้หก้ำร

ดแูลดำ้นอำชพีหรอืรำยไดเ้สรมิจนมรีำยไดเ้พิม่ขึน้

เพยีงพอส ำหรับกำรด ำรงชพี (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

9.16 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมดำ้นกำรจัดบรกิำร

สำธำรณะของ เทศบำลทีก่ลุม่ผูส้งูอำยมุสีว่นรว่มใน

กำรคดิ วำงแผน ด ำเนนิโครงกำร หรอืตดิตำม

ประเมนิผล (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

โครงกำร 1 200000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

กำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ แบบสอบถำมที ่2-2 เทศบำลต ำบล ปรุใหญ่

ภารกจิที ่9 การสง่เสรมิและการพฒันาผูส้งูอายุ

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน

ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที ่8 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี



9.17 จ ำนวนสถำนสงเครำะหค์นชรำ/บำ้นพัก

คนชรำ/ศนูยพั์กพงิผูส้งูอำยขุอง เทศบำล (ภำรกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐำน)

แหง่ เลอืก

9.18 จ ำนวนศนูยด์แูลผูส้งูอำย/ุสถำน Day-care 

ของ เทศบำล (ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

แหง่ เลอืก

9.19 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล สง่เสรมิหรอือบรม

ใหแ้กผู่ส้งูอำย ุเพือ่ใหม้ทัีกษะหรอืควำมรูใ้นกำรดแูล

เด็กอำย ุ0-5 ปีทีบ่ำ้นไดอ้ยำ่งเพยีงพอ(ภำรกจิเสรมิ

ขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

10.1 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับกำรใหบ้รกิำรดำ้นสงัคม กำรใหค้วำมดแูล 

สงเครำะห ์หรอืฟ้ืนฟผููพ้กิำร ทีเ่ขำ้ถงึสทิธขิองผูพ้กิำร

โครงกำร เลอืก

10.2 จ ำนวนผูพ้กิำรทีไ่ดรั้บกำรดแูล สงเครำะห ์

หรอืฟ้ืนฟจูำก เทศบำล

คน เลอืก

10.3 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับกำรสง่เสรมิอำชพีกำรเพิม่รำยได ้หรอืกำร

พัฒนำทักษะฝีมอืแรงงำนใหก้ับผูพ้กิำร

โครงกำร เลอืก

10.4 จ ำนวนผูพ้กิำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิอำชพี กำร

เพิม่รำยได ้หรอืกำรพัฒนำทักษะฝีมอืแรงงำนจำก 

เทศบำล

คน เลอืก

10.5 จ ำนวนผูพ้กิำรทกุประเภทควำมพกิำรทีไ่ดรั้บ

กำรตรวจสขุภำพจำก เทศบำล อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

คน เลอืก

10.6 จ ำนวนผูพ้กิำรไดข้ ึน้ทะเบยีนตำม พ.ร.บ.

สง่เสรมิและพัฒนำคณุภำพชวีติคนพกิำร พ.ศ. 2550

คน 174 1673600 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

10.7 จ ำนวนหอ้งน ้ำในอำคำร เทศบำล ทีผ่ำ่น

เกณฑม์ำตรฐำนหอ้งน ้ำส ำหรับผูพ้กิำร

หอ้ง 3 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

10.8 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

สง่เสรมิพัฒนำศกัยภำพอำสำสมัครดแูลผูพ้กิำรใน

ชมุชน

โครงกำร เลอืก

10.9 สดัสว่นจ ำนวนผูพ้กิำรในชมุชนทีไ่ดรั้บกำรดแูล

จำก เทศบำล ตอ่อำสำสมัครดแูลผูพ้กิำรจ ำนวน 1 คน

คน เลอืก

10.10 จ ำนวนผูพ้กิำรทีม่ผีลกำรตรวจสขุภำพใน

ระดบัปกต ิรำ่งกำยไมท่รดุโทรมกอ่นเวลำอันควร 

หรอืไมม่ปัีญหำสภำวะซมึเศรำ้ (ภำรกจิหลกัขัน้

พัฒนำ)

คน เลอืก

10.11 จ ำนวนผูพ้กิำรทีม่ผีลตรวจสขุภำพผดิปกติ

และไดรั้บกำรดแูลหรอืฟ้ืนฟจูำก เทศบำล ในกำร

รักษำ/สง่ตอ่ไปยังสถำนพยำบำล หรอืกำรท ำ

กำยภำพบ ำบดั (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

10.12 จ ำนวนผูพ้กิำรทีย่ำกจนหรอืไมม่งีำนท ำที่

ไดรั้บกำรดแูลดำ้นอำชพีหรอืกำรมงีำนท ำจำก 

เทศบำล จนมรีำยไดเ้พยีงพอส ำหรับกำรด ำรงชพี 

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

10.13 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมดำ้นกำร

จัดบรกิำรสำธำรณะของ เทศบำลทีก่ลุม่ผูพ้กิำรมสีว่น

รว่มในกำรคดิ วำงแผน ด ำเนนิโครงกำร หรอืตดิตำม

ประเมนิผล (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

โครงกำร เลอืก

10.14 จ ำนวนศนูยพั์กพงิ/ดแูล/ฟ้ืนฟสูภำพส ำหรับผู ้

พกิำรในชมุชนของ เทศบำล(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

แหง่ เลอืก

10.15 จ ำนวนโครงกำรเกีย่วกับกำรปรับปรงุสภำพที่

อยูอ่ำศยัส ำหรับคนพกิำรหรอืผูส้งูอำย(ุภำรกจิเสรมิ

ขัน้พืน้ฐำน)

1 20000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

11.1 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับกำรดแูล สงเครำะห ์หรอืฟ้ืนฟผููต้ดิเชือ้/

ผูป่้วยเอดส์

โครงกำร เลอืก

11.2 จ ำนวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บกำรดแูล 

สงเครำะห ์หรอืฟ้ืนฟจูำก เทศบำล

คน 1 6000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

11.3 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับกำรสง่เสรมิอำชพี กำรเพิม่รำยได ้หรอืกำร

พัฒนำทักษะฝีมอืแรงงำนใหก้ับผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดส์

โครงกำร เลอืก

11.4 จ ำนวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บกำร

สง่เสรมิอำชพี กำรเพิม่รำยได ้หรอืกำรพัฒนำทักษะ

ฝีมอืแรงงำนจำก เทศบำล

คน เลอืก

11.5 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล จัด

เยีย่มบำ้นผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสเ์ป็นประจ ำ

โครงกำร เลอืก

11.6 จ ำนวนของผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บกำร

ตรวจสขุภำพจำก เทศบำล อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

คน เลอืก

11.7 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

สง่เสรมิพัฒนำศกัยภำพอำสำสมัครดแูลผูต้ดิเชือ้/

ผูป่้วยเอดสใ์นชมุชน

โครงกำร เลอืก

11.8 สดัสว่นจ ำนวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดส ์ผูป่้วยตอ่

อำสำสมัครดแูลผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสใ์นชมุชน

คน เลอืก

ภารกจิที ่10 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูพ้กิาร

ภารกจิที ่11 การสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสแ์ละผู ้

ตดิยาเสพตดิ



11.9 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรรณรงคก์ำรอยูร่ว่มกับผูป่้วยตดิเชือ้/ผูป่้วย

เอดสใ์นชมุชนอยำ่งปกตสิขุ

โครงกำร เลอืก

11.10 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับกำรดแูล สงเครำะห ์หรอืฟ้ืนฟผููต้ดิยำเสพตดิ

โครงกำร เลอืก

11.11 จ ำนวนผูต้ดิยำเสพตดิทีไ่ดรั้บกำรดแูล 

สงเครำะห ์หรอืฟ้ืนฟจูำก เทศบำล

จ ำนวน เลอืก

11.12 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรรณรงคก์ำรอยูร่ว่มกับผูต้ดิยำเสพตดิใน

ชมุชนอยำ่งปกตสิขุ

โครงกำร เลอืก

11.13 จ ำนวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีม่ผีลตรวจ

สขุภำพผดิปกตแิละไดรั้บกำรดแูลหรอืฟ้ืนฟจูำก 

เทศบำล ในกำรรักษำ/สง่ตอ่ไปยังสถำนพยำบำล

คน เลอืก

11.14 จ ำนวนผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีย่ำกจนหรอืไม่

มงีำนท ำทีไ่ดรั้บกำรดแูลดำ้นอำชพี หรอืกำรมงีำน

ท ำจำก เทศบำล จนมรีำยไดเ้พยีงพอส ำหรับกำร

คน เลอืก

11.15 จ ำนวนผูต้ดิยำเสพตดิไดรั้บกำรดแูลหรอืฟ้ืนฟู

จำก เทศบำล ทสีำมำรถกลบัเขำ้ไปอยูใ่นสงัคมได ้

ตำมปกต ิ(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

12.1 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล ด ำเนนิกำรให ้

ควำมรูด้ำ้นโภชนำกำรใหแ้กป่ระชำชนท่ัวไปในเขต 

เทศบำล

โครงกำร เลอืก

12.2 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล สง่เสรมิ ป้องกัน /

เฝ้ำระวงั ดำ้นโภชนำกำรแกเ่ด็กอำย ุ0-5 ปี

โครงกำร 1 30000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

12.3 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล สง่เสรมิหรอื

ป้องกัน/เฝ้ำระวงั โภชนำกำรในโรงเรยีนหรอื

สถำนศกึษำในสงักัด เทศบำล

โครงกำร 1 30000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

12.4 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ใน

กำรสง่เสรมิ ป้องกัน ควบคมุ เฝ้ำระวงัป้องกันโรค

ประจ ำถิน่

โครงกำร 1 30000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

12.5 จ ำนวนประชำชนกลุม่เป้ำหมำยทีไ่ดรั้บบรกิำร

จำกกำรสง่เสรมิ ป้องกัน ควบคมุ เฝ้ำระวงัป้องกัน

โรคประจ ำถิน่

คน เลอืก

12.6 จ ำนวนชมุชน/หมูบ่ำ้นทีม่วีสัดอุปุกรณ์และ/

หรอืงบประมำณ โดยไดรั้บกำรสนับสนุนจำก 

เทศบำล ในกำรป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่ที่

ส ำคญัในชมุชน เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคพษิสนัุข

ชมุชน/

หมูบ่ำ้น

17 150000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

12.7 เทศบำลมโีครงกำรหรอืกจิกรรมทีม่บีคุลำกร

ของเทศบำลรว่มเป็นคณะท ำงำนในทมีสอบสวนโรค

เคลือ่นทีเ่ร็วในพืน้ที่

โครงกำร เลอืก

12.8 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ใน

กำรใหค้วำมรูแ้กแ่มห่รอืผูเ้ลีย้งดเูด็กอำย ุ0-5 ปี

เกีย่วกับกำรสรำ้งภมูคิุม้กันโรค

โครงกำร เลอืก

12.9 จ ำนวนแมห่รอืผูเ้ลีย้งดเูด็กอำย ุ0-5 ปีทีเ่ขำ้รับ

กำรอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกับกำรสรำ้งภมูคิุม้กันโรค

จำก เทศบำล

คน เลอืก

12.10 จ ำนวนโครงกำรของ เทศบำล ในกำรแนะน ำ

หรอืดแูลสขุภำพของแมแ่ละเด็ก

โครงกำร 1 30000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

12.11 จ ำนวนโครงกำรของ เทศบำล ในกำรให ้

ค ำแนะน ำหรอืดแูลหญงิหลงัคลอดในกำรดแูล

สขุภำพของแมแ่ละเด็กและวำงแผนครอบครัว

โครงกำร เลอืก

12.12 จ ำนวนประชำชนทีเ่จ็บป่วยจำกโรคประจ ำถิน่

ไมเ่กนิคำ่มำตรฐำนทำงกำรแพทยห์รอืสำธำรณสขุ

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

12.13 จ ำนวนเด็กอำย ุ0-5 ปีทีเ่จ็บป่วยจำกกำร

ไดรั้บโภชนำกำรทำงอำหำรทีไ่มถ่กูตอ้ง(ภำรกจิ

หลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

12.14 ประชำกรทีเ่จ็บป่วยจำกกำรไดรั้บโภชนำกำร

ทำงอำหำรทีไ่มถ่กูตอ้งตอ่ประชำกรทัง้หมด(ภำรกจิ

หลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

12.15 จ ำนวนเด็กอำย ุ0-5 ปีทีม่ปัีญหำทพุ

โภชนำกำร ซึง่ไดรั้บอำหำรเสรมิ และค ำแนะน ำใน

กำรแกไ้ขทำงโภชนำกำรจำก เทศบำล(ภำรกจิหลกั

ขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

12.16 จ ำนวนเด็กอำย ุ0-5 ปีไดรั้บกำรเสรมิ

ภมูคิุม้กันโรค (vaccines) จำก เทศบำลตำมเกณฑ์

ของกระทรวงสำธำรณสขุ(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

12.17 จ ำนวนหญงิมคีรรภท์ีไ่ดรั้บกำรสนับสนุนหรอื

ชว่ยเหลอืจำก เทศบำล ในกำรรับบรกิำรฝำกครรภ์

ตำมเกณฑก์ระทรวงสำธำรณสขุ(ภำรกจิหลกัขัน้

พัฒนำ)

คน เลอืก

12.18 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

ในกำรตรวจสขุำภบิำลรำ้นอำหำรหรอืสถำนประกอบ

กจิกำรอำหำรในพืน้ที ่(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

ภารกจิที ่12 การสาธารณสขุมลูฐาน



12.19 จ ำนวนรำ้นอำหำรหรอืสถำนประกอบกจิกำร

อำหำรไดรั้บกำรตรวจสขุำภบิำลจำก เทศบำล ใน

รอบปี 2562 (ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

แหง่ เลอืก

12.20 จ ำนวนครัวเรอืนทีไ่มม่กีรรมสทิธิใ์นทีอ่ยูอ่ำศยั

ในพืน้ที ่เทศบำล(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ครัวเรอืน เลอืก

12.21 จ ำนวนครัวเรอืนผูม้รีำยไดน้อ้ยทีไ่มม่ี

กรรมสทิธิใ์นทีอ่ยูอ่ำศยัในพืน้ทีเ่ทศบำล(ภำรกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ครัวเรอืน เลอืก

12.22 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำทีอ่ยูอ่ำศยัหรอืเคหะ

ชมุชนส ำหรับผูม้รีำยไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกำสที่

ด ำเนนิกำรโดย เทศบำล(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

12.23 จ ำนวนครัวเรอืนผูม้รีำยไดน้อ้ยหรอื

ผูด้อ้ยโอกำสทีไ่ดรั้บกำรดแูลดำ้นทีอ่ยูอ่ำศยัจำก 

เทศบำล(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ครัวเรอืน เลอืก

12.24 จ ำนวนโครงกำรของ เทศบำล ทีส่ง่เสรมิให ้

ประชำชนหรอืกลุม่อำสำสมัครมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ

ในกำรดแูลผูท้ีม่อีำกำรทำงจติ(ภำรกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

12.25 จ ำนวนของประชำชนทีไ่มป่ระสบปัญหำทพุ

โภชนำกำรจำกรำ้นอำหำรหรอืสถำนประกอบกจิกำร

อำหำรในเขตพืน้ที ่เทศบำล (ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

โครงกำร เลอืก

12.26 จ ำนวนโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรดแูล

คณุภำพชวีติของผูส้งูอำย ุผูพ้กิำร ผูป่้วย เด็ก 

เยำวชน และสตร ีทีท่ ำงำนเชงิบรูณำกำรรว่มกับ

หน่วยงำนอืน่ๆ(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

เลอืก

12.27 จ ำนวนผูท้ีม่อีำกำรทำงจติในชมุชนไดรั้บกำร

ดแูลจำก เทศบำล(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

13.1 จ ำนวนโครงกำรของ เทศบำล ในกำรรณรงค์

ใหค้วำมรูแ้กบ่ดิำมำรดำในกำรเลีย้งดบูตุรอยำ่งถกูวธิี

 ในดำ้นสภุำพกำย ใจ สงัคม และกำรเจรญิเตบิโต

ของเด็ก

โครงกำร เลอืก

13.2 จ ำนวนศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กทีผ่ำ่นกำรประเมนิ

มำตรฐำนของกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

แหง่ เลอืก

13.3 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ที่

มุง่เนน้กำรปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมของเด็กและ

เยำวชน

โครงกำร 3 15000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

13.4 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ที่

มุง่ลดควำมเสีย่งของเด็กและเยำวชนในกำรยุง่

เกีย่วกับยำเสพตดิ หรอืกำรกอ่อำชญำกรรมตำ่งๆ

โครงกำร 1 80000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

13.5 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ที่

มุง่ลดควำมเสีย่งในกลุม่เด็กและเยำวชนจำกกำร

ทอ้งกอ่นวยัอันควร

โครงกำร เลอืก

13.6 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ที่

สนับสนุนกำรออกก ำลงักำยหรอืเลน่กฬีำของเด็กและ

เยำวชน

โครงกำร เลอืก

13.7 จ ำนวนเด็กและเยำวชนทีร่ว่มกจิกรรมเลน่กฬีำ

หรอืกำรออกก ำลงักำยทีส่ง่เสรมิหรอืสนับสนุนโดย 

เทศบำล

คน เลอืก

13.8 จ ำนวนของเด็กและเยำวชนทีม่รีปูรำ่งสมสว่น

ตำมเกณฑข์องกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสขุ 

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

13.9 จ ำนวนของเด็กและเยำวชนทีไ่มป่ระสบปัญหำ

กำรเลีย้งดอูยำ่งผดิวธิหีรอืถกูกระท ำท ำรณุกรรมจำก

ผูป้กครอง (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

13.10 จ ำนวนเด็กและเยำวชนทีไ่มป่ระสบปัญหำ

สงัคมหรอืกระท ำกำรอันเขำ้ขำ่ยอำชญำกรรมเด็กและ

เยำวชน หรอืไปเกีย่วขอ้งกับยำเสพตดิ (ภำรกจิหลกั

ขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

13.11 จ ำนวนของเด็กและเยำวชนทีไ่มป่ระสบ

ปัญหำกำรทอ้งกอ่นวยัอันควร (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

13.12 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมดำ้นกำร

จัดบรกิำรสำธำรณะของ เทศบำลทีก่ลุม่เด็กและ

เยำวชนมสีว่นรว่มในกำรคดิ วำงแผน ด ำเนนิโครงกำร

 หรอืตดิตำมประเมนิผล (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

โครงกำร 1 40000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

13.13 จ ำนวนเด็ก 0-5 ปีทีไ่มป่ระสบปัญหำกำร

เลีย้งดไูมถ่กูวธิจีำกผูส้งูอำยใุนครัวเรอืน(ภำรกจิ

เสรมิขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

ภารกจิที ่13 การพฒันาเด็กและเยาวชน


