
ขอ้มูลพื	นฐาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คุระ 

  

รายการข้อมูล หน่วย 
ข้อมูล ณ ปี  

พ.ศ. 2558 

แหล่งข้อมูล 
ไม่มบีริการ

สาธารณะ 
อปท.เอง 
(เลือก) 

จากแหล่งอื%น  
(เลือก) 

1. ข้อมูลพื#นฐาน 
     

  1.1 จาํนวนครัวเรือนที%อยูใ่นเขตพื	นที% อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%ครัวเรือน ครัวเรือน 4280 
 

เลือก 
 

  1.2 ระบุจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตพื	นที% อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี%คน คน 10938 
 

เลือก 
 

  1.3 จาํนวนหมู่บา้นในเขตพื	นที% อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%หมู่บา้น หมู่บา้น 12 
 

เลือก 
 

  1.4 จาํนวนพื	นที%ทาํการเกษตรทั	งหมดในเขตพื	นที%ของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%ไร่  ไร่ 16368.61 
 

เลือก 
 

  
1.5 จาํนวนอาคารส่วนราชการของ อบต. ที%สมควรตอ้งจดัใหม้ีหอ้งนํ	 า ทางลาด และ/หรือที%จอดรถสาํหรับคนพิการ ณ 
สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี%อาคาร 

อาคาร 
   

เลือก 

2. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื#นฐาน 
     

  
2.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางที%อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั	งสิ	นกี%กิโลเมตร 

ก.ม. 56 เลือก 
  

  
2.2 ระบุความยาวของถนนคอนกรีตทั	งหมดในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนั
ทั	งสิ	นกี%กิโลเมตร 

ก.ม. 35 เลือก 
  

  
2.3 ระบุความยาวของถนนลาดยางทั	งหมดในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	น
กี%กิโลเมตร 

ก.ม. 20 เลือก 
  

  2.4 ช่วงความยาวของถนนที%ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ%นชั	นที% 4 (หรือตั	งแต่ชั	นที% 4 ขึ	นไป) ในความรับผิดชอบของ ก.ม. 14 เลือก 
  



อบต. ที%สาํรวจพบวา่ มีสภาพความเสียหายตอ้งไดร้ับการบาํรุงรักษาทั	งการบาํรุงตามปกติและการบาํรุงตาม 

  
2.5 ช่วงความยาวของถนนที%ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ%นชั	นที% 5 (ตํ%ากวา่ชั	นที% 4 ลงมา) ในความรับผิดชอบของ อบต. 
ที%สาํรวจพบวา่มีสภาพความเสียหายตอ้งไดร้ับการบาํรุงรักษาทั	งการบาํรุงตามปกติ และการบาํรุงตามกาํหนดเ 

ก.ม. 59 เลือก 
  

  2.6 ความยาวของถนนสายหลกัในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%กิโลเมตร ก.ม. 
   

เลือก 

  2.7 ความยาวของถนนสายรองในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%กิโลเมตร ก.ม. 116 เลือก 
  

  2.8 จาํนวนทางแยกทางร่วมในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง แห่ง 3 เลือก 
  

  
2.9 จาํนวนวงเวยีนที%ไม่มีสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%
แห่ง 

แห่ง 1 เลือก 
  

  
2.10 จาํนวนสวนสาธารณะหรือสถานที%พกัผอ่นหยอ่นใจในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง 

แห่ง 
   

เลือก 

  2.11 จาํนวนตลาดในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง แห่ง 
   

เลือก 

  2.12 จาํนวนสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง แห่ง 
   

เลือก 

  2.13 จาํนวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต.ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง แห่ง 
   

เลือก 

  2.14 จาํนวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง แห่ง 
   

เลือก 

  2.15 จาํนวนสะพานในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง แห่ง 12 เลือก 
  

  2.16 จาํนวนสะพานลอยคนขา้มในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง แห่ง 
   

เลือก 

  
2.17 จาํนวนป้ายจราจร ไดแ้ก่ ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน ป้ายแนะนาํ และหลกักิโล ในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจ
พบวา่มีสภาพเสียหายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%อนั 

อนั 60 เลือก 
  

  
2.18 จาํนวนสายทางของถนนที%มีเครื%องหมายจราจรบนพื	นทางในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่ 
เครื%องหมายจราจรบนพื	นทางเสื%อมสภาพตอ้งไดร้ับการซ่อมแซม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%สายทาง 

สายทาง 
   

เลือก 

  2.19 จาํนวนครั	งของสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่ มีปัญหาในการใชง้าน (อาทิ ดบั ครั	 ง 
   

เลือก 



กระพริบ คา้ง จงัหวะผดิปกติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%ครั	 ง 

  
2.20 จาํนวนกิจกรรม/โครงการที%สมควรจะตอ้งดาํเนินการพฒันาหรือปรับปรุงใหแ้ม่นํ	 า คลอง หว้ย ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/
โครงการ 

2 เลือก 
  

  
2.21 จาํนวนสระ บ่อ บึง ในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่ สมควรไดร้ับการพฒันาหรือปรับปรุงใหใ้ชง้าน
เตม็ศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง 

แห่ง 1 เลือก 
  

  
2.22 จาํนวนสถานที%กาํจดัขยะมูลฝอย และ/หรือสถานที%วางกอง/ฝังกลบขบยะมูลฝอย ในเขตพื	นที%ของ อบต. ณ สิ	น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง 

แห่ง 1 
 

เลือก 
 

3. ข้อมูลงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     

  
3.1 จาํนวนเด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเลก็และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความรับผิดชอบของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั	งสิ	นกี%คน 

คน 208 เลือก 
  

  3.2 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในสงักดัอบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั	งสิ	นที%คน คน 
   

เลือก 

  3.3 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นที%คน คน 
   

เลือก 

  
3.4 จาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั	งสิ	นกี%แห่ง 

แห่ง 5 เลือก 
  

  
3.5 จาํนวนเด็กและเยาวชนที%พิการและดอ้ยโอกาสในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่มีความตอ้งการเขา้รับ
การศึกษาขั	นพื	นฐานทั	งในระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี%คน 

คน 
   

เลือก 

  
3.6 จาํนวนเด็กและเยาวชนทั	งในระบบและนอกระบบการศึกษาในเขตพื	นที% อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั	งสิ	นกี%คน 

คน 
   

เลือก 

  3.7 จาํนวนผูสู้งอายทุี%อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%คน คน 939 เลือก 
  

  
3.8 จาํนวนผูสู้งอายใุนความรับผดิชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่ มีความตอ้งการขอรับการตรวจสุขภาพประจาํปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี%คน 

คน 
   

เลือก 



  
3.9 จาํนวนผูสู้งอายใุนความรับผดิชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่ พึ%งตนเองไม่ได ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั	งสิ	นกี%คน 

คน 20 เลือก 
  

  3.10 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที%อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คน 136 เลือก 
  

  
3.11 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่ มีความตอ้งการเขา้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาํปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%คน 

คน 
   

เลือก 

  
3.12 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่มีความตอ้งการขอรับ
การศึกษาขั	นพื	นฐานทั	งในระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%คน 

คน 
   

เลือก 

  
3.13 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่มีความตอ้งการเขา้รับการ
พฒันาทกัษะอาชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%คน 

คน 5 เลือก 
  

  
3.14 จาํนวนผูป้่วยโรคเอดส์ที%ยากจน ถูกทอดทิ	ง และ/หรือไม่มีผูอุ้ปการะ และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี	ยงตนเองได ้
ในความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ	นปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%คน 

คน 
   

เลือก 

  3.15 ระบุจาํนวนเด็กอาย ุ0 – 5 ปี ในความรับผิดชอบของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี%คน คน 
   

เลือก 

  
3.16 จาํนวนเด็กอาย ุ0 – 5 ปี ในความรับผิดชอบของ อบต. ที%สาํรวจพบวา่ มีปัญหาทุพโภชนาการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี%คน 

คน 
   

เลือก 

  
3.17 จาํนวนครั	งของการเกิดปัญหาโรคติดต่อที%สาํคญัในเขตพื	นที% อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี%
ครั	 ง 

ครั	 ง 2 
 

เลือก 
 

  
3.18 จาํนวนหญิงมีครรภท์ี%ไดร้ับการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพื	นที% อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนั
ทั	งสิ	นกี%คน 

คน 133 
 

เลือก 
 

4. ข้อมูลด้านการจดัระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     

  
4.1 จาํนวนครั	 งของกิจกรรมการฝึกซอ้มเพื%อป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที%กาํหนดไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี%ครั	 ง 

ครั	 ง 
   

เลือก 



  
4.2 จาํนวนครัวเรือนที%ประสบภยัพิบตัิในเขตพื	นที% อบต. ที%ไดร้ับการสาํรวจและแจง้รายงานความเสียหายไปยงั
หน่วยงานที%มีหนา้ที%สนบัสนุนการจ่ายเงินทดรองราชการเพื%อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั	งสิ	นกี%ครัวเรือน 

ครัวเรือน 408 เลือก 
  

  

 



การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามที� 2-1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คุระ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
รูปแบบ  

พ.ศ. 2558 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที( 1 การก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน 
     

  
1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและลาดยางในความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ�นชั+นที� 
4 (หรือตั+งแต่ชั+นที� 4 ขึ+นไป) ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�กิโลเมตร  

ก.ม. 27.00  อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
1.2 ช่วงความยาวของถนนในความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ�นชั+นที� 4 (หรือตั+งแต่ชั+น
ที� 4 ขึ+นไป) ที�ไดร้ับการบาํรุงรักษาทั+งการบาํรุงตามปกติและการบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 16 9414000 จา้งเหมา    

  
1.3 ช่วงความยาวของถนนในความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ�นชั+นที� 5 (ตํ�ากวา่ชั+นที� 4 
ลงมา) ที�ไดร้ับการบาํรุงรักษาทั+งการบาํรุงตามปกติและการบาํรุงตามกาํหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั+งสิ+นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 50.00 160000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

ภารกจิที( 2 นํ.าเพื(อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     

  
2.1 จาํนวนครัวเรือนในความรับผดิชอบของ อบต. ที�มีนํ+ าสะอาดเหมาะสาํหรับการอุปโภคและบริโภคอยา่งไม่
ขาดแคลน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�ครัวเรือน 

ครัวเรือน 700  อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
2.2 ปริมาณพื+นที�ทาํการเกษตรในความรับผิดชอบของ อบต. ทีมีนํ+ าเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ+ าเพื�อการเกษตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�ไร่ 

ไร่    เลือก  

  
2.3 จาํนวนกิจกรรม/โครงการที�ไดด้าํเนินการพฒันา หรือปรับปรุงใหแ้ม่นํ+ า/คลอง/หว้ย ในความรับผิดชอบของ 
อบต. ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�กิจกรรม/โครงการ  

กิจกรรม/
โครงการ 

2 11000000 จา้งเหมา    



  
2.4 จาํนวนสระ/บ่อ/บึง ในความรับผิดชอบของ อบต. ไดร้ับการพฒันาหรือปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง 1 280000 จา้งเหมา    

ภารกจิที( 3 การจดัให้มหีรือบํารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง 
     

  
3.1 ความยาวของถนนสายหลกั ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั+งสิ+นกี�กิโลเมตร 

ก.ม.     เลือก 

  
3.2 ความยาวถนนสายรอง ในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวททั+งสิ+นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 25.00  จา้งเหมา    

  
3.3 จาํนวนทางแยก ทางร่วม ในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.4 จาํนวนวงเวยีนที�ไม่มีไฟสญัญาณจราจร ในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง 1  จา้งเหมา    

  
3.5 จาํนวนสวนสาธารณะ หรือสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.6 จาํนวนตลาดในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.7 จาํนวนตลาดในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีบริเวณลานตลาด(นอกอาคาร) ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.8 จาํนวนสนามเด็กเล่น ในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 

  
3.9 จาํนวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 



  
3.10 จาํนวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความรับผดิชอบของ อบต. ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 

  3.11 จาํนวนสะพานในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง แห่ง     เลือก 

  3.12 จาํนวนสะพานลอยคนขา้มในความรับผดิชอบของ อบต. ณ สิ+นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�แห่ง แห่ง     เลือก 

ภารกจิที( 4 งานวศิวกรรมจราจร 
     

  
4.1 จาํนวนป้ายจราจร ไดแ้ก่ ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน ป้ายแนะนาํ และหลกักิโล ที�ติดตั+งบนถนนใน ความ
รับผิดชอบของ อบต. ที�ชาํรุดเสียหายที�ไดร้ับการซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านไดเ้หมือนเดิม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25 

อนั 52 210000 จา้งเหมา    

  
4.2 จาํนวนสายทางของถนนที�มีเครื�องหมายจราจร บนพื+นทางในความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการ
ปรับปรุงเครื�องหมายจราจรบนพื+นทางที�เสื�อมสภาพใหม้ีสภาพการใชง้านปกติ ในปีงบประมาณ พ 

สายทาง     เลือก 

  
4.3 จาํนวนครั+ งในการแกไ้ขสญัญาณไฟจราจรใน ความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีปัญหาการใชง้าน (อาทิ ดบั 
กระพริบ คา้ง จงัหวะผดิปกติ) ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั+งสิ+นกี�ครั+ ง 

ครั+ ง     เลือก 

  

 



การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามที� 2-2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คุระ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
รูปแบบ  

พ.ศ. 2558 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที( 5 การส่งเสริมการพฒันาสตรี 
     

  
5.1 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มอาชีพที�มีสตรีร่วมกลุ่มที� อบต. รับผดิชอบ
จดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น จดัขึ&นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&น กี�ครั& ง 

ครั& ง 2 68000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
5.2 จาํนวนกลุ่มอาชีพที�มีสตรีร่วมกลุ่มในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการสนบัสนุนการพฒันาอาชีพอยา่ง
ต่อเนื�อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�กลุ่ม 

กลุ่ม 1 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
5.3 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการพฒันาฝีมือใหก้บัสตรีที� อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมจดั
กบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 2 38100 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
5.4 จาํนวนของคณะกรรมการที�มีสตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ในกิจการสาธารณะตามหนา้ที�ของอบต. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&น กี�คณะ 

คณะ    เลือก  

ภารกจิที( 6 การพฒันาเดก็และเยาวชน 
     

  
6.1 จาํนวนเด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเลก็และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับอาหารเสริม(นม)
หรืออาหารเสริมอื�นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นที�คน  

คน 214 2521540 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.2 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในสงักดั อบต. ที�ไดร้ับอาหารเสริม(นม)หรืออาหารเสริมอื�นๆ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน  

คน     เลือก 

  
6.3 จาํนวนเด็กในสถานศึกษาสงักดั อบต. ที�ไดร้ับประทานอาหารกลางวนัที�มีคุณค่าทางโภชนาการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน     เลือก 



  
6.4 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้แก่บิดา มารดาในการเลี&ยงดูบุตรที� อบต. รับผดิชอบจดัหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 1 20000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
6.5 จาํนวนศูนยเ์ด็กเลก็และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�ไดม้าตรฐานตามกาํหนดมาตรฐาน
ขั&นพื&นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�แห่ง 

แห่ง 4 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
6.6 จาํนวนเด็กและเยาวชนที�พิการและดอ้ยโอกาสในความรับผิดชอบของ อบต. ที�เทศบาลไดช้่วยเหลือสนบัสนุน หรือ
ประสานงานกบัหน่วยงานอื�นเพื�อใหไ้เ◌้รับการศึกษาขั&นพื&นฐานทั&งในระบบหรือนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน  

คน     เลือก 

  
6.7 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาทอ้งถิ�น ที� อบต. รับผดิชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น 
เพื�อใหเ้ด็ก และเยาวชนรวมกลุ่มจดัทาํกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวนกี�ครั& ง 

ครั& ง 300 100000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
6.8 จาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั&งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื&นที� อบต. ที�เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพฒันา
ทอ้งถิ�น ที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน  

คน     เลือก 

  
6.9 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมทางศาสนาที� อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น เพื�อใหเ้ด็กและ
เยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง  

ครั& ง 5 140000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.10 จาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั&งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื&นที� อบต. ที�เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที� อบต. 
รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน  

คน     เลือก 

  
6.11 จาํนวนครั&งของการจดักิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย ที� อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น
จดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 3 15000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
6.12 จาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั&งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื&นที� อบต. ที�เขา้ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและการ
ออกกาํลงักายที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน  

คน     เลือก 

ภารกจิที( 7 การส่งเสริมการพฒันาผู้สูงอายุ 
     

  
7.1 จาํนวนผูสู้งอายทุี�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจาํปีโดย อบต. รับผิดชอบหรือ
ร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน  

คน     เลือก 



  
7.2 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายใหก้บัผูสู้งอายทุี� อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง    เลือก  

  
7.3 จาํนวนผูสู้งอายทุี�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�พึ�งตนเองไม่ได ้ไดร้ับการช่วยเหลือดา้นที�อยูอ่าศยั หรืออาหาร
และเคื�องนุ่งห่มตามความจาํเป็นโดย อบต. รับผดิชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั&งสิ&นกี�คน 

คน    เลือก  

  
7.4 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมที�สร้าง ความตระหนกั และเห็นคุณค่าผูสู้งอายขุองคนในครอบครัวและชุมชนที� 
อบต. รับผดิชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั& 

ครั& ง 1 70000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.5 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมการฝึกอบรมใหค้วามรู้หรือการส่งเสริมการปฏิบตัิงานแก่อาสาสมคัรผูดู้แลผูสู้งอายุ
ที� อบต. รับผดิชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 3 35000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
7.6 จาํนวนครั& งของการใหบ้ริการชุมชนเคลื�อนที� การบริการเยี�ยมบา้นผูสู้งอาย ุที�จดัโดย อบต. รับผิดชอบจดัหรือ
ร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 2 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
7.7 จาํนวนผูสู้งอายทุี�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับเบี&ยยงัชีพตามคุณสมบตัิที�กาํหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน 893 6951700 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.8 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายทุี�อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 1 70000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.9 จาํนวนกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมผูสู้งอาย ุที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ณ สิ&นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั&งสิ&นกี�แห่ง 

แห่ง 1 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
7.10 จาํนวนครั&งของการจดักิจกรรมการรวมกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผูสู้งอาย ุที�ไดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณจาก 
อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 4 65000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

ภารกจิที( 8 การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพคนพกิารให้สามารถพึ(งตนเองได้ 
     

  
8.1 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจาํปี โดย
เทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน     เลือก 



  
8.2 จาํนวนคนพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยงาน
อื�นเพื�อใหไ้ดร้ับการศึกษาขั&นพื&นฐานทั&งในระบบหรือนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน     เลือก 

  
8.3 จาํนวนคนพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการฝึกอาชีพหรือพฒันาทกัษะอาชีพอยา่งเหมาะสมโดย
ไม่เสียค่าใชจ้่าย โดย อบต. รับผิดชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน 20 30000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
8.4 จาํนวนกลุ่มอาชีพที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�มีคนพิการไดเ้ป็นสมาชิก ณ สิ&นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั&งสิ&นกี�คน 

กลุ่ม 1 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
8.5 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการจดทะเบียนคนพิการตาม
กฎหมาย ณ สิ&นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน 136 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
8.6 จาํนวนศูนยก์ารเรียนรู้เพื�อการฟื& นฟแูละพฒันาคนพิการในชุมชน ที� อบต. รับผดิชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ณ 
สิ&นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�แห่ง 

แห่ง 1 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
8.7 จาํนวนของอาคารส่วนราชการของ อบต. ที�มีการจดัทาํหอ้งนํ& า ทางลาด และ/หรือที�จอดรถสาํหรับคนพิการ ณ สิ&น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�อาคาร 

อาคาร     เลือก 

  
8.8 จาํนวนอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการที� อบต. จดัใหม้ีขึ&นหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ณ สิ&นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน 4 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

ภารกจิที( 9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
     

  
9.1 จาํนวนผูป้่วยเอดส์ที�ยากจนหรือถูกทอดทิ&ง ไม่มีผูอุ้ปการะ และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี&ยงตนเองที�ได้
ลงทะเบียนไวก้บั อบต. ที�ไดร้ับเบี&ยยงัชีพ ณ สิ&นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน     เลือก 

ภารกจิที( 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 
     

  
10.1 จาํนวนครั&งของการจดักิจกรรมเพื�อเผยแพร่ และใหค้วามรู้เรื�องโภชนาการใหก้บัหมู่บา้นหรือชุมชน ที� อบต. 
รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 3 100000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  10.2 จาํนวนเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไดร้ับการเฝ้าระวงัทางโภชนาการ โดยทาํการชั�งนํ& าหนกั คน     เลือก 



ประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน ทีดาํเนินการโดย อบต. หรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั&งสิ&นกี�คน 

  
10.3 จาํนวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผดิชอบของ อบต. ที�มีปัญหาทุพโภชนาการ ที�ไดร้ับอาหารเสริม และ
คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาทางโภชนาการ ที�ดาํเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน     เลือก 

  
10.4 จาํนวนของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความรับผิดชอบของ อบต. ที�ไม่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั&งสิ&นกี�คน 

คน     เลือก 

  
10.5 จาํนวนครั&งของการจดัการแกไ้ขปัญหาชุมชน/หมู่บา้นที�เกิดปัญหาโรคติดต่อ โดยการจดัใหม้ีวสัดุอุปกรณ์และ/
หรืองบประมาณ เพื�อป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อที�สาํคญั ที�ดาํเนินการโดย อบต. หรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 3 120000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
10.6 จาํนวนครั&งในการจดักิจกรรมป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อที�สาํคญั ในทอ้งถิ�นที� อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง 6 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
10.7 จาํนวนของหญิงมีครรภท์ี�ไดร้ับการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพื&นที�ของ อบต. ไดร้ับความรู้และคาํแนะนาํ
เรื�องการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คน 133 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
10.8 จาํนวนของหญิงมีครรภ ์ที�ไดร้ับการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพื&นที�ของ อบต. ไดร้ับความรู้และคาํแนะนาํ
ในการดูแลสุขภาพของแม่และเดก็ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คน 133 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
10.9 จาํนวนของหญิงหลงัคลอด ที�ไดร้ับการฝากครรภ ์ในสถานพยาบาลในเขตพื&นที�ของ อบต. ไดร้ับความรู้และ
คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คน 133 0 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
10.10 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื�องอนามยัสิ�งแวดลอ้มที�จดัโดย อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง    เลือก  

  
10.11 จาํนวนครั& งของการจดักิจกรรมลดมลภาวะ และส่งเสริมอนามยัสิ�งแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที�จดั
โดย อบต. หรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง    เลือก  



  

 



การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามที� 2-3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คุระ 

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
รูปแบบ  

พ.ศ. 2558 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 

ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที( 11 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
     

  
11.1 จาํนวนครั&งของการจดักิจกรรมการฝึกซอ้มตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง     เลือก 

  
11.2 จาํนวนของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ในเขตพื&นที�ของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คน 50 0 ทาํร่วมกบัส่วน

ราชการ  
  

  
11.3 จาํนวนครัวเรือนที�ประสบภยัพิบตัิ ในเขตพื&นที� อบต. ที�ไดร้ับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ โดยนบัจากการ
สาํรวจความเสียหายเพื�อแจง้ไปยงัหน่วยงานที�มีหนา้ที�สนบัสนุนการจ่ายเงินทดรองราชการ เพื�อช่วยเหลือผูป้ 

ครัวเรือน 408 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
11.4 จาํนวนครั&งของการฝึกอบรมแก่บุคลากรของ อบต. ใหม้ีความรู้ในเรื�องการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เบื&องตน้ทั&งก่อน ขณะ และหลงัเกิดภยั โดย อบต. เป็นผูจ้ดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง    เลือก  

  
11.5 จาํนวนครั&งของการจดักิจกรรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเขตพื&นที� อบต. เกี�ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั โดย อบต. เป็นผูจ้ดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ค 

ครั& ง    เลือก  

ภารกจิที( 12 การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 
     

  
12.1 จาํนวนครั&งของการจดัโครงการ/กิจกรรมการป้องกนัปัญหายาเสพติดที� อบต. รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�นจดัขึ&น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง    เลือก  

  12.2 จาํนวนครั&งของการจดักิจกรรมการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด โดย อบต. ดาํเนินการหรือการให้ ครั& ง 1 60000 ทาํร่วมกบัส่วน   



งบประมาณสนบัสนุน หรือการประสานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหเ้ขา้ไปดาํเนินการบาํบดัรักษาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ราชการ  

  
12.3 จาํนวนครั&งของการจดักิจกรรมเพื�อการดูแลและติดตามภายหลงัการบาํบดัรักษาเพื�อป้องกนัมิใหผู้ผ้า่นการบาํบดั
กลบัไปเสพซํ& า โดย อบต. ดาํเนินการหรือการใหง้บประมาณสนบัสนุน หรือการประสานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหเ้ขา้
ไปดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั&งสิ&นกี�ครั& ง 

ครั& ง    เลือก  

  

 


