
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

5.1 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิอาชพี 

และสรา้งรายไดใ้หแ้กก่ลุม่อาชพีทีม่สีตรรีว่มกลุม่ที ่

อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่ จัดขึน้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้ กีค่รัง้

ครัง้ 2 40,000.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

5.2 จ านวนกลุม่อาชพีทีม่สีตรรีว่มกลุม่ในความ

รับผดิชอบของ อบต. ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนการ

พัฒนาอาชพีอยา่งตอ่เนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีก่ลุม่

กลุม่ 2 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

5.3 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการฝึกอบรม

เกีย่วกับการพัฒนาฝีมอืใหก้ับสตรทีี ่อบต. 

รับผดิชอบจัดหรอืรว่มจัดกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

5.4 จ านวนของคณะกรรมการทีม่สีตรเีป็นประธาน

คณะกรรมการ ในกจิการสาธารณะตามหนา้ทีข่อง

อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้ กีค่ณะ

คณะ 3 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.1 จ านวนเด็กเล็กในศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กในความรับผดิชอบของ อบต. ที่

ไดรั้บอาหารเสรมิ(นม)หรอือาหารเสรมิอืน่ๆ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้ทีค่น

คน 62 109,795.12
อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.2 จ านวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนระดับ

ประถมศกึษาในสงักัด อบต. ทีไ่ดรั้บอาหารเสรมิ

(นม)หรอือาหารเสรมิอืน่ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

6.3 จ านวนเด็กในสถานศกึษาสงักัด อบต. ทีไ่ด ้

รับประทานอาหารกลางวนัทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

6.4 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้

แกบ่ดิา มารดาในการเลีย้งดบูตุรที ่อบต. รับผดิชอบ

จัดหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 20,000.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.5 จ านวนศนูยเ์ด็กเล็กและ/หรอืศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ในความรับผดิชอบของ อบต. ทีไ่ดม้าตรฐานตาม

ก าหนดมาตรฐานขัน้พืน้ฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 1 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.6 จ านวนเด็กและเยาวชนทีพ่กิารและดอ้ยโอกาส

ในความรับผดิชอบของ อบต. ทีเ่ทศบาลได ้

ชว่ยเหลอืสนับสนุน หรอืประสานงานกับหน่วยงานอืน่

เพือ่ใหไ้เ้รั้บการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ในระบบหรอื

นอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

คน

คน

6.7 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการ

พัฒนาทอ้งถิน่ ที ่อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับ

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ เพือ่ใหเ้ด็ก และเยาวชนรวมกลุม่

จัดท ากจิกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวนกี่

ครัง้

ครัง้ 2 20,000.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.8 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพืน้ที ่อบต. ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

สง่เสรมิการพัฒนาทอ้งถิน่ ทีเ่ทศบาลรับผดิชอบจัด

หรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ทา่คา

ภารกจิที ่6 การพฒันาเด็กและเยาวชน

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน
ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที ่5 การสง่เสรมิการพฒันาสตรี



งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน
ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

6.9 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมทางศาสนาที ่

อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ 

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้รว่มกจิกรรม ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 20,000.00
ท ารว่มกับ

สว่นราชการ

6.10 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพืน้ที ่อบต. ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

ทางศาสนา ที ่อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับ

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

6.11 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการเลน่กฬีา

และการออกก าลังกาย ที ่อบต. รับผดิชอบจัดหรอื

รว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 49,000.00
ท ารว่มกับ

สว่นราชการ

6.12 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอกระบบ

การศกึษา) ในเขตพืน้ที ่อบต. ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการ

เลน่กฬีาและการออกก าลังกายทีเ่ทศบาลรับผดิชอบ

จัดหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

7.1 จ านวนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ทีไ่ดรั้บการตรวจสขุภาพประจ าปีโดย อบต. 

รับผดิชอบหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 920 13,800.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.2 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการออก

ก าลังกายใหก้ับผูส้งูอายทุี ่อบต. รับผดิชอบจัดหรอื

รว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 2 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.3 จ านวนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ทีพ่ึง่ตนเองไมไ่ด ้ไดรั้บการชว่ยเหลอืดา้นที่

อยูอ่าศัย หรอือาหารและเคือ่งนุ่งหม่ตามความ

จ าเป็นโดย อบต. รับผดิชอบหรอืรว่มกับหน่วยงาน

อืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

7.4 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมทีส่รา้ง ความ

ตระหนัก และเห็นคณุคา่ผูส้งูอายขุองคนใน

ครอบครัวและชมุชนที ่อบต. รับผดิชอบจัดหรอื

รว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทั้

ครัง้ 1 63,894.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.5 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการฝึกอบรมให ้

ความรูห้รอืการสง่เสรมิการปฏบิัตงิานแกอ่าสาสมัคร

ผูด้แูลผูส้งูอายทุี ่อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับ

หน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้

7.6 จ านวนครัง้ของการใหบ้รกิารชมุชนเคลือ่นที ่

การบรกิารเยีย่มบา้นผูส้งูอาย ุทีจั่ดโดย อบต. 

รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 12 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.7 จ านวนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ทีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพีตามคณุสมบัตทิีก่ าหนด ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 920 7,587,600.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.8 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการสง่เสรมิอาชพี

ผูส้งูอายทุีอ่บต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับหน่วยงาน

อืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

ครัง้

ครัง้ 200 21,200.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.9 จ านวนกลุม่ ชมรม หรอืสมาคมผูส้งูอาย ุทีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558 รวมทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่ 1 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

ภารกจิที ่7 การสง่เสรมิการพฒันาผูส้งูอายุ



งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน
ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

7.10 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมการรวมกลุม่ 

ชมรมหรอืสมาคมผูส้งูอาย ุทีไ่ดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณจาก อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 12 120,000.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

8.1 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารทีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของ อบต. ทีไ่ดรั้บการตรวจสขุภาพ

ประจ าปี โดยเทศบาลรับผดิชอบหรอืรว่มกับ

หน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีค่น

คน 120 85,740.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

8.2 จ านวนคนพกิารทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอื

ประสานงานกับหน่วยงานอืน่เพือ่ใหไ้ดรั้บการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานทัง้ในระบบหรอืนอกระบบ ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

8.3 จ านวนคนพกิารทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ทีไ่ดรั้บการฝึกอาชพีหรอืพัฒนาทักษะอาชพี

อยา่งเหมาะสมโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย โดย อบต. 

รับผดิชอบหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

8.4 จ านวนกลุม่อาชพีทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 

อบต. ทีม่คีนพกิารไดเ้ป็นสมาชกิ ณ สิน้ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

กลุม่

8.5 จ านวนคนพกิารทกุประเภทความพกิารทีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของ อบต. ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีน

คนพกิารตามกฎหมาย ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 120 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

8.6 จ านวนศนูยก์ารเรยีนรูเ้พือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนา

คนพกิารในชมุชน ที ่อบต. รับผดิชอบหรอืรว่มกับ

หน่วยงานอืน่ ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีแ่หง่

แหง่

8.7 จ านวนของอาคารสว่นราชการของ อบต. ทีม่ี

การจัดท าหอ้งน ้า ทางลาด และ/หรอืทีจ่อดรถ

ส าหรับคนพกิาร ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมทัง้ส ิน้กีอ่าคาร

อาคาร

8.8 จ านวนอาสาสมัครชว่ยเหลอืคนพกิารที ่อบต. 

จัดใหม้ขี ึน้หรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ณ สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

9.1 จ านวนผูป่้วยเอดสท์ีย่ากจนหรอืถกูทอดทิง้ ไมม่ี

ผูอ้ปุการะ และไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้ง

ตนเองทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้ับ อบต. ทีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพี

 ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน 8 48,000.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

10.1 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมเพือ่เผยแพร ่

และใหค้วามรูเ้รือ่งโภชนาการใหก้ับหมูบ่า้นหรอื

ชมุชน ที ่อบต. รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับหน่วยงาน

อืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

ครัง้

ครัง้

10.2 จ านวนเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผดิชอบของ

 อบต. ทีไ่ดรั้บการเฝ้าระวงัทางโภชนาการ โดยท า

การชัง่น ้าหนักประเมนิภาวะโภชนาการทกุ 6 เดอืน 

ทดี าเนนิการโดย อบต. หรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่น

คน

ภารกจิที ่8 การสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพคนพกิารให้

สามารถพึง่ตนเองได้

ภารกจิที ่9 การสงเคราะหผ์ูป่้วยโรคเอดส์

ภารกจิที ่10 การสาธารณสขุมลูฐาน



งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558
ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน
ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

10.3 จ านวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผดิชอบ

ของ อบต. ทีม่ปัีญหาทพุโภชนาการ ทีไ่ดรั้บอาหาร

เสรมิ และค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาทาง

โภชนาการ ทีด่ าเนนิการโดยเทศบาลหรอืรว่มกับ

หน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม

ทัง้ส ิน้กีค่น

คน

10.4 จ านวนของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความ

รับผดิชอบของ อบต. ทีไ่มม่ปัีญหาภาวะทพุ

โภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กี่

คน

คน

10.5 จ านวนครัง้ของการจัดการแกไ้ขปัญหาชมุชน/

หมูบ่า้นทีเ่กดิปัญหาโรคตดิตอ่ โดยการจัดใหม้วีสัดุ

อปุกรณ์และ/หรอืงบประมาณ เพือ่ป้องกันและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ทีส่ าคัญ ทีด่ าเนนิการโดย อบต. 

หรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้

10.6 จ านวนครัง้ในการจัดกจิกรรมป้องกันและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ทีส่ าคัญ ในทอ้งถิน่ที ่อบต. 

รับผดิชอบจัดหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 3 0
อปท. 

ด าเนนิการเอง

10.7 จ านวนของหญงิมคีรรภท์ีไ่ดรั้บการฝากครรภ์

ในสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่อง อบต. ไดรั้บ

ความรูแ้ละค าแนะน าเรือ่งการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรค

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 9 0
ท ารว่มกับ

สว่นราชการ

10.8 จ านวนของหญงิมคีรรภ ์ทีไ่ดรั้บการฝากครรภ์

ในสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่อง อบต. ไดรั้บ

ความรูแ้ละค าแนะน าในการดแูลสขุภาพของแมแ่ละ

เด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 9 0
ท ารว่มกับ

สว่นราชการ

10.9 จ านวนของหญงิหลังคลอด ทีไ่ดรั้บการฝาก

ครรภ ์ในสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่อง อบต. 

ไดรั้บความรูแ้ละค าแนะน าในการดแูลสขุภาพของ

แมแ่ละเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 9 0
ท ารว่มกับ

สว่นราชการ

10.10 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมเผยแพรค่วามรู ้

เรือ่งอนามัยสิง่แวดลอ้มทีจั่ดโดย อบต. รับผดิชอบ

จัดหรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่จัดขึน้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 16,975.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง

10.11 จ านวนครัง้ของการจัดกจิกรรมลดมลภาวะ 

และสง่เสรมิอนามัยสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่ม

ของชมุชนทีจั่ดโดย อบต. หรอืรว่มกับหน่วยงานอืน่

จัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส ิน้กีค่รัง้

ครัง้ 1 41,200.00
อปท. 

ด าเนนิการเอง


