


  

ขอ้มูลพ้ืนฐาน เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล หน่วย 
ข้อมูล ณ ปี 

2561 

แหล่งข้อมูล 
ไม่มบีริการ

สาธารณะ 
อปท.เอง 

(เลือก) 

จากแหล่งอ่ืน  

(เลือก) 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
     

  1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบาล กม. 84.55 เลือก 
  

  1.2 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ในความรับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบาล กม. 92.18 เลือก 
  

  1.3 ระยะทางของถนลูกรังในความรับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบาล กม. 2.04 เลือก 
  

  1.4 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกในความรับผดิชอบทั้งหมดของ เทศบาล กม. 6.81 เลือก 
  

  
1.5 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีประชาชนมีความตอ้งการใหส้ร้างหรือ

ตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
กม. 

   เลือก 

  
1.6 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ในความรับผิดชอบของเทศบาล ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
กม. 3.89 เลือก 

  

  1.7 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล แห่ง 2 เลือก 
  

  1.8 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาล แห่ง 63 เลือก 
  

  
1.9 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ท่ีประชาชนมีความตอ้งการใหส้ร้างหรือ

ตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
แห่ง 

   เลือก 



  
1.10 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาล ท่ีประชาชนมีความตอ้งการใหส้ร้าง

หรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
แห่ง 

   เลือก 

  1.11 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล กม. 
   เลือก 

  1.12 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาล กม. 87.75 เลือก 
  

  
1.13 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
กม. 

   เลือก 

  
1.14 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาล ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
กม. 

   เลือก 

  
1.15 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ เทศบาล ท่ีมีระบบระบายนํ้ า ท่ีประชาชนมีความตอ้งการใหส้ร้างหรือ

ตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
กม. 

   เลือก 

  
1.16 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ของ เทศบาล ท่ีมีระบบระบายนํ้ า ท่ีประชาชนมีความตอ้งการให้

สร้างหรือตามแผนการพฒันาท่ีตอ้งการสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 
กม. 2.14 เลือก 

  

  1.17 จาํนวนเสน้ทางคลองและลาํธารสาธารณะระบายนํ้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล เสน้ 
   เลือก 

  1.18 จาํนวนบ่อนํ้ า/บ่อนํ้ าบาดาลในความรับผดิชอบของเทศบาล(เทศบาลไดข้ึ้นทะเบียนหรือขออนุญาติเรียบร้อยแลว้) บ่อ 
   เลือก 

  
1.19 จาํนวนบ่อนํ้ า/นํ้ าบาดาลในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาล ท่ีประชาชนตอ้งการใหส้ร้างเพ่ิมเติมหรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561 
บ่อ 

   เลือก 

  
1.20 จาํนวนถงัเก็บนํ้ าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิดความเดือดร้อน เช่น ภยัแลง้ เป็นตน้ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 

เทศบาล 
ถงั 

   เลือก 

  1.21 จาํนวนถงัเก็บนํ้ าท่ีประชาชนตอ้งการใหส้ร้างหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 ถงั 
   เลือก 

  1.22 จาํนวนแหล่งนํ้ าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันํ้ า หรือแกม้ลิงในความดูแลของ เทศบาล แห่ง 
   เลือก 

  1.23 จาํนวนแหล่งนํ้ าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันํ้ า หรือแกม้ลิงท่ีประชาชนตอ้งการใหส้ร้างหรือจดัหาเพ่ิมเติม หรือตาม แห่ง 
   เลือก 



แผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

  1.24 จาํนวนระบบสูบนํ้ า/เคร่ืองสูบนํ้ าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล เคร่ือง 5 เลือก 
  

  
1.25 จาํนวนระบบสูบนํ้ า/เคร่ืองสูบนํ้ าท่ีประชาชนตอ้งการใหจ้ดัซ้ือหรือติดตั้งเพ่ิมเติม หรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561 
เคร่ือง 

   เลือก 

  1.26 ปริมาณความตอ้งการนํ้ าประปาโดยภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกนั (ลบ.ม. ต่อวนั) ลบ.ม. 
   เลือก 

  1.27 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ าประปาทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของ เทศบาล ตร.กม. 
   เลือก 

  1.28 จาํนวนระบบการผลิตนํ้ าประปาในความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง 8 เลือก 
  

  1.29 จาํนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ในความรับผดิชอบของ เทศบาล แห่ง 23 เลือก 
  

  1.30 จาํนวนสะพานไมใ้นความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง 
   เลือก 

  1.31 จาํนวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล จุด 130 เลือก 
  

  1.32 จาํนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล จุด 
   เลือก 

  1.33 จาํนวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล จุด 
   เลือก 

  
1.34 จาํนวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีประชาชนตอ้งการใหติ้ดตั้งเพ่ิมเติมหรือตาม

แผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 
จุด 2 เลือก 

  

  
1.35 จาํนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีประชาชนตอ้งการใหติ้ดตั้งเพ่ิมเติมหรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561 
จุด 

   เลือก 

  
1.36 จาํนวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีประชาชนตอ้งการใหติ้ดตั้งเพ่ิมเติมหรือตาม

แผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 
จุด 

   เลือก 

  1.37 จาํนวนท่าเทียบเรือ/ท่าขา้ม ในความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง 
   เลือก 

  1.38 จาํนวนสถานีขนส่งในความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง 
   เลือก 

  1.39 จาํนวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ังทางการจราจรทางบก เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) จุด 2 เลือก 
  



  1.40 จาํนวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาการจราจรทางบกในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) เร่ือง 2 เลือก 
  

  1.41 พ้ืนท่ีผิวการจราจรท่ีมีนํ้ าท่วมขงัและส่งผลใหเ้กิดการจราจรติดขดัในเขต เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) แห่ง 2 เลือก 
  

  
1.42 จาํนวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ังทางการจราจรทางนํ้ า/ทางทะเลในเขต เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา) 
จุด 

   เลือก 

  1.43 ปริมาณนํ้ าเสียรวมท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัต่อวนั (ภารภิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ลบ.ม. 
   เลือก 

  1.44 ปริมาณนํ้ าเสียจากครัวเรือนท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัต่อวนั (ภารภิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ลบ.ม. 
   เลือก 

  1.45 ปริมาณนํ้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัต่อวนั (ภารภิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ลบ.ม. 
   เลือก 

  1.46 ปริมาณนํ้ าเสียจากภาคการเกษตรท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัต่อวนั (ภารภิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ลบ.ม. 
   เลือก 

  
1.47 จาํนวนระบบขนส่งมวลชนของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการพฒันาหรือจดัใหมี้ข้ึนและใหบ้ริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

(เกณฑช้ี์วดัขั้นพ้ืนฐาน) 
ระบบ 

   เลือก 

  1.48 ขนาดพ้ืนท่ี เทศบาล ทั้งหมด (ภารภิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ตร.กม. 42.935 เลือก 
  

  1.49 จาํนวนการตรวจคุณภาพนํ้ าเสียท่ีผา่นการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของ เทศบาล (ภารภิจเสริมขั้นพฒันา)  คร้ัง 
   เลือก 

2.ด้านผงัเมือง  
     

  2.1 จาํนวนอาคาร/โครงการท่ียืน่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ระหวา่งปีงบประมาณ 2561 แห่ง 361 เลือก 
  

  2.2 จาํนวนอาคาร/โครงการท่ียืน่ขออนุญาตดดัแปลงหรือปรับปรุงระหวา่งปีงบประมาณ 2561 แห่ง 
   เลือก 

  2.3 จาํนวนคาํร้องเรียนเก่ียวกบัผงัการใชท่ี้ดินในรอบปีงบประมาณ 2561 เร่ือง 12 เลือก 
  

  2.4 จาํนวนคาํร้องเรียนเก่ียวกบัการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบปีงบประมาณ 2561 เร่ือง 10 เลือก 
  

  2.5 จาํนวนอาคารสูงหรืออาคารเส่ียงภยัทั้งหมดในเขต เทศบาล หลงั 1 เลือก 
  

  
2.6 การจดัทาํผงัเมืองเพ่ือให ้เทศบาล มีแผนผงันโยบายและผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพฒันา

ทอ้งถ่ิน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
ขั้นตอน 18 เลือก 

  



  
2.7 พ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาและจดัรูปท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองและเศรษฐกิจทั้งหมดในปีงบประมาณ 

2561 
ตร.กม. 42.935 เลือก 

  

  2.8 ขอ้มูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงทั้งหมดในความผิดชอบของ เทศบาล แปลง 45 เลือก 
  

  2.9 ขอ้มูลท่ีดินของรัฐทั้งหมดในความผิดชอบของ เทศบาล แปลง 45 เลือก 
  

  2.10 ขนาดพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล ตร.กม. 42.935 เลือก 
  

  2.11 จาํนวนอาคาร/อาคารสูงท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบในระหวา่งปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร หลงั 71 เลือก 
  

  2.12 จาํนวนครัวเรือนท่ีมีแผนการส่งเสริมหรือสนบัสนุนจาก อปท ในการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ครัวเรือน 
   เลือก 

  
2.13 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีฐานขอ้มูลและแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในความดูแลของ 

อปท 
ตร.กม. 42.935 เลือก 

  

  
2.14 จาํนวนท่ีตอ้งลงจุดแสดงตาํแหน่งพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหมี้การก่อสร้างอาคาร และตาํแหน่งของอาคารท่ีมีการออกเลข

รหสัประจาํบา้น ในปีงบประมาณ 2561 
แห่ง 

   เลือก 

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  
     

  3.1 จาํนวนสตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี คน 32477 เลือก 
  

  3.2 จาํนวนผูสู้งอายทุั้งหมดในพ้ืนท่ี คน 6860 เลือก 
  

  3.3 จาํนวนผูสู้งอายมีุปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนท่ี คน 183 เลือก 
  

  3.4 จาํนวนผูสู้งอายทุั้งหมดในเขต เทศบาล ท่ีมีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายไดอ่ื้นๆ คน 
   เลือก 

  3.5 จาํนวนผูพิ้การทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล ท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟ ู คน 160 เลือก 
  

  3.6 จาํนวนผูพิ้การท่ีตอ้งการอาชีพ รายได ้หรือการมีงานทาํทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล  คน 160 เลือก 
  

  3.7 จาํนวนผูพิ้การทั้งหมดในพ้ืนท่ี คน 1120 เลือก 
  

  3.8 จาํนวนหอ้งนํ้ าในอาคาร เทศบาล หอ้ง 5 เลือก 
  



  3.9 จาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล ท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟ ู คน 26 เลือก 
  

  3.10 จาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาลท่ีตอ้งการอาชีพ รายได ้หรือการมีงานทาํ คน 26 เลือก 
  

  3.11 จาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล คน 26 เลือก 
  

  3.12 จาํนวนผูติ้ดยาเสพติดทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล  คน 85 เลือก 
  

  3.13 จาํนวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล  คน 61564 เลือก 
  

  
3.14 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อสาํคญัในชุมชน เช่น โรค

ไขเ้ลือดออก โรคมือ เทา้ ปากเป่ือย เป็นตน้ 
โครงการ 

   เลือก 

  3.15 จาํนวนแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีทั้งหมดใน เทศบาล คน 
   เลือก 

  3.16 จาํนวนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีของ เทศบาล ทั้งหมด คน 14029 เลือก 
  

  3.17 จาํนวนสตรีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  
3.18 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดับริการสาธารณะของ เทศบาล ท่ีดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
โครงการ 

   เลือก 

  3.19 จาํนวนประชาชนท่ีป่วยจากโรคประจาํถ่ินทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  3.20 จาํนวนของเด็กอาย ุ0-5 ทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 3908 เลือก 
  

  3.21 จาํนวนของหญิงมีครรภท์ั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  3.22 จาํนวนของเด็กและเยาวชนเพศหญิงทั้งหมดท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา คน 6857 เลือก 
  

  3.23 จาํนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) แห่ง 195 เลือก 
  

  3.24 จาํนวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ครัวเรือน 
   เลือก 

  
3.25 จาํนวนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูป่้วย เด็ก เยาวชน และสตรี ของ 

เทศบาล ในปีงบประมาณ 2561(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 
โครงการ 1 เลือก 

  



  3.26 จาํนวนเด็ก 0-5 ปีทั้งหมดท่ีถูกเล้ียงดูโดยผูสู้งอายเุพียงลาํพงัในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  3.27 จาํนวนผูท่ี้มีอาการทางจิตทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

4. ด้านการศึกษา  
     

  4.1 จาํนวนเด็กดอ้ยโอกาสและเดก็พิการทั้งหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาล คน 15 เลือก 
  

  4.2 จาํนวนเด็กดอ้ยโอกาส ผูพิ้การ หรือเด็กยากจนทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล คน 
   เลือก 

  4.3 จาํนวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล คน 
   เลือก 

  4.4 จาํนวนเด็กอาย ุ2-4 ขวบทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 1955 เลือก 
  

  4.5 จาํนวนเด็กอาย ุ5-6 ขวบทั้งหมดในเขต เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 1461 เลือก 
  

  4.6 จาํนวนเด็กอาย ุ7-12 ขวบทั้งหมดในเขต เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 4647 เลือก 
  

  4.7 จาํนวนเด็กอาย ุ13-15 ปีทั้งหมดในเขต เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 2422 เลือก 
  

  4.8 จาํนวนเด็กอาย ุ16-18 ปีทั้งหมดในเขต เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 2303 เลือก 
  

  4.9 จาํนวนของนกัเรียนทั้งหมดในสถานศึกษาในสงักดั เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 3014 เลือก 
  

  4.10 จาํนวนประชากรในเขต เทศบาล ท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 42206 เลือก 
  

  
4.11 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั เทศบาล ท่ีสอบ O-Net ในกลุ่มวชิาสามญั ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา) 
คน 

   เลือก 

  
4.12 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั เทศบาล ท่ีสอบ O-Net ในกลุ่มวชิาสามญั ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา) 
คน 

   เลือก 

  
4.13 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั เทศบาล ท่ีสอบ O-Net ในกลุ่มวชิาสามญั ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา) 
คน 

   เลือก 

  4.14 จาํนวนเด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 406 เลือก 
  



  4.15 จาํนวนเด็กนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  4.16 จาํนวนเด็กนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  4.17 จาํนวนเด็กนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา ของโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  4.18 จาํนวนเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  
4.19 จาํนวนนกัเรียนท่ีหยดุเรียนกลางคนั (drop-out rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น

พฒันา) 
คน 

   เลือก 

  
4.20 จาํนวนช่างฝีมือแรงงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงานท่ี เทศบาล จดัใหมี้ข้ึนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆทั้ง

หมในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 
คน 

   เลือก 

5. ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
     

  5.1 จาํนวนรถดบัเพลิงทั้งหมดของ เทศบาล คนั 14 เลือก 
  

  
5.2 จาํนวนแผนดา้นป้องกนัสาธารณภยัท่ี เทศบาล กาํหนดเพ่ือใหค้รอบคลุมสาธารณภยัประเภทสาํคญัท่ีเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ี 
แผน 3 เลือก 

  

  5.3 จาํนวนหมู่บา้น/ชุมชนทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล  
หมู่บา้น/

ชุมชน 
61 เลือก 

  

  5.4 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน 
โครงการ/

กิจกรรม    เลือก 

  5.5 จาํนวนหอพกัทั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) แห่ง 
   เลือก 

  5.6 จาํนวนเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) เร่ือง 
   เลือก 

  
5.7 จาํนวนเร่ืองความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ี เทศบาล ไดรั้บแจง้เพ่ือดาํเนินการแกไ้ข (ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา) 
เร่ือง 3 เลือก 

  

  5.8 จาํนวนอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คร้ัง 
   เลือก 



  5.9 จาํนวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัทั้งหมดใน เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ช้ิน 
   เลือก 

  5.10 จาํนวนพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน)  ตร.กม. 
   เลือก 

  
5.11 จาํนวนของผูบ้ริโภคท่ีประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้น

พฒันา) 
คน 

   เลือก 

  5.12 จาํนวนขอ้ขดัแยง้ท่ีไดน้าํเขา้สู่กระบวนไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยติุธรรมชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) เร่ือง 
   เลือก 

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน  
     

  
6.1 จาํนวนช่างฝีมือแรงงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล (ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา)     เลือก 

  6.2 จาํนวนของประชากรกลุ่มยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  6.3 จาํนวนของประชากรวยัแรงงานในพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  6.4 จาํนวนฟ้ืนท่ีเส่ือมโทรมทั้งหมด ไร่ 
   เลือก 

  6.5 จาํนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) กลุ่ม 
   เลือก 

  6.6 จาํนวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทั้งหมดท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ไร่ 500 เลือก 
  

  6.7 จาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมดของ เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน 
   เลือก 

  6.8 จาํนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทั้งหมดท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) แปลง 
   เลือก 

  6.9 จาํนวนเกษตรกรทั้งหมดในทั้งหมด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน 50 เลือก 
  

7. ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  
     

  7.1 ปริมาณขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึน ตนั/วนั 150 เลือก 
  

  7.2 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีเกิดข้ึน ตนั/วนั 
   เลือก 

  7.3 จาํนวนครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ เทศบาล ครัวเรือน 18704 เลือก 
  



  7.4 จาํนวนคร้ังท่ีมีการร้องเรียนปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล คร้ัง 23 เลือก 
  

  7.5 จาํนวนของแหล่งนํ้ าในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) แหล่ง 2 เลือก 
  

  7.6 จาํนวนพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือตล่ิงพงั ในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ตร.ม. 
   เลือก 

  
7.7 ปริมาณขยะอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอนัตราย และขยะอนัตรายในพ้ืนท่ี เทศบาล 

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
ตนั/วนั 

   เลือก 

  7.8 จาํนวนพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเขต เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) ไร่ 2000 เลือก 
  

8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้านและโบราณสถาน  
     

  
8.1 จาํนวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ิน หรือสถานท่ีสาํคญัในทางประวติัศาสตร์หรือ

วฒันธรรมท่ี เทศบาล ดูแลสนบัสนุน (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
แห่ง 

   เลือก 

  
8.2 จาํนวนคร้ังในการแจง้ปัญหาการบุกรุกหรือทาํลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพ้ืนท่ีท่ี เทศบาล ไดรั้บแจง้ 

(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
คร้ัง 

   เลือก 

  
8.3 จาํนวนศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน โบราณสถาน หรือสถานท่ีสาํคญั ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือ

แหล่งมรดกทางวฒันธรรม ฯลฯ ในพ้ืนท่ีของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 
แห่ง 

   เลือก 

  

 



  

การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-1 เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

รูปแบบ  

พ.ศ. 2561 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มคีวาม

จาํเป็น 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที ่1 ถนนและการระบายนํา้ 
     

  1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีชาํรุด กม.    เลือก   

  
1.2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีชาํรุดและไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้

ปกติ 

กม.    เลือก   

  1.3 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ท่ีชาํรุด กม.    เลือก   

  
1.4 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ท่ีชาํรุดและไดรั้บการบารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

ใชง้านไดป้กติ 

กม.    เลือก   

  1.5 ระยะทางของถนนลูกรังท่ีชาํรุด กม.    เลือก   

  1.6 ระยะทางของถนนลูกรังทีชาํรุดและไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้รกติ กม.      เลือก 

  1.7 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีชาํรุด กม.      เลือก 

  1.8 ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีชาํรุดและไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ กม.    เลือก   

  
1.9 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติมตามความ

ตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนการพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

กม.      เลือก 

  1.10 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ในความรับผิดชอบของเทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม กม. 2.310 35469000 อปท.    



ตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนการพฒันาํในปีงบประมาณ 2561 ดาํเนินการเอง  

  
1.11 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ

ท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

แห่ง      เลือก 

  
1.12 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดตา่งๆ 

แห่ง      เลือก 

  
1.13 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดตา่งๆ 

กม.      เลือก 

  
1.14 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่80 ซม.) ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยู่

ในสภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

กม.      เลือก 

  
1.15 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือ

ปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

แห่ง      เลือก 

  

1.16 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม 

หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

2561 

กม.      เลือก 

  
1.17 จาํนวนรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือ

ปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

แห่ง      เลือก 

  

1.18 ระยะทางของรางและท่อระบายนํ้ าขนาดเลก็ (ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาลท่ีสร้าง

เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาใน

ปีงบประมาณ 2561 

กม.      เลือก 

  
1.19 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ เทศบาล พร้อมระบบระบายนํ้ าท่ีเพียงพอ ท่ีไดรั้บการ

ก่อสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 

กม.      เลือก 

  1.20 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบระบายนํ้ าท่ีเพียงพอท่ี กม.      เลือก 



ไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 

ภารกจิที ่2 คลอง/ลาํธาร บ่อนํา้ และแหล่งนํา้ 
     

  
2.1 จาํนวนเสน้ทางคลองและลาํธารสาธารณะระบายนํ้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุงใหน้ํ้ าสามารถไหลผา่นไดไ้ม่ติดขดั 

เสน้      เลือก 

  
2.2 จาํนวนบ่อนํ้ า/บ่อนํ้ าบาดาลในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาใหใ้ชง้านได้

ปกติ 

บ่อ      เลือก 

  
2.3 จาํนวนบ่อนํ้ า/นํ้ าบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดส้ร้างเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของ

ประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

บ่อ      เลือก 

  
2.4 จาํนวนถงัเก็บนํ้ าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการทะนุบาํรุง ดูแลรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ 

ถงั      เลือก 

  
2.5 จาํนวนถงัเก็บนํ้ าท่ี เทศบาล ไดส้ร้างหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตาม

แผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

ถงั      เลือก 

  
2.2 จาํนวนแหล่งนํ้ าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันํ้ า หรือแกม้ลิงในความดูแลของ เทศบาลท่ีไดรั้บการพฒันา 

และบาํรุงรักษาใหส้ะอาดหรือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ าสาํรองได ้

แห่ง      เลือก 

  
2.3 จาํนวนแหล่งนํ้ าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกันํ้ า หรือแกม้ลิงท่ี เทศบาล ไดส้ร้างหรือจดัหาเพ่ิมเติมตามความ

ตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

แห่ง      เลือก 

  
2.4 จาํนวนระบบสูบนํ้ า/เคร่ืองสูบนํ้ าท่ีไดรั้บการทะนุบาํรุง ดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่ง

ปกติ 

เคร่ือง 2 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
2.5 จาํนวนระบบสูบนํ้ า/เคร่ืองสูบนํ้ าท่ี เทศบาล จดัซ้ือหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของ

ประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

เคร่ือง      เลือก 

ภารกจิที ่3 ระบบประปาของ เทศบาล (เฉพาะ เทศบาล ท ีมรีะบบประปา 
     



  3.1 กาํลงัการผลิตของระบบนํ้ าประปาของ เทศบาล (ลบ.ม. ต่อวนั) ลบ.ม.      เลือก 

  3.2 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีบริการนํ้ าประปาของ เทศบาล ตร.กม.      เลือก 

  
3.3 จาํนวนระบบการผลิตนํ้ าประปาของ เทศบาลท่ีไดรั้บการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

โดยมีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นค่ามาตรฐานและเกณฑท่ี์กาํหนด 

แห่ง 8 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
3.4 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของกาํลงัการผลิตนํ้ าประปาของ เทศบาล ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปีงบประมาณ 

2561 

ร้อยละ      เลือก 

  
3.5 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการใหบ้ริการนํ้ าประปาท่ีครอบคลุมเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปีงบประมาณ 

2561 

ร้อยละ      เลือก 

  3.6 จาํนวนระบบการบาํบดันํ้ าเสียรวมของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ระบบ      เลือก 

  3.7 ปริมาณนํ้ าเสียรวมท่ีไดรั้บการบาํบดัต่อวนั (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ลบ.ม.      เลือก 

  3.8 ปริมาณนํ้ าเสียจากครัวเรือนท่ีไดรั้บการบาํบดัต่อวนั(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ลบ.ม.      เลือก 

  
3.9 ปริมาณนํ้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจท่ีไดรั้บการบาํบดัต่อวนั(ภารกิจเสริมขั้น

พ้ืนฐาน) 

ลบ.ม.      เลือก 

  3.10 ปริมาณนํ้ าเสียจากภาคการเกษตรท่ีไดรั้บการบาํบดัต่อวนั(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ลบ.ม.      เลือก 

  
3.11 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการแกไ้ขปัญหากดัเซาะหรือตล่ิงพงัโดยโครงสร้างขนาดใหญ่ 

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ    เลือก   

  3.12 พ้ืนท่ีในเขต เทศบาล ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริการบาํบดันํ้ าเสียรวมของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) ตร.กม.    เลือก   

  
3.13 จาํนวนผลการตรวจคุณภาพนํ้ าเสียท่ีผา่นการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของ เทศบาล และมี

คุณภาพนํ้ าไดต้ามค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

คร้ัง      เลือก 

ภารกจิที ่4 สะพาน 
     

  4.1 จาํนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ จุด    เลือก   



  4.2 จาํนวนสะพานไมท่ี้ไดรั้บการบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ จุด      เลือก 

ภารกจิที ่5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 
     

  5.1 จาํนวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบของ เทศบาลท่ีชาํรุดเสียหาย จุด      เลือก 

  
5.2 จาํนวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางท่ีชาํรุดเสียหายและไดรั้บการบาํรุงรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

ใชง้านไดป้กติ 

จุด      เลือก 

  5.3 จาํนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีชาํรุดเสียหาย จุด      เลือก 

  
5.4 จาํนวนไฟจราจรท่ีชาํรุดเสียหายและไดรั้บการบาํรุงรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้

ปกติ 

จุด      เลือก 

  5.5 จาํนวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาลท่ีชาํรุดเสียหาย จุด      เลือก 

  
5.6 จาํนวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีชาํรุดเสียหายและไดรั้บการ

บาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

จุด      เลือก 

  
5.7 จาํนวนไฟส่องสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ

ของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

จุด      เลือก 

  
5.8 จาํนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของ

ประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

จุด      เลือก 

  
5.9 จาํนวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ

ประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

จุด      เลือก 

ภารกจิที ่6 การคมนาคมและขนส่ง 
     

  
6.1 จาํนวนท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแลใหใ้ชง้านไดป้กติหรือมีการปรับปรุงให้

เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด 

แห่ง      เลือก 

  6.2 จาํนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแลใหใ้ชง้านไดป้กติหรือมีการปรับปรุงใหเ้ป็นไป แห่ง      เลือก 



ตามแผนงานท่ีกาํหนด 

  
6.2 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบาํรุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน ปลูกตน้ไม ้ทางเทา้ ไหล่

ทาง ท่ีพกัผูโ้ดยสาร ท่ีจอดรถประจาํทาง และพ้ืนท่ีริมทาง 

โครงการ      เลือก 

  
6.3 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการก่อสร้างทาํงแยกต่างระดบั สะพานขา้มแยกและท่ออุโมงค ์

คสล. 

โครงการ      เลือก 

  
6.4 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกใหเ้กิดความ

คล่องตวั สะดวกสบาย หรือปลอดภยัในเขต เทศบาล 

โครงการ      เลือก 

  
6.5 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการดูแลร่องนํ้ าท่ีเป็นบึง ลาํคลอง แม่นํ้ าขนาดเลก็ หรือ

ร่องนํ้ าชายฝ่ังทะเลขนาดเลก็ภายในพ้ืนท่ี เทศบาล 

โครงการ     เลือก  

  
6.6 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางนํ้ า/ทะเลใหเ้กิด

ความคล่องตวั สะดวกสบาย หรือปลอดภยัในเขต เทศบาล 

โครงการ     เลือก  

  
6.7 จาํนวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ังทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการ

พฒันา ปรับปรุง หรือแกไ้ขใหป้ลอดภยัข้ึน (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

จุด     เลือก  

  
6.8 จาํนวนการดาํเนินการของ เทศบาล ในการแกปั้ญหาขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจราจรทางบกในเขต

พ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

เร่ือง     เลือก  

  
6.9 พ้ืนท่ีผิวการจราจรท่ีมีนํ้ าท่วมขงัและส่งผลใหเ้กิดการจราจรติดขดัในเขต เทศบาล และไดรั้บการ

ปรับปรุงแกไ้ขจาก เทศบาล เรียบร้อย(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

แห่ง     เลือก  

  
6.10 จาํนวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ังทางการจราจรทางนํ้ า/ทางทะเลในเขต เทศบาล 

ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือแกไ้ขใหป้ลอดภยัข้ึน (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

จุด      เลือก 

  6.11 ขนาดของพ้ืนท่ีใหบ้ริการระบบขนส่งมวลขนของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ตร.กม.      เลือก 

  6.12 จาํนวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอจัฉริยะในการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ ระบบ      เลือก 



ประชาชนในการสญัจรทางบก ทางนํ้ า หรือทางทะเล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน)  

  

6.13 จาํนวนระบบขอ้มูลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล เพ่ือใชใ้นการบริหารงานพฒันาหรือ

บาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล ใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน (ภารกิจเสริมขั้น

พ้ืนฐาน)  

ระบบ      เลือก 

  
6.14 ร้อยละของค่าใชจ่้ายของประชาชนในการเดินทางภายในเขต เทศบาล ต่อ รายจ่ายรวมของ

ประชาชน (ต่อเดือน)(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
6.15 ร้อยละของค่าใชจ่้ายท่ีลดลงจากบริการขนส่งมวลชนท่ีจดัใหโ้ดย เทศบาล เม่ือเทียบกบัก่อนการ

ดาํเนินการของ เทศบาล หรือกบัการใหบ้ริการของภาคเอกชน(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

ภารกจิที ่7 ด้านผงัเมือง  
     

  7.1 จาํนวนผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ี เทศบาล ไดด้าํเนินการจดัทาํ ผงั/ฉบบั    เลือก   

  
7.2 จาํนวนผงัเมืองรวมจงัหวดั ผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชนของ เทศบาลท่ีมีกาํรปรับปรุง

หรือมีการประเมินผลการบงัคบัใชใ้นระหวา่งปีงบประมาณ 

ผงั/ฉบบั    เลือก   

  7.3 จาํนวนโครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชนของ เทศบาล และมีเอกสารประกอบ โครงการ    เลือก   

  7.4 จาํนวนขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกบัการบงัคบัใชผ้งัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชน ฉบบั    เลือก   

  
7.5 จาํนวนอาคาร/โครงการท่ีใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ท่ี เทศบาล ออกใหร้ะหวา่งปีงบประมาณไดต้าม

ระยะเวลากาํหนด 

แห่ง 361 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
7.6 จาํนวนอาคาร/โครงการท่ีใบอนุญาตการดดัแปลงหรือปรับปรุงอาคารท่ี เทศบาล ออกใหร้ะหวา่ง

ปีงบประมาณไดต้ามระยะเวลากาํหนด 

แห่ง      เลือก 

  7.7 จาํนวนคาํร้องเรียนเก่ียวกบัผงัการใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ต่อปี เร่ือง    เลือก   

  
7.8 จาํนวนคาํร้องเรียนเก่ียวกบัการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ในรอบปี เร่ือง 40 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   



  7.9 จาํนวนโครงการส่งเสริมการจดัการท่ีโล่ง หรือการใชป้ระโยชน์จากท่ีสาธารณะหรือท่ีโล่ง โครงการ    เลือก   

  
7.10 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัการใช้

ท่ีดินใหถู้กประเภท 

โครงการ    เลือก   

  
7.11 ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.) ตร.ม. 600000 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
7.12 จาํนวนอาคารสูงหรืออาคารเส่ียงภยัท่ีมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

หลงั 71 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
7.13 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ดาํเนินการอบรมเพ่ือใหป้ระชาชนมีความรู้ในการรับมือกบัความ

เส่ียงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดบัเพลิง ซอ้มหนีไฟ ภยัแผน่ดินไหว เป็นตน้ 

โครงการ    เลือก   

  
7.14 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภยัของ

อาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

โครงการ    เลือก   

  
7.15 จาํนวนฐานขอ้มูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงของ เทศบาล สาํหรับการใหบ้ริการขอ้มูลหรือใชใ้น

การวางแผนดา้นภูมิสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นท่ีดิน 

ฐานขอ้มูล      เลือก 

  
7.16 การดาํเนินการจดัทาํผงัเมืองเพ่ือให ้เทศบาล มีแผนผงันโยบายและผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/

ชุมชนเป็นกรอบการพฒันาทอ้งถ่ิน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ขั้นตอน      เลือก 

  
7.17 พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาและจดัรูปท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองและเศรษฐกิจ(ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา) 

ตร.กม.      เลือก 

  7.18 ขอ้มูลท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงมีความถูกตอ้งครบถว้น(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) แปลง      เลือก 

  7.19 ขอ้มูลท่ีดินของรัฐท่ีไดรั้บการจดัทาํแผนท่ีถูกตอ้งครบถว้น(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) แปลง      เลือก 

  
7.20 ขนาดพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ท่ีมีกฎหมายผงัเมืองครอบคลุม(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ตร.กม. 42.935 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   



  
7.21 จาํนวนอาคาร/อาคารสูงท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหวา่งปีตามกฎหมายควบคุม

อาคาร(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

หลงั 40 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
7.22 จาํนวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการส่งเสริมหรือสนบัสนุนจาก เทศบาล ในการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันา

พ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ครัวเรือน      เลือก 

  
7.23 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีฐานขอ้มูลและแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ตร.กม.      เลือก 

  
7.24 จาํนวนการลงจุดแสดงตาํแหน่งพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหมี้การก่อสร้างอาคาร และตาํแหน่งของอาคารท่ี

มีการออกเลขรหสัประจาํบา้น ในปีงบประมาณ 2571 

แห่ง      เลือก 

  
7.25 จาํนวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรม ท่ีดาํเนินการโดย 

เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
7.26 ขนาดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมข้ึนในระหวา่ง

ปีงบประมาณ (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ตร.ม.      เลือก 

  
7.27 จาํนวนโครงการของ เทศบาล เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน 

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ 1 300000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  

 



  

การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-2 เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

รูปแบบ  

พ.ศ. 2561 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มคีวาม

จาํเป็น 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมการพฒันาสตรี  
     

  
8.1 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้หแ้ก่สตรี โครงการ 2 3000000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
8.2 จาํนวนสตรีท่ีไดรั้บการพฒันาฝีมือ/แรงงานจาก เทศบาล หรือโครงการเก่ียวกบัการพฒันาฝีมือ

แรงงานท่ีจดัใหโ้ดย เทศบาล 

คน    เลือก   

  8.3 จาํนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี เทศบาล ดาํเนินการในระหวา่งปีงบประมาณ 2561 โครงการ      เลือก 

  8.4 จาํนวนสตรีท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล คน      เลือก 

  8.5 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ดาํเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟแูก่ สตรี โครงการ      เลือก 

  8.6 จาํนวนของสตรีท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล คน      เลือก 

  
8.7 จาํนวนสตรีท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือมีงานทาํต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาฝีมือ

แรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
8.8 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ เทศบาลท่ีกลุ่มสตรีมีส่วนร่วมใน

การคิด วางแผน ดาํเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

โครงการ      เลือก 

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมและการพฒันาผู้สูงอายุ 
     



  9.1 จาํนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายท่ีุ เทศบาล ดาํเนินการ โครงการ    เลือก   

  9.2 จาํนวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล  คน      เลือก 

  
9.3 จาํนวนโครงการส่งเสริมผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ี เทศบาล ไดด้าํเนินการ

ในปีงบประมาณ  

โครงการ      เลือก 

  9.4 ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก เทศบาล คน      เลือก 

  9.5 จาํนวนผูสู้งอายใุนเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คน      เลือก 

  9.6 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการเพ่ือส่งเสริมการออกกาํลงักายของผูสู้งอาย ุ โครงการ      เลือก 

  
9.7 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการเพ่ือสร้างความตระหนกัใหเ้ห็นคุณค่าของ

ผูสู้งอายขุองคนในครอบครัวและชุมชน 

โครงการ      เลือก 

  
9.8 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคล่ือนท่ี การเยีย่มบา้น การให้

คาํแนะนาํ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุ

โครงการ      เลือก 

  
9.9 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรมของกลุ่มหรือ

ชมรมผูสู้งอาย ุหรือกิจกรรมนนัทนาการในรอบปี 2561 

โครงการ      เลือก 

  9.10 จาํนวนผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมท่ี เทศบาล ไดใ้หก้ารสนบัสนุน คน      เลือก 

  
9.11 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายใุนการฝึกอาชีพหรือการเพ่ิม

รายไดเ้สริม 

โครงการ      เลือก 

  
9.12 จาํนวนผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสร้างรายไดเ้สริมท่ี เทศบาล ไดใ้หก้าร

สนบัสนุนแก่ผูสู้งอาย ุ

คน      เลือก 

  
9.13 จาํนวนผูสู้งอายใุนเขตรับผิดชอบของ เทศบาลท่ีมีผลการตรวจสุขภาพในระดบัปกติ หรือไม่มี

สภาวะซึมเศร้า(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  9.14 จาํนวนผูสู้งอายท่ีุมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บการดูแลจาก เทศบาล ในการรักษาหรือส่ง คน      เลือก 



ต่อไปยงัสถานพยาบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

  
9.15 จาํนวนผูสู้งอายท่ีุยากจนท่ี เทศบาลไดใ้หก้ารดูแลดา้นอาชีพหรือรายไดเ้สริมจนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน

เพียงพอสาํหรับการดาํรงชีพ (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
9.16 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ เทศบาลท่ีกลุ่มผูสู้งอายมีุส่วน

ร่วมในการคิด วางแผน ดาํเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

โครงการ      เลือก 

  
9.17 จาํนวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บา้นพกัคนชรา/ศูนยพ์กัพิงผูสู้งอายขุอง เทศบาล (ภารกิจเสริม

ขั้นพ้ืนฐาน) 

แห่ง      เลือก 

  9.18 จาํนวนศูนยดู์แลผูสู้งอาย/ุสถาน Day-care ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) แห่ง      เลือก 

  
9.19 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริมหรืออบรมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุเพ่ือใหมี้ทกัษะหรือความรู้ในการ

ดูแลเด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีบา้นไดอ้ยา่งเพียงพอ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

ภารกจิที ่10 การส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้พกิาร 
     

  
10.1 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นสงัคม การใหค้วามดูแล 

สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟผููพิ้การ ท่ีเขา้ถึงสิทธิของผูพิ้การ 

โครงการ      เลือก 

  10.2 จาํนวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล คน      เลือก 

  
10.3 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมรายได ้หรือการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานใหก้บัผูพิ้การ 

โครงการ      เลือก 

  
10.4 จาํนวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก 

เทศบาล 

คน      เลือก 

  
10.5 จาํนวนผูพิ้การทุกประเภทความพิการท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง 

คน      เลือก 

  10.6 จาํนวนผูพิ้การไดข้ึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550  คน 1120 0 อปท.    



ดาํเนินการเอง  

  10.7 จาํนวนหอ้งนํ้ าในอาคาร เทศบาล ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานหอ้งนํ้ าสาํหรับผูพิ้การ หอ้ง      เลือก 

  
10.8 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดูแลผูพิ้การใน

ชุมชน 

โครงการ      เลือก 

  
10.9 สดัส่วนจาํนวนผูพิ้การในชุมชนท่ีไดรั้บการดูแลจาก เทศบาล ต่ออาสาสมคัรดูแลผูพิ้การจาํนวน 

1 คน 

คน      เลือก 

  
10.10 จาํนวนผูพิ้การท่ีมีผลการตรวจสุขภาพในระดบัปกติ ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอนัควร 

หรือไม่มีปัญหาสภาวะซึมเศร้า (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
10.11 จาํนวนผูพิ้การท่ีมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล ในการ

รักษา/ส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล หรือการทาํกายภาพบาํบดั (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
10.12 จาํนวนผูพิ้การท่ียากจนหรือไม่มีงานทาํท่ีไดรั้บการดูแลดา้นอาชีพหรือการมีงานทาํจาก 

เทศบาล จนมีรายไดเ้พียงพอสาํหรับการดาํรงชีพ (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
10.13 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ เทศบาลท่ีกลุ่มผูพิ้การมีส่วน

ร่วมในการคิด วางแผน ดาํเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

โครงการ      เลือก 

  
10.14 จาํนวนศูนยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟสูภาพสาํหรับผูพิ้การในชุมชนของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น

พ้ืนฐาน) 

แห่ง      เลือก 

  
10.15 จาํนวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับคนพิการหรือผูสู้งอาย(ุภารกิจ

เสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

      เลือก 

ภารกจิที ่11 การส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ตดิยาเสพตดิ 
     

  
11.1 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟผููติ้ดเช้ือ/

ผูป่้วยเอดส์ 

โครงการ      เลือก 



  
11.2 จาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล คน 26 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
11.3 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานใหก้บัผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ 

โครงการ      เลือก 

  
11.4 จาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือ

แรงงานจาก เทศบาล 

คน      เลือก 

  11.5 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล จดัเยีย่มบา้นผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์เป็นประจาํ โครงการ      เลือก 

  11.6 จาํนวนของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คน      เลือก 

  
11.7 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/

ผูป่้วยเอดส์ในชุมชน 

โครงการ      เลือก 

  11.8 สดัส่วนจาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยต่ออาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ในชุมชน คน      เลือก 

  
11.9 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการรณรงคก์ารอยูร่่วมกบัผูป่้วยติดเช้ือ/ผูป่้วย

เอดส์ในชุมชนอยา่งปกติสุข 

โครงการ      เลือก 

  
11.10 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพ

ติด 

โครงการ      เลือก 

  11.11 จาํนวนผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล จาํนวน      เลือก 

  
11.12 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการรณรงคก์ารอยูร่่วมกบัผูติ้ดยาเสพติดใน

ชุมชนอยา่งปกติสุข 

โครงการ      เลือก 

  
11.13 จาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟจูาก 

เทศบาล ในการรักษา/ส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล 

คน      เลือก 

  11.14 จาํนวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ียากจนหรือไม่มีงานทาํท่ีไดรั้บการดูแลดา้นอาชีพ หรือการมีงาน คน      เลือก 



ทาํจาก เทศบาล จนมีรายไดเ้พียงพอสาํหรับการดาํรงชีพ 

  
11.15 จาํนวนผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล ทีสามารถกลบัเขา้ไปอยูใ่นสงัคม

ไดต้ามปกติ (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

ภารกจิที ่12 การสาธารณสุขมูลฐาน 
     

  
12.1 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ดาํเนินการใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในเขต 

เทศบาล  

โครงการ    เลือก   

  12.2 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริม ป้องกนั /เฝ้าระวงั ดา้นโภชนาการแก่เด็กอาย ุ0-5 ปี โครงการ    เลือก   

  
12.3 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริมหรือป้องกนั/เฝ้าระวงั โภชนาการในโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาในสงักดั เทศบาล 

โครงการ 2 39750 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
12.4 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนั

โรคประจาํถ่ิน 

โครงการ 4 467040 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
12.5 จาํนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการจากการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงั

ป้องกนัโรคประจาํถ่ิน 

คน 61564 730000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  

12.6 จาํนวนชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีวสัดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก 

เทศบาล ในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ีสาํคญัในชุมชน เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคพิษสุนขั

บา้ เป็นตน้ 

ชุมชน/

หมู่บา้น 

61 730000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
12.7 เทศบาลมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีบุคลากรของเทศบาลร่วมเป็นคณะทาํงานในทีมสอบสวน

โรคเคล่ือนท่ีเร็วในพ้ืนท่ี 

โครงการ      เลือก 

  
12.8 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการใหค้วามรู้แก่แม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปี

เก่ียวกบัการสร้างภูมิคุม้กนัโรค 

โครงการ    เลือก   

  12.9 จาํนวนแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีเขา้รับการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสร้างภูมิคุม้กนั คน      เลือก 



โรคจาก เทศบาล  

  12.10 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการแนะนาํหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก โครงการ    เลือก   

  
12.11 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการใหค้าํแนะนาํหรือดูแลหญิงหลงัคลอดในการดูแลสุขภาพ

ของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว 

โครงการ    เลือก   

  
12.12 จาํนวนประชาชนท่ีเจบ็ป่วยจากโรคประจาํถ่ินไม่เกินค่ามาตรฐานทางการแพทยห์รือ

สาธารณสุข(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
12.13 จาํนวนเด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีเจบ็ป่วยจากการไดรั้บโภชนาการทางอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง(ภารกิจหลกั

ขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
12.14 ประชากรท่ีเจบ็ป่วยจากการไดรั้บโภชนาการทางอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งต่อประชากรทั้งหมด

(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
12.15 จาํนวนเด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีมีปัญหาทุพโภชนาการ ซ่ึงไดรั้บอาหารเสริม และคาํแนะนาํในการ

แกไ้ขทางโภชนาการจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
12.16 จาํนวนเด็กอาย ุ0-5 ปีไดรั้บการเสริมภูมิคุม้กนัโรค (vaccines) จาก เทศบาลตามเกณฑข์อง

กระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
12.17 จาํนวนหญิงมีครรภท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือจาก เทศบาล ในการรับบริการฝาก

ครรภต์ามเกณฑก์ระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
12.18 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถาน

ประกอบกิจการอาหารในพ้ืนท่ี (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
12.19 จาํนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารไดรั้บการตรวจสุขาภิบาลจาก เทศบาล ใน

รอบปี 2562 (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

แห่ง      เลือก 

  12.20 จาํนวนครัวเรือนท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ครัวเรือน      เลือก 



  
12.21 จาํนวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีเทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น

พ้ืนฐาน) 

ครัวเรือน      เลือก 

  
12.22 จาํนวนโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัหรือเคหะชุมชนสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ี

ดาํเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
12.23 จาํนวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยูอ่าศยัจาก เทศบาล

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ครัวเรือน      เลือก 

  
12.24 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนหรือกลุ่มอาสาสมคัรมีความรู้ความ

เขา้ใจในการดูแลผูท่ี้มีอาการทางจิต(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
12.25 จาํนวนของประชาชนท่ีไม่ประสบปัญหาทุพโภชนาการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบ

กิจการอาหารในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา)  

โครงการ      เลือก 

  
12.26 จาํนวนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูป่้วย เด็ก เยาวชน 

และสตรี ท่ีทาํงานเชิงบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

      เลือก 

  12.27 จาํนวนผูท่ี้มีอาการทางจิตในชุมชนไดรั้บการดูแลจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน      เลือก 

ภารกจิที ่13 การพฒันาเดก็และเยาวชน 
     

  
13.1 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการรณรงคใ์หค้วามรู้แก่บิดามารดาในการเล้ียงดูบุตรอยา่งถูก

วธีิ ในดา้นสุภาพกาย ใจ สงัคม และการเจริญเติบโตของเด็ก 

โครงการ    เลือก   

  13.2 จาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน แห่ง      เลือก 

  
13.3 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งเนน้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก

และเยาวชน  

โครงการ 1 200000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
13.4 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลดความเส่ียงของเด็กและเยาวชนในการยุง่

เก่ียวกบัยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ  

โครงการ 2 1200000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   



  
13.5 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลดความเส่ียงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการ

ทอ้งก่อนวยัอนัควร  

โครงการ    เลือก   

  
13.6 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีสนบัสนุนการออกกาํลงักายหรือเล่นกีฬาของเด็ก

และเยาวชน 

โครงการ    เลือก   

  
13.7 จาํนวนเด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาหรือการออกกาํลงักายท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุน

โดย เทศบาล 

คน    เลือก   

  
13.8 จาํนวนของเด็กและเยาวชนท่ีมีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑข์องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
13.9 จาํนวนของเด็กและเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูอยา่งผิดวธีิหรือถูกกระทาํทาํรุณกรรม

จากผูป้กครอง (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
13.10 จาํนวนเด็กและเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาสงัคมหรือกระทาํการอนัเขา้ข่ายอาชญากรรมเด็ก

และเยาวชน หรือไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  13.11 จาํนวนของเด็กและเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาการทอ้งก่อนวยัอนัควร (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน      เลือก 

  
13.12 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมดา้นการจดับริการสาธารณะของ เทศบาลท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชน

มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาํเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

โครงการ      เลือก 

  
13.13 จาํนวนเด็ก 0-5 ปีท่ีไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูไม่ถูกวธีิจากผูสู้งอายใุนครัวเรือน(ภารกิจเสริม

ขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  

 



  

การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-3 เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

รูปแบบ  

พ.ศ. 2561 

ไม่ได้

ดาํเนินการ 

ใน

ปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มี

ความ

จาํเป็น 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที ่14 การศึกษาในระบบ 
     

  
14.1 จาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความดูแลของ เทศบาล แห่ง 7 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.2 จาํนวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ เทศบาล คน 460 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.3 จาํนวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น คน 460 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.4 จาํนวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ เทศบาล ท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น คน 460 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.5 จาํนวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ เทศบาล แห่ง 4 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  14.6 จาํนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล คน 633 0 อปท.    



ดาํเนินการเอง  

  
14.7 จาํนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น คน 633 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.8 จาํนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น คน 633 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.9 จาํนวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ เทศบาล แห่ง 4 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.10 จาํนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล คน 2381 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.11 จาํนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล ท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น คน 2381 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.12 จาํนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

ครบถว้น 

คน 2 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
14.13 จาํนวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในความดูแลของ เทศบาล แห่ง 315 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  14.14 จาํนวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของ เทศบาล คน      เลือก 

  14.15 จาํนวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ เทศบาล แห่ง      เลือก 

  14.16 จาํนวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของ เทศบาล คน      เลือก 

  14.17 จาํนวนโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษาในความดูแลของ เทศบาล แห่ง      เลือก 

  14.18 จาํนวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล คน      เลือก 

  14.19 จาํนวนเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดรั้บการศึกษาจาก เทศบาล คน      เลือก 



  14.20 จาํนวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจาก เทศบาล คน      เลือก 

  
14.21 จาํนวนเด็กพิเศษ (เด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ท่ีไดรั้บการศึกษาจากโรงเรียนสงักดั 

เทศบาล 

คน      เลือก 

  14.22 จาํนวนหลกัสูตรการศึกษาของทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนในโรงเรียนสงักดั เทศบาล หลกัสูตร      เลือก 

  14.23 จาํนวนหลกัสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสงักดั เทศบาล หลกัสูตร      เลือก 

  14.24 จาํนวนหลกัสูตรท่ีเนน้ความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสงักดั เทศบาล หลกัสูตร      เลือก 

  
14.25 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทกัษะการเรียน-การกวดวชิา-การสอนเสริมของเด็ก

นกัเรียนต่อปีในโรงเรียนสงักดั เทศบาล 

โครงการ      เลือก 

  14.26 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสงักดั เทศบาล  โครงการ      เลือก 

  14.27 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสงักดั เทศบาล โครงการ      เลือก 

  
14.28 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ หรือทกัษะคอมพิวเตอร์

ในโรงเรียนสงักดั เทศบาล 

โครงการ      เลือก 

  
14.29 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา

พ้ืนบา้นในโรงเรียนสงักดั เทศบาล 

โครงการ      เลือก 

  
14.30 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทกัษะการเรียน-การกวดวชิาของเด็กนกัเรียนตอ่ปีใน

โรงเรียนสงักดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน 

โครงการ      เลือก 

  14.31 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสงักดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน โครงการ      เลือก 

  
14.32 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสงักดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ใหก้าร

สนบัสนุน 

โครงการ      เลือก 

  
14.33 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ หรือทกัษะคอมพิวเตอร์

ในโรงเรียนสงักดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน 

โครงการ      เลือก 



  
14.34 จาํนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา

พ้ืนบา้นในโรงเรียนสงักดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน 

โครงการ      เลือก 

  
14.35 จาํนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาใหเ้ด็กดอ้ย

โอกาส เดก็ในพ้ืนท่ีห่างไกล/ท่ีราบสูง หรือเด็กชายขอบ 

โครงการ      เลือก 

  
14.36 จาํนวนนกัเรียนท่ีมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยดุเรียนกลางคนั (drop-out rate) ของโรงเรียน/

สถานศึกษาสงักดั เทศบาล (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.37 จาํนวนประชากรในเขต เทศบาล ท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไปท่ีสามารถอ่านออกเขียนได ้(literacy rate) 

(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.38 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั เทศบาล ท่ีมีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวชิาสามญัสูงกวา่

ค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.39 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั เทศบาล ท่ีมีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวชิาสาํมญัสูงกวา่

ค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.40 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั เทศบาล ท่ีมีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวชิาสาํมญัสูงกวา่

ค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.41 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถ

ทาํงานทาํไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.42 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถ

ทาํงานทาํไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.43 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถ

ทาํงานทาํไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
14.44 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถ

ทาํงานทาํไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัอาชีวศึกษา(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

      เลือก 



ภารกจิที ่15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอธัยาศัย 
     

  15.1 จาํนวนท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น/ตาํบลท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน แห่ง      เลือก 

  15.2 จาํนวนหอ้งสมุดประชาชนหรือหอ้งสมุดท่ีมิไดอ้ยูใ่นสถานศึกษา ซ่ึงดูแลหรือบริหารโดย เทศบาล แห่ง      เลือก 

  15.3 จาํนวนหอ้งสมุดประชาชนหรือหอ้งสมุดท่ีมิไดอ้ยูใ่นสถานศึกษา ท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน แห่ง      เลือก 

  15.4 จาํนวนศูนยก์ารศึกษานอกหอ้งเรียนของ เทศบาล แห่ง      เลือก 

  15.5 จาํนวนศูนยก์ารศึกษานอกหอ้งเรียนท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน แห่ง      เลือก 

  15.6 จาํนวนศูนยก์ารเรียนรู้หรือศูนยเ์ทคโนโลยท่ีีดูแลหรือบริหารงานโดย เทศบาล แห่ง      เลือก 

  15.7 จาํนวนศูนยก์ารเรียนรู้หรือศูนยเ์ทคโนโลยท่ีี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน แห่ง      เลือก 

  

15.8 จาํนวนศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยไ์อซีที (ICT) ศูนยเ์รียนรู้วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีศูนยก์ารเรียนรู้เสมือนจริง (TK Park) หรือหอ้งสมุดมีชีวติ เป็นตน้ ท่ี เทศบาล ดูแลหรือบริหาร

จดัการ 

แห่ง      เลือก 

  

15.9 จาํนวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทกัษะหรือการเรียนรู้สาํหรับประชาชนทัว่ไปในการใช้

ชีวติประจาํวนั สิทธิหนา้ท่ีของพลเมือง หรือความรู้ในทางกฎหมาํยท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนหรือจดัใหมี้

ข้ึน 

โครงการ      เลือก 

  
15.10 จาํนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารส่ือสารหรือ

อินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติการสร้างงานหรือนวตักรรม หรือการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการ      เลือก 

  
15.11 จาํนวนประชาชนท่ีไดเ้ขา้ร่วมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน/การเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ี

ดาํเนินการโดย เทศบาล ในปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
15.12 จาํนวนเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือ

การศึกษาตามอธัยาศยัจาก เทศบาล ในปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  15.13 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการร่วมมือกบัวทิยาลยัชุมชนในการเรียนรู้หรือการจดั โครงการ      เลือก 



การศึกษานอกระบบใหแ้ก่ประชาชน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

  
15.14 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษาหรือวทิยาลยัอาชีวศึกษาํ 

หรือส่วนราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
15.15 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล ดาํเนินการร่วมกบัภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
15.16 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาศกัยภาพของ

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
15.17 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือแก่เด็กท่ีหยดุเรียนกลางคนั 

(drop out) ใหไ้ดรั้บการศึกษาตามสมควร(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  

15.18 จาํนวนโครงการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาหรือการเรียนรู้ทีมีมาตรฐาน/คุณภาพ ซ่ึงเทศบาลดาํเนินการ

ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/สถาํบนัอุดมศึกษา/องคก์รวชิาชีพ/สถานศึกษาในต่างประเทศ/องคก์รระหวา่ง

ประเทศ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
15.19 จาํนวนโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน (exchange student/exchange program) กบัสถาบนัการศึกษาใน

ต่างประเทศ หรือสถาบนัการศึกษาชั้นนาํในประเทศ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  

15.20 จาํนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทกัษะของเด็กนกัเรียนสงักดั เทศบาล 

ในการศึกษา การประดิษฐ ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ หรือระหวา่งประเทศ 

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
15.21 จาํนวนเด็กท่ีหยดุเรียนกลางคนัท่ีไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการศึกษาจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น

พฒันา) 

คน      เลือก 

  
15.22 จาํนวนช่างฝีมือแรงงานท่ีสามารถประกอบอาชีพหรือหางานทาํไดใ้นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากท่ีไดรั้บ

การฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงานท่ี เทศบาล จดัใหมี้ข้ึนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 



  

 



  

การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-4 เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

รูปแบบ  

พ.ศ. 2561 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มคีวาม

จาํเป็น 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที ่16 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
     

  
16.1 จาํนวนรถดบัเพลิงท่ี เทศบาล ไดด้าํเนินการซ่อมแซม บาํรุงรักษาใหพ้ร้อมใชง้านไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง 

คนั 14 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
16.2 จาํนวนคร้ังท่ี เทศบาล ดาํเนินการฝึกอบรม พนกังานดบัเพลิงเพ่ือใหพ้ร้อมปฏิบติังานในรอบปี คร้ัง 2 200000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
16.3 จาํนวนแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประเภทสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี เทศบาล จดัทาํ แผน 3 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
16.4 จาํนวนคร้ังท่ี เทศบาล ดาํเนินการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในรอบปีงบประมาณ 

2561 

คร้ัง 2 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
16.5 จาํนวนหมู่บา้น/ชุมชนในเขต เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งระบบแจง้เหตเุม่ือเกิดอคัคีภยั/สาธารณภยัใน

ชุมชน/หมู่บา้น 

หมู่บา้น/

ชุมชน 

61 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
16.6 จาํนวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี เทศบาลสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึน คน 152 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  16.7 จาํนวนอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท่ี เทศบาลสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึน คน    เลือก   



  
16.8 จาํนวนคร้ังต่อปีท่ี เทศบาล ดาํเนินการออกคาํสัง่ และ สนบัสนุน ใหอ้าสาสมคัรป้องกนัและบรร

เทาํสาธารณภยั/อปพร. ปฏิบติังานในชุมชน/หมู่บา้น 

คร้ัง 3 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
16.9 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลดการเกิดอุบติัเหตุทางถนน โครงการ 2 100000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
16.10 ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรถดบัเพลิงของ เทศบาลเดินทางถึงสถานท่ีเกิดอคัคีภยัเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ 

(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

นาที 8 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  16.11 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการป้องกนัอุบติัภยัทางถนน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ร้อยละ      เลือก 

  
16.12 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการรับมือกบัภยัพิบติัของ เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
16.13 จาํนวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ี เทศบาล มีครบถว้นตาม

เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ช้ิน      เลือก 

  

16.14 จาํนวนเครือข่ายทอ้งถ่ินท่ี เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกในการจดัทาํแผนจดัการกบัภยัพิบติั มีการ

แบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซอ้มแผนร่วมกนั และมีการพฒันาทกัษะบุคลากรร่วมกนั

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

เครือข่าย      เลือก 

  
16.15 ร้อยละของงบประมาณท่ีลดลงในการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนั และบรรเทาสา

ธารณภยัอนัเน่ืองมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการจดัการภยัพิบติั (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

ภารกจิที ่17 การจดัระเบียบชุมชน 
     

  
17.1 จาํนวนขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินรองรับอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการจดัระเบียบสงัคม

บญัญติัให ้เทศบาล มีอาํนาจ/ภารกิจท่ีไดรั้บถ่ายโอน 

ขอ้บญัญติั      เลือก 

  
17.2 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาล จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัระเบียบในหมู่บา้น/ชุมชนแก่กลุ่ม

เยาวชน กลุ่มแม่บา้น ประชาชน หรืกลุ่มผูสู้งอาย ุ

โครงการ     เลือก  



  
17.3 จาํนวนโครงการท่ี เทศบาลร่วมกบัฝ่ายปกครอง ตาํรวจ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชนเพ่ือจดัการ

ปัญหาความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน/หมู่บา้น 

โครงการ      เลือก 

  
17.4 จาํนวนหอพกัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. หอพกั พ.ศ. 2558 แห่ง 9 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
17.5 จาํนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพกัเยาวชน ตาํม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 แห่ง 9 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  17.6 จาํนวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เร่ือง      เลือก 

  17.7 จาํนวนขอ้ร้องเรียนท่ี เทศบาล ดาํเนินการจดัการปัญหาความไร้ระเบียบท่ีไดรั้บการร้องเรียน เร่ือง      เลือก 

  
17.8 จาํนวนหอพกัท่ีไดรั้บอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 ไดรั้บการตรวจเยีย่มจากเจา้หนา้ท่ี 

เทศบาล อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

แห่ง 9 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
17.9 จาํนวนหอพกัท่ีไม่จดทะเบียน (หอพกัเถ่ือน) ตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558(ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา) 

แห่ง 117 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
17.10 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ใชก้ระบวนการชุมชน/ประชาสงัคมดูแลจดัการปัญหา

ความไร้ระเบียบในชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ    เลือก   

  
17.11 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล เก่ียวกบัการดูแลคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือแกไ้ช

ปัญหาใหก้บัผูบ้ริโภค (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ    เลือก   

ภารกจิที ่18 การจดัการความขัดแย้ง 
     

  
18.1 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ 

เทศบาล จดัใหมี้ขอ้มูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตดัสินใจดาํเนินการ 

โครงการ      เลือก 

  
18.2 จาํนวนคร้ังท่ี เทศบาลจดัใหมี้เวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความเห็นของประชาชนใน

การแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ภายในชุมชน/หมู่บา้น 

คร้ัง      เลือก 



  
18.3 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือสาํรวจขอ้มูลหรือความพึงพอใจของประชาชน 

เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีจะเป็นเหตุของความขดัแยง้ 

โครงการ      เลือก 

  
18.4 จาํนวนเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในชุมชน ซ่ึง เทศบาล ไดด้าํเนินการ

ป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ในชุมชนไดส้าํเร็จ 

เร่ือง 3 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
18.5 จาํนวนคร้ังเม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน และ เทศบาล ไดเ้ขา้ไปดาํเนินการ(ตามอาํนาจ

หนา้ท่ีของ เทศบาล)เพ่ือแกไ้ขหรือสัง่การใหห้ยดุการกระทาํท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ 

คร้ัง 3 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
18.6 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการเพ่ือไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ (ไม่

นบัรวมศูนยย์ติุธรรมชุมชน) 

โครงการ 2 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
18.7 จาํนวนเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ี เทศบาล เขา้ไปดาํเนินการป้องกนัเหตุความ

ขดัแยง้ไดป้ระสบผลสาํเร็จ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

เร่ือง      เลือก 

  
18.8 จาํนวนความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในพ้ืนท่ีซ่ึง เทศบาล ไดด้าํเนินการแกไ้ขไดเ้ป็นผลสาํเร็จ

(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

เร่ือง 3 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
18.9 จาํนวนศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท หรือ ศูนยย์ติุธรรมชุมชนในพ้ืนท่ี (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ศูนย ์ 1 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

ภารกจิที ่19 การป้องกนัอาชญากรรมและการกระทาํผดิ 
     

  
19.1 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั จดัประชุมปรึกษาหารือเพ่ือป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ร่วมกบัฝ่ายตาํรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายทอ้งท่ี 

โครงการ      เลือก 

  
19.2 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ร่วมกบัชุมชน หรือหมู่บา้น สร้างความเขม้แขง็ให้

ชุมชน/หมู่บา้น 

โครงการ      เลือก 

  
19.3 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาลจดัใหแ้ก่ประชาชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน 

โครงการ      เลือก 



  
19.4 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล จดัรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือ

ลดความเส่ียงจากปัญหายาเสพติด 

โครงการ      เลือก 

  

19.5 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ดาํเนินการร่วมกบักรรมการชุมชนคณะกรรมการ

หมู่บา้น หรือภาคประชาสงัคมในกาํรจดัเวรยามประจาํหมู่บา้น ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสปัปะ

รด 

โครงการ      เลือก 

  
19.6 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ร่วมมือกบัส่วนราชการใชม้าตรการท่ีเขม้งวดและ

จริงจงัเพ่ือจดัการกบัผูค้า้หรือผูเ้สพยาเสพติดในชุมชน 

โครงการ      เลือก 

  19.7 สถิติอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คร้ัง      เลือก 

  
19.8 จาํนวนของอาชญากรรมท่ีไม่เก่ียวกบัคดียาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา) 

คร้ัง      เลือก 

  19.9 พ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ตร.กม.      เลือก 

  
19.10 พ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV(

ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ตร.กม.      เลือก 

  
19.11 พ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ไดมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวงัตลอด 

24 ชัว่โมง(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ตร.กม.      เลือก 

  
19.12 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพยสิ์นหรือบา้นเรือนของประชาชนท่ี ลดลงจากการรับมือ

กบัภยัสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
19.13 จาํนวนของผูบ้ริโภคท่ีประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบและไดรั้บการดูแล

ช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาจาก เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
19.14 จาํนวนขอ้ขดัแยง้ท่ีไดน้าํเขา้สู่กระบวนไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยติุธรรมชุมชนท่ีสามารถยติุ

ปัญหาได(้ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

เร่ือง      เลือก 



  
19.15 ร้อยละของสถิติอาชญากรรมท่ีลดลงในพ้ืนท่ี อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินการ ของ เทศบาล

(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  

 



  

การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-5 เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

รูปแบบ  

พ.ศ. 2561 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มคีวาม

จาํเป็น 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที ่20 ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 
     

  20.1 จาํนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล กลุ่ม      เลือก 

  20.2 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล โครงการ    เลือก   

  20.3 จาํนวนโครงการอบรมพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล โครงการ    เลือก   

  20.4 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสตัว ์ โครงการ      เลือก 

  20.5 จาํนวนเกษตรกรท่ีผา่นการฝึกปฏิบติัและการฝึกอบรมจากศูนยเ์รียนรู้ฯ หรือ เทศบาล  คน      เลือก 

  
20.6 จาํนวนเกษตรท่ีไดรั้บบริการขอ้มูลคาํปรึกษาจากศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการเกษตรศูนยถ่์ายทอด

เทคโนโลยทีางการเกษตร หรือศูนยก์ารเรียนรู้ทางดา้นการเกษตรท่ีสนบัสนุนโดย เทศบาล 

คน      เลือก 

  
20.7 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการสาํรวจและช่วยเหลือการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช

โดย เทศบาล 

โครงการ      เลือก 

  
20.8 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ใหก้บักลุ่ม

เกษตรกร 

โครงการ      เลือก 

  
20.9 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการทาํการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร

อินทรีย ์

โครงการ    เลือก   



  
20.10 จาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในโครงการของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมการทาํการเกษตรแบบพอเพียง

หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย ์

คน    เลือก   

  20.11 จาํนวนโครงการฟ้ืนฟสูภาพพ้ืนท่ีการเกษตรหรือท่ีดินทาํกินโดย เทศบาล โครงการ      เลือก 

  20.12 จาํนวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟหูรือปรับสภาพใหป้กติ ไร่      เลือก 

  
20.13 จาํนวนตลาด/ตลาดสดท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล โครงการ/

กิจกรรม 

     เลือก 

  
20.14 จาํนวนกิจการโรงรับจาํนาํ/สถานธนานุบาลของ เทศบาล โครงการ/

กิจกรรม 

     เลือก 

  20.15 จาํนวนโรงฆ่าสตัวข์อง เทศบาล แห่ง      เลือก 

  
20.16 จาํนวนศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการเกษตร ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรหรือศูนยก์าร

เรียนรู้ทางดา้นการเกษตรท่ีสนบัสนุนโดย เทศบาล 

แห่ง      เลือก 

  20.17 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือกระตุน้หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว โครงการ      เลือก 

  
20.18 จาํนวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันา-ทะนุบาํรุงในพ้ืนท่ีจาก เทศบาล หรือมีการปรับปรุง

เก่ียวกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง 

แห่ง      เลือก 

  
20.19 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัพฒันาหรือฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม

ใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

โครงการ/

กิจกรรม 

     เลือก 

  
20.20 จาํนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล ท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย(ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา) 

กลุ่ม      เลือก 

  
20.21 ร้อยละของรายไดข้องกลุ่มเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจากการจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตรท่ี 

เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  20.22 ขนาดของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรั้บการจดัการและฟ้ืนฟทูรัพยากรเพ่ือการผลิตใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี ไร่      เลือก 



สมบูรณ์(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

  20.23 จาํนวนกลุ่มอาชีพท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุนท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) กลุ่ม    เลือก   

  
20.24 ร้อยละของรายไดข้องกลุ่มอาชีพท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจากการจาํหน่ายผลผลิตตามท่ี เทศบาล ให้

การสนบัสนุน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ร้อยละ    เลือก   

  
20.25 จาํนวนช่างฝีมือแรงงานท่ีมีงานทาํหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพฒันา

ทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  
20.26 ร้อยละของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียของช่างฝีมือแรงงานหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพหรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
20.27 ร้อยละการเปล่ียนแปลงของจาํนวนนกัท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี เทศบาลพฒันาข้ึนหรือ

ดูแลบาํรุงรักษา(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
20.28 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการใชจ่้าย/รายจ่ายต่อวนัของนกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้น

พฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
20.29 จาํนวนของประชากรกลุ่มยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจ

หรือการประกอบอาชีพจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

คน      เลือก 

  20.30 จาํนวนประชากรวยัแรงงานในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีงานทาํ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) คน      เลือก 

  20.31 อตัราการมีงานทาํตามฤดูกาลของเกษตรกรในพ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ร้อยละ      เลือก 

  
20.32 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการใหค้าํปรึกษาการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่ม

เกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ    เลือก   

  
20.33 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการพฒันาดิน หมอดิน การวเิคราะห์สภาพ

ดิน หรือการฟ้ืนฟคุูณภาพดิน เป็นตน้(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  20.34 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือส่งเสริมการเกษตรท่ีไดม้าตรฐานสากล โครงการ      เลือก 



การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

  
20.35 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการประกนัหรือพยงุราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการ

ประกนัรายไดข้องกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  20.36 จาํนวนแผนพฒันาดา้นการเกษตรระดบัตาํบล/ชุมชน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) แผน      เลือก 

  
20.37 จาํนวนขอ้มูลพ้ืนฐาน (ฐานขอ้มูล) ดา้นการเกษตรระดบัตาํบลท่ี เทศบาล จดัทาํข้ึนหรือขอ้มูล

สารสนเทศดา้นการเกษตรยัง่ยนื(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ขอ้มูล      เลือก 

  
20.38 จาํนวนศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนย ์OTOP สินคา้หตัถกรรม หรือศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของ 

เทศบาล ท่ีเปิดใหบ้ริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

แห่ง      เลือก 

  
20.39 จาํนวนศูนยข์อ้มูลส่งเสริมการลงทุน ศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวของ เทศบาล (ไม่นบัรวมศูนย ์

OTOP หรือศูนยแ์สดงสินคา้) ท่ีเปิดใหบ้ริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

แห่ง      เลือก 

  
20.40 จาํนวนตลาดนดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลาดนํ้ า หรือตลาดเก่า Homestay 

ฯลฯ ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน หรือพฒันาข้ึนโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

แห่ง      เลือก 

  

20.41 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการตลาด-จดัหาวตัถุดิบ-การวจิยัและพฒันา-การ

บรรจุภณัฑสิ์นคา้การเกษตร สินคา้ชุมชน หรือสินคา้ OTOP เพ่ือเติมเตม็ห่วงโซ่การผลิตและขาย

สินคา้ชุมชนใหค้รบวงจร(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
20.42 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการพฒันาขอ้มูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

การคา้ การจา้งงาน รายได ้อาชีพ การท่องเท่ียว หรือการลงทุนในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
20.43 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํเก่ียวกบัการขอ

ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย ์หรือการลงทุนในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ    เลือก   

  
20.45 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ เทศบาล ท่ีดาํเนินการนอกพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการ

ลงทุนหรือการท่องเท่ียวภายในชุมชน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 



  
20.46 จาํนวนโครงการส่งเสริมหรือดูแลความปลอดภยัหรือการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมใหก้บั

นกัท่องเท่ียว(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ 2 100000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  20.47 ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในภาคการเกษตร(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) ร้อยละ      เลือก 

  20.48 ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในภาคบริการและการท่องเท่ียว(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) ร้อยละ      เลือก 

  
20.49 ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนของกลุ่มอาชีพ SME หรือกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ฯลฯ(ภารกิจ

เสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
20.50 ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือการจา้งงานในพ้ืนท่ี

(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  20.51 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมรายจงัหวดั (GPP)(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) ร้อยละ      เลือก 

  
20.52 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมรายจงัหวดั (GPP) จากภาคการเกษตร (กรณีเทศบาล/

เมืองพทัยาใชผ้ลผลิตภณัฑม์วลรวมของเมือง หรือ GCP)(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
20.53 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมรายจงัหวดั (GPP) จากภาคบริการและการท่องเท่ียว 

(กรณีเทศบาล/เมืองพทัยาใชผ้ลผลิตภณัฑม์วลรวมของเมือง หรือ GCP)(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  20.54 จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ประสบเหตุอาชญากรรมในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน      เลือก 

  
20.55 จาํนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นตน้(ภารกิจ

เสริมขั้นพฒันา) 

แปลง      เลือก 

  
20.56 จาํนวนกลุ่มอาชีพ หรือวสิาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาํก เทศบาล ท่ีสามารถดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีรายไดต้่อเน่ือง(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

กลุ่ม    เลือก   

  20.57 จาํนวนเกษตรกรท่ีสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน    เลือก   

  20.58 จาํนวนเกษตรกรท่ียา้ยถ่ินแบบถาวร(เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนนอกพ้ืนท่ี)(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) คน      เลือก 

  



 



  

การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-6 เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

รูปแบบ  

พ.ศ. 2561 

ไม่ได้

ดาํเนินการ 

ใน

ปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มี

ความ

จาํเป็น 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที ่21 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
     

  
21.1 ปริมาณขยะชุมชนท่ี เทศบาล ดาํเนินการจดัเก็บ ตนั/วนั 150 22446948 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
21.2 ปริมาณขยะชุมชนท่ีกาํจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ ตนั/วนั 135 28206948 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  21.3 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ี เทศบาล ดาํเนินการจดัเก็บ ตนั/วนั      เลือก 

  21.4 ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีกาํจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ ตนั/วนั      เลือก 

  
21.5 จาํนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาลในการจดัการขยะตกคา้งในชุมชน โครงการ 1 857000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  21.6 จาํนวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพอากาศในเขต เทศบาล คร้ัง/ปี    เลือก   

  21.7 จาํนวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าในลาํนํ้ าสาธารณะและชายฝ่ัง  คร้ัง/ปี    เลือก   

  21.8 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือรณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจาก โครงการ      เลือก 



ไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และภยัจากการเผาในท่ีโล่ง 

  
21.9 จาํนวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมหรือรณรงคจ์าก เทศบาล เร่ืองไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากไฟป่า 

การป้องกนัไฟป่า และภยัจากการเผาในท่ีโล่ง 

ครัวเรือน      เลือก 

  21.10 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาไฟป่า หรือการเผาในท่ีโล่ง โครงการ      เลือก 

  
21.11 จาํนวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการประสานความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองจาก เทศบาล เพ่ือเป็นเครือข่ายในการ

จดัการไฟป่าหรือเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟป่า 

ครัวเรือน      เลือก 

  

21.12 จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการอนุรักษดู์แลรักษาป่า แหล่งนํ้ าธรรมชาติ ลาํนํ้ า

สาธารณะ และทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจดัการเก่ียวกบัปัญหาวชัพืช ผกัตบชวา ปัญหานํ้ าเน่าเสีย และการ

ขดุลอกคูคลอง ฯลฯ 

โครงการ      เลือก 

  
21.13 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงคป้์องกนัหรือแกไ้ขปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือ

ปัญหาตล่ิงพงั 

โครงการ      เลือก 

  
21.14 จาํนวนคร้ังท่ี เทศบาล ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาหรือประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

พ้ืนท่ีตามท่ี เทศบาล ไดรั้บการร้องเรียน 

คร้ัง 22 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
21.15 จาํนวนแหล่งขยะตกท้ิงคา้ง พ้ืนท่ีท่ีจดัเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณท่ีถูกลกัลอบนาํขยะไปท้ิง (ภารกิจ

หลกัขั้นพฒันา) 

แห่ง 2 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
21.16 ปริมาณขยะตกคา้งในชุมชน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ตนั/วนั 15 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
21.17 ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บไดต้่อวนั(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ตนั/วนั 150 22446948 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
21.18 แหล่งนํ้ าในชุมชนท่ีมีคุณภาพนํ้ าไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) แหล่ง 2 0 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   



  21.19 พ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ตร.กม.    เลือก   

  
21.20 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือตล่ิงพงั ไดรั้บการแกไ้ขป้องกนัหรือเยยีวยาจาก 

เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ตร.ม.      เลือก 

  21.21 ร้อยละจาํนวนไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ร้อยละ      เลือก 

  21.22 ร้อยละของขนาดของพ้ืนท่ีป่ําท่ีถูกไฟไหมท่ี้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ร้อยละ      เลือก 

  
21.23 ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการประสานความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองกบั เทศบาล เพ่ือเป็นเครือข่าย

จดัการไฟป่าหรือเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟป่า(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
21.24 จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คดัแยกขยะ ลดใชถุ้งพลาสติก นาํ

ขยะกลบัมาใชใ้หม่ หรือลดการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ 2 950000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  
21.25 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอยา่ง

ต่อเน่ือง(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
21.26 จาํนวนโครงการท่ีการสนบัสนุนกลุ่มอาสาสมคัรหรือการสร้างเครือข่ายเพ่ือพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการไฟป่าในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
21.27 จาํนวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ท่ีแจง้รายงานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตลอดทั้งปี(ภารกิจเสริม

ขั้นพ้ืนฐาน) 

ป้าย     เลือก  

  
21.28 ปริมาณการจดัเก็บขยะอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอนัตราย และขยะอนัตราย

ท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ตนั/วนั      เลือก 

  21.29 จาํนวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าใตดิ้นท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) คร้ัง    เลือก   

  21.30 จาํนวนคร้ังในการตรวจวดัเสียงท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) คร้ัง    เลือก   

  21.31 จาํนวนคร้ังในการตรวจวดัสารเคมีตกคา้งในดินท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) คร้ัง    เลือก   

  21.32 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการรณรงคส์ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและการใช้ โครงการ    เลือก   



พลงังานทางเลือก(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

  
21.33 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงคส่์งเสริมการลดใชส้ารเคมีในการเกษตร

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ    เลือก   

  
21.34 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล .ดาํเนินการใหค้วามรู้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติ

ใหแ้ก่กลุ่มแรงงานต่างดา้ว หรือแรงงานต่างถ่ิน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ    เลือก   

  
21.35 จาํนวนระบบขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาล ใชใ้นการวางแผนและ

ดาํเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ระบบ      เลือก 

  21.36 ขยะชุมชนท่ีมีการคดัแยก หรือนาํกลบัไปใชใ้หม่(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) ตนั/วนั      เลือก 

  
21.37 ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกตน้ไมข้อง เทศบาลซ่ึงมีการดูแลรักษาํให้

ตน้ไมอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  
21.38 จาํนวนของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีไม่มีการตรวจพบสารเคมีตกคา้งระยะยาวในพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรม(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ไร่    เลือก   

  
21.39 ขนาดของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีตรวจไม่พบสารเคมีตกคา้งระยะยาวในแหล่งนํ้ าใตดิ้น(ภารกิจเสริมขั้น

พฒันา) 

ตร.กม.    เลือก   

  
21.40 จาํนวนของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปีของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีไม่

ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ตร.กม.    เลือก   

  
21.41 พ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีตรวจไม่พบสารเคมีตกคา้งระยะยาวในแหล่งนํ้ าสาธารณะและชายฝ่ัง(ภารกิจเสริมขั้น

พฒันา) 

ตร.กม.    เลือก   

ภารกจิที ่22 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
     

  
22.1 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียน การสืบทอดและปลูกจิตสาํนึก

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการ 1 200000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   



  
22.2 จาํนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการ 1 200000 อปท. 

ดาํเนินการเอง  

   

  22.3 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โครงการ      เลือก 

  
22.4 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งคน้หา ยกยอ่ง หรือเชิดชูปราชญช์าวบา้น และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

โครงการ      เลือก 

  
22.5 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบา้น ความเช่ือ ประเพณี 

ค่านิยมทอ้งถ่ิน และเผยแพร่ใหค้นรุ่นใหม่ไดศึ้กษาเรียนรู้ 

โครงการ      เลือก 

  
22.6 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติ 

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบนัศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

โครงการ      เลือก 

  22.7 จาํนวนโบราณสถานในทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษดู์แลจาก เทศบาล แห่ง      เลือก 

  22.8 จาํนวนพิพิธภณัฑช์องชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการดูแลจาก เทศบาล แห่ง      เลือก 

  22.9 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษห์รือพฒันาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า แห่ง      เลือก 

  
22.10 จาํนวนแหล่งการเรียนรู้ทอ้งถ่ินดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล และดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

คร้ัง/ปี      เลือก 

  22.11 จาํนวนคร้ังของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนาสถานในพ้ืนท่ี เทศบาล โครงการ      เลือก 

  

22.12 จาํนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมใหเ้กิดอาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดูแลรักษา

มรดกทางศิลปวฒันธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพ่ือดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพ้ืนท่ี 

เทศบาล 

โครงการ      เลือก 

  
22.13 จาํนวนของประชาชนท่ีมีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออตัลกัษณ์ดา้นศิลปะศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ิน 

คน      เลือก 

  22.14 จาํนวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ิน หรือสถานท่ีสาํคญัในทางประวติัศาสตร์ แห่ง      เลือก 



หรือวฒันธรรมท่ี เทศบาล ใหก้ารสนบัสนุน ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์ 

  
22.15 จาํนวนคร้ังในการจดัการของ เทศบาล ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทาํลายโบราณสถาน ศาสนาสถานใน

พ้ืนท่ีตามท่ีไดรั้บแจง้ 

คร้ัง      เลือก 

  
22.16 จาํนวนระบบขอ้มูล/ฐานขอ้มูลดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการวางแผน

ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ระบบ      เลือก 

  
22.17 จาํนวนหลกัสูตรการเรียนรู้ดา้นวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีนาํมาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาในสงักดั เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

หลกัสูตร      เลือก 

  

22.18 จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีจดัข้ึนภายนอกพ้ืนท่ีใน

ระดบัประเทศ/นานาชาติเพ่ือใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  

22.19 โครงการหรือจาํนวนแผนท่ีวฒันธรรม แผนท่ีชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนท่ีของดีชุมชนแผนท่ีภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน/ปราชญช์าวบา้น ฯลฯ ท่ี เทศบาล จดัทาํหรือส่งเสริมใหมี้การจดัทาํข้ึนเพ่ือแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์

หรือพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  

22.20 จาํนวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหวา่ง เทศบาล กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในดา้นการอนุรักษ์

ประเพณี วฒันธรรม สถานท่ีสาํคญั โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทาง

วฒันธรรม(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  
22.21 จาํนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

โครงการ      เลือก 

  

22.22 จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก 

เทศบาล และถูกจดัอยูใ่นฐานขอ้มูลส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมในระดบัประเทศ/นานาชาติ

(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

โครงการ      เลือก 



  
22.23 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอยา่งชดัเจน(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

ร้อยละ      เลือก 

  

22.24 จาํนวนศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน โบราณสถาน หรือสถานท่ีสาํคญั ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคาร

เก่า หรือแหล่งมรดกทางวฒันธรรม ฯลฯ ท่ีไดรั้บการดูแลหรือส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองจากการมีแผนงานหรือ

ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

แห่ง      เลือก 

  

 



  

ประเมินความพึงพอใจ เทศบาลเมือง คลองหลวง 

  

รายการข้อมูล 
ความพงึพอใจ 

ปรับปรุง พอใจ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

  1. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางบกในเขตเมืองหรือชุมชนท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล 0 0 

  2. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการจราจรทางนํ้ า/ทางทะเลในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล 0 0 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสวา่ง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจรในเขต เทศบาล 0 0 

  4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภยัของสะพานไมห้รือสะพาน คสล. ท่ีดูแลโดย เทศบาล 0 0 

  5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนํ้ าประปาโดย เทศบาล 0 0 

  6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการใหบ้ริการนํ้ าประปาท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล 0 0 

  7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนํ้ าจากบ่อนํ้ า/บ่อนํ้ าบาดาลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 0 0 

  8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพนํ้ าจากถงัเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 0 0 

  9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอาํนวยความสะดวกของ เทศบาล ในการสูบนํ้ าในช่วงนํ้ าท่วม 0 0 

  10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอาํนวยความสะดวกของ เทศบาล ในการจดัหานํ้ าในช่วงภยัแลง้ 0 0 

  11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล 0 0 

  12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 0 0 

  13. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนท่ีจดัใหโ้ดย เทศบาล 0 0 



  14. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชง้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอจัฉริยะในการสญัจรทางบก ทางนํ้ า หรือทางทะเล 0 0 

  15. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินการพฒันาหรือการบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล ท่ีมีความต่อเน่ืองหรือไม่ขาดตอน 0 0 

ด้านผงัเมือง     

  1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรมในเขต เทศบาล 0 0 

  2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการท่ีดินหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขต เทศบาล 0 0 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทศัน์หรือความสวยงามของเมือง 0 0 

  4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนของ เทศบาล ในระหวา่งปี 0 0 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ     

  1. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล 0 0 

  2. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี เทศบาล จดัใหมี้ข้ึน 0 0 

  3. ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล 0 0 

  4. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผูสู้งอายโุดย เทศบาล 0 0 

  5. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟหูรือการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 0 0 

  6. ความพึงพอใจของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ต่อการไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟสุูขภาพจาก เทศบาล 0 0 

  7. ความพึงพอใจของผูติ้ดยาเสพติดต่อกาํรไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ สนบัสนุน หรือฟ้ืนฟสุูขภาพจาก เทศบาล 0 0 

  8. ความพึงพอใจของผูพิ้การต่อศูนยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟสูภาพท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล 0 0 

  9. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของสถานสงเครําะห์/บา้นพกัคนชรา/ศูนยพ์กัพิงผูสู้งอายท่ีุดาํเนินการโดย เทศบาล 0 0 

  10. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อบริการของศูนยดู์แลผูสู้งอาย/ุDay-care ท่ีดาํเนินการโดย เทศบาล 0 0 

  11. ความพึงพอใจของผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแลดา้นท่ีอยูอ่าศยัจาก เทศบาล 0 0 

ด้านการศึกษา     



  1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน/กาํรเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีไดรั้บจาก เทศบาล 0 0 

  2. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัจาก เทศบาล 0 0 

  
3. ความพึงพอใจของเด็กนกัเรียนหรือผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง เทศบาล ดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอุดมศึกษา/

องคก์รวชิาชีพ/หน่วยงานภาคเอกชน 
0 0 

  
4. ความพึงพอใจของเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจดัการศึกษาหรือโครงการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีดาํเนินการโดย 

เทศบาล 
0 0 

  5. ความพึงพอใจของผูป้กครองตอ่ความเช่ือมัน่ในคุณภาพของโรงเรียน ของ เทศบาล หรือการจดัการศึกษาํของ เทศบาล 0 0 

  6. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทกัษะฝีมือแรงงานของ เทศบาล 0 0 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน     

  1. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี อปท.พฒันาข้ึนหรือบาํรุงรักษา 0 0 

ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม     

  1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี อปท. 0 0 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน     

  
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟ้ืนฟ ูการอนุรักษ ์หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประเพณี สถานท่ีสาํคญั หรือแหล่งมรดกท่ีสาํคญัในเชิง

ประวติัศาสตร์ท่ีดาํเนินการหรือสนบัสนุนโดย เทศบาล 
0 0 

  

 


