
อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

1.1 จ านวนครัวเรือนทัง้หมดทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีข่อง
เทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทัง้ส้ินกี่ครัวเรือน ครัวเรือน 10854 เลือก

1.2 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทัง้ส้ินกี่คน คน 30581 เลือก

1.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ณ
 ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส้ินกี่
หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน 20 เลือก

1.4 จ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตรทัง้หมดในเขต
พืน้ทีข่องเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทัง้ส้ินกี่ไร่ ไร่ 1957.11 เลือก

1.5 จ านวนอาคารส่วนราชการของเทศบาล ที่
สมควรต้องจัดให้มีห้องน้ า ทางลาด และ/หรือที่
จอดรถส าหรับคนพิการ ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมกันทัง้ส้ินกี่อาคาร อาคาร 3 เลือก

2. ขอ้มลูดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน

2.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกันทัง้ส้ินกี่
กิโลเมตร ก.ม. 43.9575 เลือก

2.2 ความยาวของถนนคอนกรีตทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมกันทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร ก.ม. 5.5275 เลือก

2.3 ความยาวของถนนลาดยางทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมกันทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร ก.ม. 38.434 เลือก

2.4 ช่วงความยาวของถนนทีไ่ด้มาตรฐานทาง
หลวงท้องถิ่นชั้นที ่4 (หรือต้ังแต่ชั้นที ่4 ขึ้นไป) 
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบว่า มี
สภาพความเสียหายต้องได้รับการบ ารุงรักษาทัง้
การบ ารุงตามปกติและการบ ารุงตามก าหนดเวลา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร ก.ม. 0.05 เลือก



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน2.5 ช่วงความยาวของถนนทีไ่ด้มาตรฐานทาง

หลวงท้องถิ่นชั้นที ่5 (ต่ ากว่าชั้นที ่4 ลงมา) ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลทีส่ ารวจพบว่า มี
สภาพความเสียหายต้องได้รับการบ ารุงรักษาทัง้
การบ ารุงตามปกติและการบ ารุงตามก าหนดเวลา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร ก.ม. 1.551 เลือก

2.6 ความยาวของถนนสายหลักในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร ก.ม. 23.278 เลือก

2.7 ความยาวของถนนสายรองในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมกันทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร ก.ม. 21.5745 เลือก

2.8 จ านวนทางแยกทางร่วมในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 140 เลือก
2.9 จ านวนทางวงเวียนทีไ่ม่มีสัญญาณไฟจราจร
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 1 เลือก



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน2.10 จ านวนสวนสาธารณะหรือสถานทีพ่ักผ่อน

หย่อนใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 4 เลือก2.11 จ านวนตลาดในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 1 เลือก

2.12 จ านวนสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 28 เลือก

2.13 จ านวนลานจอดรถสาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 5 เลือก

2.14 จ านวนสนามกีฬาและลานกีฬาในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 29 เลือก
2.15 จ านวนสะพานในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 28 เลือก



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน2.16 จ านวนสะพานลอยคนข้ามในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 1 เลือก

2.17 จ านวนป้ายจราจร ได้แก่ ป้ายบังคับ ป้าย
เตือน ป้ายแนะน าและหลักกิโล ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบว่ามีสภาพ
เสียหาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ิน
กี่อัน อัน 15 เลือก

2.18 จ านวนสายทางของถนนทีม่ีเคร่ืองหมาย
จราจรบนพืน้ทางในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ทีส่ ารวจพบว่ามีเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง
เส่ือมสภาพต้องได้รับการซ่อมแซม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่สายทาง สายทาง 16 เลือก

2.19 จ านวนคร้ังของสัญญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบว่ามีปัญหาใน
การท างาน (อาทิ ดับ กระพริบ ค้าง จังหวะ
ผิดปกติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ิน
กี่คร้ัง คร้ัง 2 เลือก



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน2.20 จ านวนกิจกรรม/โครงการทีส่มควรจะต้อง

ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงให้แม่น้ า คลอง 
ห้วยในความรับผิดชอบของเทศบาล ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/
โครงการ 7 เลือก

2.21 จ านวนสระ บ่อ บึงในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีส่ ารวจพบว่า สมควรได้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุงให้ใช้งานเต็มศักยภาพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินทีแ่ห่ง แห่ง 6 เลือก

2.22 จ านวนสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย และ/หรือ
สถานทีว่างกอง/ฝังกลบขยะมูลฝอย ในเขตพืน้ที่
ของเทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 1 เลือก

3.1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและ/หรือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 200 เลือก

3. ขอ้มลูงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน3.2 จ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 2625 เลือก
3.3 จ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 4514 เลือก

3.4 จ านวนศูนย์เด็กเล็ก และ/หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง แห่ง 2 เลือก

3.5 จ านวนเด็กและเยาวชนทีพ่ิการและด้อย
โอกาสในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจ
พบว่ามีความต้องการเข้ารับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ทัง้ในระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 6 เลือก
3.6 จ านวนเด็กและเยาวชนทัง้ในและนอกระบบ
การศึกษาในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 12395 เลือก



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน3.7 จ านวนผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่คน คน 3488 เลือก

3.8 จ านวนผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีส่ ารวจพบว่า มีความต้องการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 3488 เลือก

3.9 จ านวนผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีส่ ารวจพบว่าพึง่ตนเองไม่ได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 44 เลือก

3.10 จ านวนคนพิการทุกประเภทความพิการที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คน 355 เลือก

3.11 จ านวนคนพิการทุกประเภทความพิการใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบว่ามี
ความต้องการขอรับการตรวจสุขภาพประจ าปีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 355 เลือก



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน3.12 จ านวนคนพิการทุกประเภทความพิการใน

ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบว่ามี
ความต้องการเข้ารับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ทัง้ใน
ระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 355 เลือก

3.13 จ านวนคนพิการทุกประเภทความพิการใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบว่า มี
ความต้องการเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 355 เลือก

3.14 จ านวนผู้ป่วยโรคเอดส์ทีย่ากจน ถูกทอดทิง้
 และ/หรือไม่มีผู้อุปการะ และไม่สามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได้ ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่คน คน 55 เลือก
3.15 จ านวนเด็กอายุ 0 – 5 ปี ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมกันทัง้ส้ินกี่คน คน 2164 เลือก



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน3.16 จ านวนเด็กอายุ 0 – 5 ปี ในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ทีส่ ารวจพบว่า มีปัญหา
ทุพโภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 139 เลือก

3.17 จ านวนคร้ังของการเกิดปัญหาโรคติดต่อที่
ส าคัญในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง คร้ัง 18 เลือก

3.18 จ านวนหญิงมีครรภ์ทีไ่ด้รับการฝากครรภ์ใน
สถานพยาบาลในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน คน 139 เลือก

4.1 จ านวนคร้ังของกิจกรรมการฝึกซ้อมเพือ่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีก่ าหนดไว้ใน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง คร้ัง 2 เลือก

4. ขอ้มลูดา้นการจัดระเบียบสังคม/ชมุชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย



อปท.เอง จากแหล่งอื่น
(เลือก) (เลือก)

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมือง ทุง่สง

ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2558รายการขอ้มลู หน่วย

แหล่งขอ้มลู

ไมม่บีริการสาธารณะ
1.ขอ้มลูพ้ืนฐาน4.2 จ านวนครัวเรือนทีป่ระสบภัยพิบัติในเขตพืน้ที่

เทศบาลทีไ่ด้รับการส ารวจและแจ้งรายงานความ
เสียหายไปยังหน่วยงานทีม่ีหน้าทีส่นับสนุนการ
จ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่
ครัวเรือน ครัวเรือน 7 เลือก



1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง
ในความรับผิดชอบของเทศบาลทีไ่ด้มาตรฐานทาง
หลวงท้องถิ่นชั้นที ่4 (หรือต้ังแต่ชั้นที ่4 ขึ้นไป) ณ
 ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่
กิโลเมตร

ก.ม. 43.9615 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

1.2 ช่วงความยาวของถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลทีไ่ด้
มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที ่4 (หรือต้ังแต่ชั้น
ที ่4 ขึ้นไป) ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษาทัง้การบ ารุง
ตามปกติและการบ ารุงตามก าหนดเวลา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร

ก.ม. 1.645 11635400 อปท. 
ด าเนินการเอง

1.3 ช่วงความยาวของถนนในความรับผิดชอบของ
เทศบาลทีไ่ด้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที ่5 
(ต่ ากว่าชั้นที ่4 ลงมา) ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษาทัง้
การบ ารุงตามปกติและการบ ารุงตามก าหนดเวลา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร

ก.ม. 1.400 232225 อปท. 
ด าเนินการเอง

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.

2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ. 
2558

ภารกิจที ่1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน

ภารกิจที ่2 น  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.

2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ. 
2558

ภารกิจที ่1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน2.1 จ านวนครัวเรือนในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีม่ีน้ าสะอาดเหมาะส าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่ครัวเรือน

ครัวเรือ
น

10872 0 ท าร่วมกับส่วน
ราชการ

2.2 จ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตรในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลทีมีน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า
เพือ่การเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ส้ินกี่ไร่

ไร่ 1575.25 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

2.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการทีไ่ด้ด าเนินการ
พัฒนาหรือปรับปรุงให้แม่น้ า/คลอง/ห้วย ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม
/

โครงการ

7 4850568 อปท. 
ด าเนินการเอง

2.4 จ านวนสระ/บ่อ/บึง ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 6 2869426 อปท. 
ด าเนินการเอง

ภารกิจที ่3 การจัดให้มหีรือบ ารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.

2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ. 
2558

ภารกิจที ่1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน3.1 ความยาวของถนนสายหลัก ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่กิโลเมตร

ก.ม. 23.278 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.2 ความยาวของถนนสายรอง ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ 
ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่
กิโลเมตร

ก.ม. 21.5745 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.3 จ านวนทางแยก ทางร่วม ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 140 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.4 จ านวนวงเวียนทีไ่ม่มีไฟสัญญาณจราจร ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง
 ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 1 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.5 จ านวนสวนสาธารณะ หรือสถานทีพ่ักผ่อน
หย่อนใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีม่ีไฟฟ้า
ส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 3 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.6 จ านวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล
 ทีม่ีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ
 ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 1 0 อปท. 
ด าเนินการเอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.

2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ. 
2558

ภารกิจที ่1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน3.7 จ านวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล
 ทีม่ีบริเวณลานตลาด (นอกอาคาร) ทีม่ีไฟฟ้าส่อง
สว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทัง้ส้ิน
กี่แห่ง

แห่ง 1 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.8 จ านวนสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 28 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.9 จ านวนลานจอดรถสาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 5 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.10 จ านวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 29 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.11 จ านวนสะพานในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 28 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

3.12 จ านวนสะพานลอยคนข้ามในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีม่ีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 1 0 อปท. 
ด าเนินการเอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.

2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ. 
2558

ภารกิจที ่1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน
4.1 จ านวนป้ายจราจร ได้แก่ ป้ายบังคับ ป้าย
เตือน ป้ายแนะน า และหลักกิโล ทีติ่ดต้ังบนถนน
ในความรับผิดชอบของเทศบาลทีช่ ารุดเสียหายที่
ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่อัน

อัน 15 159031 อปท. 
ด าเนินการเอง

4.2 จ านวนสายทางของถนนทีม่ีเคร่ืองหมาย
จราจร บนพืน้ทางในความรับผิดชอบของเทศบาล
ทีไ่ด้รับการปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง
ทีเ่ส่ือมสภาพให้มีสภาพการใช้งานปกติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่สายทาง

สายทาง 16 87018 อปท. 
ด าเนินการเอง

4.3 จ านวนคร้ังในการแก้ไขสัญญาณไฟจราจรใน 
ความรับผิดชอบของเทศบาลทีม่ีปัญหาการใช้งาน 
(อาทิ ดับ กระพริบ ค้าง จังหวะผิดปกติ) ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 2 66875 อปท. 
ด าเนินการเอง

ภารกิจที ่4 งานวิศวกรรมจราจร



5.1 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพทีม่ีสตรีร่วมกลุ่มที่
เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 3 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

5.2 จ านวนกลุ่มอาชีพทีม่ีสตรีร่วมกลุ่มในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีไ่ด้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่กลุ่ม

กลุ่ม 18 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

5.3 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือให้กับสตรี ทีเ่ทศบาล
รับผิดชอบจัดหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 3 20000 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

5.4 จ านวนของคณะกรรมการทีม่ีสตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการ ในกิจการสาธารณะตาม
หน้าทีข่องเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ส้ิน กี่คณะ

คณะ 5 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี
6.1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและ/หรือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่
ได้รับอาหารเสริม(นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 930 1507735 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.2 จ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล ทีไ่ด้รับอาหารเสริม 
(นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 2701 4713792 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.3 จ านวนเด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทีไ่ด้
รับประทานอาหารกลางวันทีม่ีคุณค่าทาง
โภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่คน

คน 3504 15818800 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.4 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้แก่บิดา มารดาในการเล้ียงดูบุตรทีเ่ทศบาล
รับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 53 97176 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

ภารกิจที ่6 การพัฒนาเดก็และเยาวชน



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี6.5 จ านวนศูนย์เด็กเล็กและ/หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีไ่ด้มาตรฐาน
ตามก าหนดมาตรฐานขั้นพืน้ฐาน ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 2 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.6 จ านวนเด็กและเยาวชนทีพ่ิการและด้อย
โอกาสในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีเ่ทศบาล
ได้ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น เพือ่ให้ได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐานทัง้
ในระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 6 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.7 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพือ่ให้เด็กและเยาวชน
รวมกลุ่มจัดท ากิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวนกี่คร้ัง

คร้ัง 25 337366 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี6.8 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอก
ระบบการศึกษา) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ทีเ่ทศบาล
รับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 3000 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.9 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่
เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น เพือ่ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้สินกี่คร้ัง

คร้ัง 4 350000 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.10 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอก
ระบบการศึกษา) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 3000 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

6.11 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา
และการออกก าลังกาย ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 8 1023096 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี6.12 จ านวนเด็กและเยาวชน (ทัง้ในและนอก
ระบบการศึกษา) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายที่
เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 10000 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

7.1 จ านวนผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี โดย
เทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 2525 681750 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

7.2 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกายให้กับผู้สูงอายุทีเ่ทศบาลรับผิดชอบ
จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 348 48000 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

ภารกิจที ่7 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี7.3 จ านวนผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีพ่ึง่ตนเองไม่ได้ ได้รับการช่วยเหลือด้าน
ทีอ่ยู่อาศัยหรืออาหารและเคร่ืองนุ่งห่มตามความ
จ าเป็น โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่คน

คน เลือก

7.4 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมทีส่ร้าง ความ
ตระหนัก และเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของคนใน
ครอบครัวและชุมชนทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 19 382000 ท าร่วมกับ
ส่วนราชการ

7.5 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
ให้ความรู้หรือการส่งเสริมการปฏิบัติงานแก่
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 1 127520 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี7.6 จ านวนคร้ังของการให้บริการชุมชนเคล่ือนที ่
การบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทีเ่ทศบาลรับผิดชอบ
จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 16540 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

7.7 จ านวนผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ทีไ่ด้รับเบีย้ยังชีพตามคุณสมบัติทีก่ าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 2742 20230700 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

7.8 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 2 30000 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

7.9 จ านวนกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมผู้สูงอายุ ทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 4 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

7.10 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
 ชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 12 50000 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี
8.1 จ านวนคนพิการทุกประเภทความพิการทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลทีไ่ด้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 355 127520 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

8.2 จ านวนคนพิการทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลทีไ่ด้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพือ่ให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทัง้ในระบบหรือนอกระบบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 13 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

8.3 จ านวนคนพิการทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลทีไ่ด้รับการฝึกอาชีพหรือพัฒนาทักษะ
อาชีพอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย
เทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอืน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 3 309900 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

ภารกิจที ่8 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้
สามารถพ่ึงตนเองได้



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี8.4 จ านวนกลุ่มอาชีพทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลทีม่ีคนพิการได้เป็นสมาชิก ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

กลุ่ม 2 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

8.5 จ านวนคนพิการทุกประเภทความพิการทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลทีไ่ด้รับการจด
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 355 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

8.6 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพือ่การฟืน้ฟูและ
พัฒนาคนพิการในชุมชน ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 1 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

8.7 จ านวนของอาคารส่วนราชการของเทศบาลที่
มีการจัดท าห้องน้ า ทางลาด และ/หรือทีจ่อดรถ
ส าหรับคนพิการ ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รวมทัง้ส้ินกี่อาคาร

อาคา
ร

3 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

8.8 จ านวนอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการที่
เทศบาลจัดให้มีขึ้นหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
 ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 50 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี
9.1 จ านวนผู้ปุวยเอดส์ทีย่ากจนหรือถูกทอดทิง้ 
ไม่มีผู้อุปการะ และไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้กับเทศบาล และได้รับ
เบีย้ยังชีพ ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่คน

คน 60 324000 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.1 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมเพือ่เผยแพร่
 และให้ความรู้เร่ืองโภชนาการให้กับหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 21 174636 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.2 จ านวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลทีไ่ด้รับการเฝูาระวังทาง
โภชนาการ โดยท าการชั่งน้ าหนักประเมินภาวะ
โภชนาการทุก 6 เดือน ทีด่ าเนินการโดยเทศบาล
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 2164 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

ภารกิจที ่9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์

ภารกิจที ่10 การสาธารณสุขมลูฐาน



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี10.3 จ านวนของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีม่ีปัญหาทุพโภชนาการ ที่
ได้รับอาหารเสริม และค าแนะน าในการแก้ไข
ปัญหาทางโภชนาการ ทีด่ าเนินการโดยเทศบาล
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

คน 139 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.4 จ านวนของเด็กอายุ 0-5 ปี ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ทีไ่ม่มีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่คน

คน 1796 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.6 จ านวนคร้ังของการจัดการแก้ไขปัญหา
ชุมชน/หมู่บ้านทีเ่กิดปัญหาโรคติดต่อ โดยการจัด
ให้มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ เพือ่
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทีส่ าคัญ ทีด่ าเนินการ
โดยเทศบาลหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 90 207650 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี10.7 จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรมปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทีส่ าคัญ ในท้องถิ่นทีเ่ทศบาล
รับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 101 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.8 จ านวนของหญิงมีครรภ์ทีไ่ด้รับการฝาก
ครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล
ได้รับความรู้และค าแนะน าเร่ืองการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 139 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.9 จ านวนของหญิงมีครรภ์ ทีไ่ด้รับการฝาก
ครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล
ได้รับความรู้และค าแนะน าในการดูแลสุขภาพของ
แม่และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 139 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.10 จ านวนของหญิงหลังคลอด ทีไ่ด้รับการ
ฝากครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพืน้ทีข่อง
เทศบาลได้รับความรู้และค าแนะน าในการดูแล
สุขภาพของแม่และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558

คน 139 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-2 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน
ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

ภารกิจที ่5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี10.11 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เร่ืองอนามัยส่ิงแวดล้อมทีเ่ทศบาล
รับผิดชอบ จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 3 148392 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

10.12 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมลด
มลภาวะและส่งเสริมอนามัยส่ิงแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

ครั้ัง 3 148392 อปท. 
ด าเนินการ

เอง



11.1 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อม
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ิน
กี่คร้ัง

คร้ัง 2 0 ท าร่วมกับ
ส่วนราชการ

11.2 จ านวนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558

คน 354 0 ท าร่วมกับ
ส่วนราชการ

11.3 จ านวนครัวเรือนทีป่ระสบภัยพิบัติในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาลทีไ่ด้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ 
โดยนับจากการส ารวจความเสียหายเพือ่แจ้งไปยัง
หน่วยงานทีม่ีหน้าทีส่นับสนุนการจ่ายเงินทดรอง
ราชการ เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คน

ครัวเรือน 7 0 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

ภารกิจที ่11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-3 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
 พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558



ภารกิจที ่11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-3 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
 พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

11.4 จ านวนคร้ังของการฝึกอบรมแก่บุคลากรของ
เทศบาลให้มีความรู้ในเร่ืองการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบือ้งต้นทัง้ก่อน ขณะ และหลังเกิดภัย 
โดยเทศบาลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 2 90736 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

11.5 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 6 90736 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

12.1 จ านวนคร้ังของการจัดโครงการ/กิจกรรม
การป้องกันปัญหายาเสพติดทีเ่ทศบาลรับผิดชอบ 
จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 3 223750 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

ภารกิจที ่12 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพตดิ



ภารกิจที ่11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-3 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
 พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558

12.2 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยเทศบาล
ด าเนินการหรือการให้งบประมาณสนับสนุน หรือ
การประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้เข้าไป
ด าเนินการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 3 120000 อปท. 
ด าเนินการ

เอง

12.3 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมเพือ่การดูแล
และติดตามภายหลังการบ าบัดรักษาเพือ่ป้องกันมิ
ให้ผู้ผ่านการบ าบัดกลับไปเสพซ้ า โดยเทศบาล
ด าเนินการหรือการให้งบประมาณสนับสนุน หรือ
การประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้เข้าไป
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 4 0 ท าร่วมกับ
ส่วนราชการ



13.1 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว ทีด่ าเนินการโดย
เทศบาลหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 3 685120 อปท. 
ด าเนินการเอง

13.2 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 56 1023945.32 อปท. 
ด าเนินการเอง

ภารกิจที ่13 การท่องเทีย่ว

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-4 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558

รูปแบบ    
พ.ศ. 2558



14.1 จ านวนของหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพืน้ที่
เทศบาลทีม่ีการจัดท าฐานข้อมูลเพือ่การวางแผน
จัดการ ขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่หมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชน 20 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

14.2 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมทีเ่ทศบาล
รับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
เพือ่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพืน้ที่
เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ิน
 กี่คร้ัง

คร้ัง 21 155455 อปท. 
ด าเนินการเอง

14.3 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมทีเ่ทศบาล
รับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลมีการ
คัดแยกขยะก่อนทิง้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 21 155455 อปท. 
ด าเนินการเอง

ภารกิจที ่14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน
และการก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-5 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558
ไมม่บีริการ
สาธารณะ

งบประมาณ
 พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ.
 2558



ภารกิจที ่14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน
และการก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-5 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558
ไมม่บีริการ
สาธารณะ

งบประมาณ
 พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ.
 2558

14.4 จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ของการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรณีทีเ่ทศบาลมี
รถจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือมีการจ้างจัดเก็บขยะ
มูลฝอย)

คร้ัง/สัปดาห์ 7 4791898 อปท. 
ด าเนินการเอง

14.5 จ านวนของสถานทีก่ าจัดขยะ และ/หรือ
สถานทีฝั่งกลบ/วางกองขยะมูลฝอยในพืน้ที่
เทศบาลทีไ่ด้รับการตรวจตามหลักสุขาภิบาล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่แห่ง

แห่ง 1 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

14.6 จ านวนคร้ังของการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณรอบสถานทีก่ าจัดขยะมูล
ฝอยและ/หรือสถานทีฝั่งกลบ/วางกองขยะมูลฝอย
 ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 3 0 อปท. 
ด าเนินการเอง



ภารกิจที ่14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน
และการก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-5 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558
ไมม่บีริการ
สาธารณะ

งบประมาณ
 พ.ศ. 2558

รูปแบบ พ.ศ.
 2558

14.7 จ านวนของหมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีโครงการ/
กิจกรรม หรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2558 รวมทัง้ส้ินกี่หมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชน 20 175455 อปท. 
ด าเนินการเอง

15.1 จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการรณรงค์
การปลูกต้นไม้ หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพือ่เพิม่
พืน้ทีสี่เขียวในเขตเทศบาล ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบ
จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

คร้ัง 1 41950 อปท. 
ด าเนินการเอง

ภารกิจที ่15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม



ภารกิจที ่16 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
16.1 จ านวนคร้ังทีเ่ทศบาลรับผิดชอบหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
 ฟืน้ฟูและสืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นทีส่ าคัญของท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ส้ินกี่คร้ัง

กิจกรร
ม

5 1270000 ท าร่วมกับ
ส่วนราชการ

16.2 จ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ฟืน้ฟูและสืบทอดประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทีส่ าคัญของ
ท้องถิ่น ทีเ่ทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ส้ินกี่คน (ให้นับรวมจ านวนประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมในทุกกิจกรรม ตลอดทัง้ปีงบประมาณ)

คน 1000
00

0 ท าร่วมกับ
ส่วนราชการ

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-6 เทศบาลเมือง ทุง่สง

รายการขอ้มลู หน่วย จ านวน ไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ไมม่บีริการสาธารณะ
งบประมาณ
 พ.ศ. 2558

รูปแบบ 
พ.ศ. 2558




