
ณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ําเนนิการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ

5.1 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิอาชพี 

และสรา้งรายไดใ้หแ้กก่ลุม่อาชพีที�มสีตรรีว่มกลุม่ที� 

อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�น จัดขึ�น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�น กี�ครั �ง

ครั �ง 2 250000 อปท. 

ดําเนนิการเอง

5.2 จํานวนกลุม่อาชพีที�มสีตรรีว่มกลุม่ในความ

รับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการสนับสนุนการ

พฒันาอาชพีอยา่งตอ่เนื�อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั �งสิ�นกี�กลุม่

กลุม่ 5 อปท. 

ดําเนนิการเอง

5.3 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมการฝึกอบรม

เกี�ยวกบัการพฒันาฝีมอืใหก้บัสตรทีี� อบต. 

รับผดิชอบจัดหรอืรว่มจัดกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 3 อปท. 

ดําเนนิการเอง

5.4 จํานวนของคณะกรรมการที�มสีตรเีป็นประธาน

คณะกรรมการ ในกจิการสาธารณะตามหนา้ที�ของ

อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�น กี�คณะ

คณะ 2 อปท. 

ดําเนนิการเอง

6.1 จํานวนเด็กเล็กในศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูย์

พฒันาเด็กเล็กในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับ

อาหารเสรมิ(นม)หรอือาหารเสรมิอื�นๆ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นที�คน

คน 203 418910.80 อปท. 

ดําเนนิการเอง

6.2 จํานวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนระดบั

ประถมศกึษาในสงักดั อบต. ที�ไดร้ับอาหารเสรมิ

(นม)หรอือาหารเสรมิอื�นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก

6.3 จํานวนเด็กในสถานศกึษาสงักดั อบต. ที�ได ้

รับประทานอาหารกลางวนัที�มคีณุคา่ทางโภชนาการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก

6.4 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้

แกบ่ดิา มารดาในการเลี�ยงดบูตุรที� อบต. รับผดิชอบ

จัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 2 90000 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที� 2-1 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล กดุนํ�าใส

ภารกจิที� 6 การพฒันาเด็กและเยาวชน

รายการขอ้มลู หนว่ย จํานวน

ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที� 5 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี

พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง
6.5 จํานวนศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดม้าตรฐานตาม

กําหนดมาตรฐานขั �นพื�นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั �งสิ�นกี�แหง่

แหง่ 2 อปท. 

ดําเนนิการเอง

6.6 จํานวนเด็กและเยาวชนที�พกิารและดอ้ยโอกาส

ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�เทศบาลได ้

ชว่ยเหลอืสนับสนุน หรอืประสานงานกบัหน่วยงานอื�น

เพื�อใหไ้เ◌ร้ับการศกึษาขั �นพื�นฐานทั �งในระบบหรอื

นอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�

คน

คน เลอืก

6.7 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการ

พฒันาทอ้งถิ�น ที� อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั

หน่วยงานอื�นจัดขึ�น เพื�อใหเ้ด็ก และเยาวชนรวมกลุม่

จัดทํากจิกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนกี�

ครั �ง

ครั �ง เลอืก

6.8 จํานวนเด็กและเยาวชน (ทั �งในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพื�นที� อบต. ที�เขา้รว่มกจิกรรม

สง่เสรมิการพฒันาทอ้งถิ�น ที�เทศบาลรับผดิชอบจัด

หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก

6.9 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมทางศาสนาที� 

อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น 

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้รว่มกจิกรรม ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 5 200000 อปท. 

ดําเนนิการเอง

6.10 จํานวนเด็กและเยาวชน (ทั �งในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพื�นที� อบต. ที�เขา้รว่มกจิกรรม

ทางศาสนา ที� อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั

หน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก



6.11 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมการเลน่กฬีา

และการออกกําลงักาย ที� อบต. รับผดิชอบจัดหรอื

รว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 5 100000 อปท. 

ดําเนนิการเอง

6.12 จํานวนเด็กและเยาวชน (ทั �งในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพื�นที� อบต. ที�เขา้รว่มกจิกรรมการ

เลน่กฬีาและการออกกําลงักายที�เทศบาลรับผดิชอบ

จัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก

7.1 จํานวนผูส้งูอายทุี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ที�ไดร้ับการตรวจสขุภาพประจําปีโดย อบต. 

รับผดิชอบหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน 1661 0 อปท. 

ดําเนนิการเอง

7.2 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการออก

กําลงักายใหก้บัผูส้งูอายทุี� อบต. รับผดิชอบจัดหรอื

รว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 1 50000 อปท. 

ดําเนนิการเอง

7.3 จํานวนผูส้งูอายทุี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ที�พึ�งตนเองไมไ่ด ้ไดร้ับการชว่ยเหลอืดา้นที�

อยูอ่าศยั หรอือาหารและเคื�องนุ่งหม่ตามความจําเป็น

โดย อบต. รับผดิชอบหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน 3 50000 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

7.4 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมที�สรา้ง ความ

ตระหนัก และเห็นคณุคา่ผูส้งูอายขุองคนใน

ครอบครัวและชมุชนที� อบต. รับผดิชอบจัดหรอื

รว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั �

ครั �ง 2 0 อปท. 

ดําเนนิการเอง

7.5 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมการฝึกอบรมให ้

ความรูห้รอืการสง่เสรมิการปฏบิตังิานแกอ่าสาสมคัร

ผูด้แูลผูส้งูอายทุี� อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั

หน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 1 0 อปท. 

ดําเนนิการเอง

7.6 จํานวนครั �งของการใหบ้รกิารชมุชนเคลื�อนที� 

การบรกิารเยี�ยมบา้นผูส้งูอาย ุที�จัดโดย อบต. 

รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 1 0 อปท. 

ดําเนนิการเอง

7.7 จํานวนผูส้งูอายทุี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ คน 1661 อปท. 

ภารกจิที� 7 การสง่เสรมิการพฒันาผูส้งูอายุ

7.7 จํานวนผูส้งูอายทุี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ที�ไดร้ับเบี�ยยังชพีตามคณุสมบตัทิี�กําหนด ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน 1661 อปท. 

ดําเนนิการเอง

7.8 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมการสง่เสรมิ

อาชพีผูส้งูอายทุี�อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั

หน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง เลอืก

7.9 จํานวนกลุม่ ชมรม หรอืสมาคมผูส้งูอาย ุที�อยูใ่น

ความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ�นปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558 รวมทั �งสิ�นกี�แหง่

แหง่ 14 0 อปท. 

ดําเนนิการเอง

7.10 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมการรวมกลุม่ 

ชมรมหรอืสมาคมผูส้งูอาย ุที�ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณจาก อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 2 50000 อปท. 

ดําเนนิการเอง

8.1 จํานวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารที�อยูใ่น

ความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการตรวจสขุภาพ

ประจําปี โดยเทศบาลรับผดิชอบหรอืรว่มกบั

หน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทั �งสิ�นกี�คน

คน 362 0 อปท. 

ดําเนนิการเอง

8.2 จํานวนคนพกิารที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ที�ไดร้ับการชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอื

ประสานงานกบัหน่วยงานอื�นเพื�อใหไ้ดร้ับการศกึษา

ขั �นพื�นฐานทั �งในระบบหรอืนอกระบบ ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก

8.3 จํานวนคนพกิารที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ที�ไดร้ับการฝึกอาชพีหรอืพฒันาทกัษะอาชพี

อยา่งเหมาะสมโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย โดย อบต. 

รับผดิชอบหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน 6 10000 อปท. 

ดําเนนิการเอง

ภารกจิที� 8 การสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพคนพกิารให้

สามารถพึ�งตนเองได้



8.4 จํานวนกลุม่อาชพีที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ที�มคีนพกิารไดเ้ป็นสมาชกิ ณ สิ�นปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

กลุม่ 3 0 อปท. 

ดําเนนิการเอง

8.5 จํานวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารที�อยูใ่น

ความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการจดทะเบยีน

คนพกิารตามกฎหมาย ณ สิ�นปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน 362 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

8.6 จํานวนศนูยก์ารเรยีนรูเ้พื�อการฟื�นฟแูละพฒันา

คนพกิารในชมุชน ที� อบต. รับผดิชอบหรอืรว่มกบั

หน่วยงานอื�น ณ สิ�นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทั �งสิ�นกี�แหง่

แหง่ เลอืก

8.7 จํานวนของอาคารสว่นราชการของ อบต. ที�มี

การจัดทําหอ้งนํ�า ทางลาด และ/หรอืที�จอดรถ

สําหรับคนพกิาร ณ สิ�นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทั �งสิ�นกี�อาคาร

อาคาร เลอืก

8.8 จํานวนอาสาสมคัรชว่ยเหลอืคนพกิารที� อบต. 

จัดใหม้ขี ึ�นหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ณ สิ�น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน 1 0 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

9.1 จํานวนผูป่้วยเอดสท์ี�ยากจนหรอืถกูทอดทิ�ง ไมม่ี

ผูอ้ปุการะ และไมส่ามารถประกอบอาชพีเลี�ยง

ตนเองที�ไดล้งทะเบยีนไวก้บั อบต. ที�ไดร้ับเบี�ยยังชพี

 ณ สิ�นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก

10.1 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมเพื�อเผยแพร ่

และใหค้วามรูเ้รื�องโภชนาการใหก้บัหมูบ่า้นหรอื

ชมุชน ที� อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงาน

อื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�

ครั �ง

ครั �ง 1 20000 อปท. 

ดําเนนิการเอง

10.2 จํานวนเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผดิชอบของ

 อบต. ที�ไดร้ับการเฝ้าระวงัทางโภชนาการ โดยทํา

การชั�งนํ�าหนักประเมนิภาวะโภชนาการทกุ 6 เดอืน 

ทดีําเนนิการโดย อบต. หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�คน

คน เลอืก

10.3 จํานวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผดิชอบ

ของ อบต. ที�มปัีญหาทพุโภชนาการ ที�ไดร้ับอาหาร

เสรมิ และคําแนะนําในการแกไ้ขปัญหาทาง

โภชนาการ ที�ดําเนนิการโดยเทศบาลหรอืรว่มกบั

คน เลอืก

ภารกจิที� 9 การสงเคราะหผ์ูป่้วยโรคเอดส์

ภารกจิที� 10 การสาธารณสขุมลูฐาน

โภชนาการ ที�ดําเนนิการโดยเทศบาลหรอืรว่มกบั

หน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทั �งสิ�นกี�คน
10.4 จํานวนของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความ

รับผดิชอบของ อบต. ที�ไมม่ปัีญหาภาวะทพุ

โภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�

คน

คน 199 0 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

10.5 จํานวนครั �งของการจัดการแกไ้ขปัญหาชมุชน/

หมูบ่า้นที�เกดิปัญหาโรคตดิตอ่ โดยการจัดใหม้วีสัดุ

อปุกรณ์และ/หรอืงบประมาณ เพื�อป้องกนัและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ที�สําคญั ที�ดําเนนิการโดย อบต. 

หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 26 109000 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

10.6 จํานวนครั �งในการจัดกจิกรรมป้องกนัและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ที�สําคญั ในทอ้งถิ�นที� อบต. 

รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 26 26000 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

10.7 จํานวนของหญงิมคีรรภท์ี�ไดร้ับการฝากครรภ์

ในสถานพยาบาลในเขตพื�นที�ของ อบต. ไดร้ับ

ความรูแ้ละคําแนะนําเรื�องการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัโรค

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 42 0 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

10.8 จํานวนของหญงิมคีรรภ ์ที�ไดร้ับการฝากครรภ์

ในสถานพยาบาลในเขตพื�นที�ของ อบต. ไดร้ับ

ความรูแ้ละคําแนะนําในการดแูลสขุภาพของแมแ่ละ

เด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 42 0 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

10.9 จํานวนของหญงิหลงัคลอด ที�ไดร้ับการฝาก

ครรภ ์ในสถานพยาบาลในเขตพื�นที�ของ อบต. 

ไดร้ับความรูแ้ละคําแนะนําในการดแูลสขุภาพของ

แมแ่ละเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 35 0 ทํารว่มกบั

สว่นราชการ

10.10 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมเผยแพรค่วามรู ้

เรื�องอนามยัสิ�งแวดลอ้มที�จัดโดย อบต. รับผดิชอบ

จัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�นจัดขึ�น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 8 20000 อปท. 

ดําเนนิการเอง



10.11 จํานวนครั �งของการจัดกจิกรรมลดมลภาวะ 

และสง่เสรมิอนามยัสิ�งแวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่ม

ของชมุชนที�จัดโดย อบต. หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื�น

จัดขึ�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�นกี�ครั �ง

ครั �ง 8 20000 อปท. 

ดําเนนิการเอง


