
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

5.1 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
อาชพี และสรา้งรายไดใ้หแ้กก่ลุม่อาชพีที%
มสีตรรีว่มกลุม่ที% อบต. รับผดิชอบจัดหรอื
รว่มกบัหน่วยงานอื%น จัดขึนในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2558 รวมทั งสิน กี%ครั ง

ครั ง 3 60000 อปท. ดําเนนิการเอง

5.2 จํานวนกลุม่อาชพีที%มสีตรรีว่มกลุม่ใน
ความรับผดิชอบของ อบต. ที%ไดร้ับการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชพีอยา่งตอ่เนื%อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%
กลุม่

กลุม่ เลอืก

5.3 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมการ
ฝึกอบรมเกี%ยวกบัการพัฒนาฝีมอืใหก้บัสตรี
ที% อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มจัดกบั
หน่วยงานอื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง เลอืก

5.4 จํานวนของคณะกรรมการที%มสีตรเีป็น
ประธานคณะกรรมการ ในกจิการสาธารณะ
ตามหนา้ที%ของอบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทั งสิน กี%คณะ

คณะ เลอืก

6.1 จํานวนเด็กเล็กในศนูยเ์ด็กเล็กและ/
หรอืศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในความรับผดิชอบ
ของ อบต. ที%ไดร้ับอาหารเสรมิ(นม)หรอื
อาหารเสรมิอื%นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั งสินที%คน

คน 57 111720 อปท. ดําเนนิการเอง

6.2 จํานวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนระดบั
ประถมศกึษาในสงักดั อบต. ที%ไดร้ับอาหาร
เสรมิ(นม)หรอือาหารเสรมิอื%นๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

6.3 จํานวนเด็กในสถานศกึษาสงักดั อบต.
 ที%ไดร้ับประทานอาหารกลางวนัที%มคีณุคา่
ทางโภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

6.4 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมรณรงค์
ใหค้วามรูแ้กบ่ดิา มารดาในการเลียงดบูตุรที%
 อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงาน
อื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง 1 13000 อปท. ดําเนนิการเอง

6.5 จํานวนศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กในความรับผดิชอบของ 
อบต. ที%ไดม้าตรฐานตามกําหนดมาตรฐาน
ขั นพืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั งสินกี%แหง่

แหง่ เลอืก

6.6 จํานวนเด็กและเยาวชนที%พกิารและ
ดอ้ยโอกาสในความรับผดิชอบของ อบต. 
ที%เทศบาลไดช้ว่ยเหลอืสนับสนุน หรอื
ประสานงานกบัหน่วยงานอื%นเพื%อใหไ้เ◌ร้ับ
การศกึษาขั นพืนฐานทั งในระบบหรอืนอก
ระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั งสินกี%คน

คน เลอืก

6.7 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
การพัฒนาทอ้งถิ%น ที% อบต. รับผดิชอบจัด
หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัดขึน เพื%อใหเ้ด็ก
 และเยาวชนรวมกลุม่จัดทํากจิกรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนกี%ครั ง

ครั ง 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

รายการขอ้มลู หนว่ย จํานวน
ไมม่บีรกิาร
สาธารณะ

ภารกจิที( 5 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที% 2-2 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล บา้นแทน่

ภารกจิที( 6 การพฒันาเด็กและเยาวชน



6.8 จํานวนเด็กและเยาวชน (ทั งในและ
นอกระบบการศกึษา) ในเขตพืนที% อบต. ที%
เขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิการพัฒนาทอ้งถิ%น 
ที%เทศบาลรับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั
หน่วยงานอื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั งสินกี%คน

คน 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

6.9 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมทาง
ศาสนาที% อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั
หน่วยงานอื%นจัดขึน เพื%อใหเ้ด็กและเยาวชน
เขา้รว่มกจิกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

6.10 จํานวนเด็กและเยาวชน (ทั งในและ
นอกระบบการศกึษา) ในเขตพืนที% อบต. ที%
เขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนา ที% อบต. 
รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัด
ขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสิน
กี%คน

คน 50 0 อปท. ดําเนนิการเอง

6.11 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมการ
เลน่กฬีาและการออกกําลังกาย ที% อบต. 
รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัด
ขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสิน
กี%ครั ง

ครั ง 1 150000 อปท. ดําเนนิการเอง

6.12 จํานวนเด็กและเยาวชน (ทั งในและ
นอกระบบการศกึษา) ในเขตพืนที% อบต. ที%
เขา้รว่มกจิกรรมการเลน่กฬีาและการออก
กําลังกายที%เทศบาลรับผดิชอบจัดหรอื
รว่มกบัหน่วยงานอื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน 451 200000 อปท. ดําเนนิการเอง

7.1 จํานวนผูส้งูอายทุี%อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%ไดร้ับการตรวจ
สขุภาพประจําปีโดย อบต. รับผดิชอบหรอื
รว่มกบัหน่วยงานอื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน 300 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

7.2 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
การออกกําลังกายใหก้บัผูส้งูอายทุี% อบต. 
รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัด
ขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสิน
กี%ครั ง

ครั ง 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

7.3 จํานวนผูส้งูอายทุี%อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%พึ%งตนเองไมไ่ด ้
ไดร้ับการชว่ยเหลอืดา้นที%อยูอ่าศยั หรอื
อาหารและเคื%องนุ่งหม่ตามความจําเป็นโดย
 อบต. รับผดิชอบหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

7.4 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมที%สรา้ง 
ความตระหนัก และเห็นคณุคา่ผูส้งูอายขุอง
คนในครอบครัวและชมุชนที% อบต. 
รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัด
ขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั 

ครั ง 1 30000 อปท. ดําเนนิการเอง

7.5 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมการ
ฝึกอบรมใหค้วามรูห้รอืการสง่เสรมิการ
ปฏบิตังิานแกอ่าสาสมคัรผูด้แูลผูส้งูอายทุี% 
อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงาน
อื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง เลอืก

7.6 จํานวนครั งของการใหบ้รกิารชมุชน
เคลื%อนที% การบรกิารเยี%ยมบา้นผูส้งูอาย ุที%
จัดโดย อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั
หน่วยงานอื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง เลอืก

7.7 จํานวนผูส้งูอายทุี%อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%ไดร้ับเบียยังชพี
ตามคณุสมบตัทิี%กําหนด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน 666 466700 อปท. ดําเนนิการเอง

ภารกจิที( 7 การสง่เสรมิการพฒันาผูส้งูอายุ



7.8 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมการ
สง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายทุี%อบต. รับผดิชอบ
จัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัดขึน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง เลอืก

7.9 จํานวนกลุม่ ชมรม หรอืสมาคม
ผูส้งูอาย ุที%อยูใ่นความรับผดิชอบของ 
อบต. ณ สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั งสินกี%แหง่

แหง่ 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

7.10 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมการ
รวมกลุม่ ชมรมหรอืสมาคมผูส้งูอาย ุที%
ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง เลอืก

8.1 จํานวนคนพกิารทกุประเภทความ
พกิารที%อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. ที%
ไดร้ับการตรวจสขุภาพประจําปี โดย
เทศบาลรับผดิชอบหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%น
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

8.2 จํานวนคนพกิารที%อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%ไดร้ับการ
ชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสานงานกบั
หน่วยงานอื%นเพื%อใหไ้ดร้ับการศกึษาขั น
พืนฐานทั งในระบบหรอืนอกระบบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

8.3 จํานวนคนพกิารที%อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%ไดร้ับการฝึกอาชพี
หรอืพัฒนาทกัษะอาชพีอยา่งเหมาะสมโดย
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย โดย อบต. รับผดิชอบ
หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

8.4 จํานวนกลุม่อาชพีที%อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%มคีนพกิารไดเ้ป็น
สมาชกิ ณ สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั งสินกี%คน

กลุม่ เลอืก

8.5 จํานวนคนพกิารทกุประเภทความ
พกิารที%อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. ที%
ไดร้ับการจดทะเบยีนคนพกิารตามกฎหมาย
 ณ สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั งสินกี%คน

คน 233 186400 อปท. ดําเนนิการเอง

8.6 จํานวนศนูยก์ารเรยีนรูเ้พื%อการฟืนฟู
และพัฒนาคนพกิารในชมุชน ที% อบต. 
รับผดิชอบหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%น ณ สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%แหง่

แหง่ เลอืก

8.7 จํานวนของอาคารสว่นราชการของ 
อบต. ที%มกีารจัดทําหอ้งนํา ทางลาด และ/
หรอืที%จอดรถสําหรับคนพกิาร ณ สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%อาคาร

อาคาร 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

8.8 จํานวนอาสาสมคัรชว่ยเหลอืคนพกิารที%
 อบต. จัดใหม้ขีึนหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%น
จัดขึน ณ สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั งสินกี%คน

คน 5 0 อปท. ดําเนนิการเอง

9.1 จํานวนผูป่้วยเอดสท์ี%ยากจนหรอืถกู
ทอดทิง ไมม่ผีูอ้ปุการะ และไมส่ามารถ
ประกอบอาชพีเลียงตนเองที%ไดล้งทะเบยีน
ไวก้บั อบต. ที%ไดร้ับเบียยังชพี ณ สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

ภารกจิที( 10 การสาธารณสขุมลูฐาน

ภารกจิที( 8 การสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพคน
พกิารใหส้ามารถพึ(งตนเองได้

ภารกจิที( 9 การสงเคราะหผ์ูป่้วยโรคเอดส์



10.1 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมเพื%อ
เผยแพร ่และใหค้วามรูเ้รื%องโภชนาการ
ใหก้บัหมูบ่า้นหรอืชมุชน ที% อบต. 
รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัด
ขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสิน
กี%ครั ง

ครั ง 1 93 อปท. ดําเนนิการเอง

10.2 จํานวนเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%ไดร้ับการเฝ้าระวงั
ทางโภชนาการ โดยทําการชั%งนําหนัก
ประเมนิภาวะโภชนาการทกุ 6 เดอืน ที
ดําเนนิการโดย อบต. หรอืรว่มกบั
หน่วยงานอื%น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

10.3 จํานวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%มปัีญหาทพุ
โภชนาการ ที%ไดร้ับอาหารเสรมิ และ
คําแนะนําในการแกไ้ขปัญหาทาง
โภชนาการ ที%ดําเนนิการโดยเทศบาลหรอื
รว่มกบัหน่วยงานอื%น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

10.4 จํานวนของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความ
รับผดิชอบของ อบต. ที%ไมม่ปัีญหาภาวะ
ทพุโภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รวมทั งสินกี%คน

คน เลอืก

10.5 จํานวนครั งของการจัดการแกไ้ข
ปัญหาชมุชน/หมูบ่า้นที%เกดิปัญหา
โรคตดิตอ่ โดยการจัดใหม้วีสัดอุปุกรณ์
และ/หรอืงบประมาณ เพื%อป้องกนัและ
ควบคมุโรคตดิตอ่ที%สําคญั ที%ดําเนนิการโดย
 อบต. หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง เลอืก

10.6 จํานวนครั งในการจัดกจิกรรมป้องกนั
และควบคมุโรคตดิตอ่ที%สําคญั ในทอ้งถิ%นที%
 อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบัหน่วยงาน
อื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง 1 40000 อปท. ดําเนนิการเอง

10.7 จํานวนของหญงิมคีรรภท์ี%ไดร้ับการ
ฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพืนที%ของ
 อบต. ไดร้ับความรูแ้ละคําแนะนําเรื%องการ
เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัโรค ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

คน 19 0 อปท. ดําเนนิการเอง

10.8 จํานวนของหญงิมคีรรภ ์ที%ไดร้ับการ
ฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพืนที%ของ
 อบต. ไดร้ับความรูแ้ละคําแนะนําในการ
ดแูลสขุภาพของแมแ่ละเด็ก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 19 0 อปท. ดําเนนิการเอง

10.9 จํานวนของหญงิหลังคลอด ที%ไดร้ับ
การฝากครรภ ์ในสถานพยาบาลในเขต
พืนที%ของ อบต. ไดร้ับความรูแ้ละคําแนะนํา
ในการดแูลสขุภาพของแมแ่ละเด็ก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 3 0 อปท. ดําเนนิการเอง

10.10 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรม
เผยแพรค่วามรูเ้รื%องอนามยัสิ%งแวดลอ้มที%
จัดโดย อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกบั
หน่วยงานอื%นจัดขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง 1 0 อปท. ดําเนนิการเอง

10.11 จํานวนครั งของการจัดกจิกรรมลด
มลภาวะ และสง่เสรมิอนามยัสิ%งแวดลอ้ม 
โดยการมสีว่นรว่มของชมุชนที%จัดโดย 
อบต. หรอืรว่มกบัหน่วยงานอื%นจัดขึน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั งสินกี%ครั ง

ครั ง เลอืก


