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1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ร้อยละของคนอายุ - คนอาย ุ35 ปีขึน้ไปที่ได*้100% 98% 99% #### #### ####

35ปีขึน้ไปที่ได้รับการรับการตรวจสุขภาพประจ า

ตรวจสุขภาพประจ าปีปีผ่านเกณฑ์จปฐ.(ร้อยละ50)

คิดเป็นร้อยละ 97.9

 - ร้อยละของครัว - ครัวเรือนมีความปลอดภัย*

เรือนที่มีความปลอดในชีวิตและทรัพยสิ์นผ่าน

ภัยในชีวิตและทรัพย์เกณฑ์จปฐ.(ร้อยละ100)

สิน คิดเป็นร้อยละ 99.9 (ซ่ึงถือ

ว่าไม่ผ่านเกณฑ์จปฐ.)

 - ร้อยละของจ านวน - จ านวนนักเรียนที่ได้รับ100% #### #### #### #### ####

นักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวันและอาหาร

อาหารกลางวันและเสริม(นม)ร้อยละ 100

อาหารเสริม(นม)

 - ร้อยละของครัว - จ านวนครัวเรือนที่มีถัง100% 75% 80% 85% 90% ####

เรือนที่มีถังรองรับรองรับมูลฝอยเพียงพอ

มูลฝอยเพียงพอร้อยละ 70

*ข้อมูลจปฐ.
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2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  - ร้อยละของคนใน - คนในครัวเรือนเป็นสมาชิก*95% 88% 90% 92% 94% 95%

ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึน้ในชุมชนผ่าน

กลุ่มต่าง ๆ เกณฑ์จปฐ.(ร้อยละ95)คิด

เป็นร้อยละ 87.8 ซ่ึงถือว่า

ไม่ผ่านเกณฑ์

 - ร้อยละของคนอายุ  - คนอาย ุ15 - 16 ปีเต็ม*100% 98% ##### 99%99.5% ####

15-16 ที่มีการประมีการประกอบอาชีพและมี

กอบอาชีพและมีรายได้ผ่านเกณฑ์จปฐ.(ร้อย

รายได้ ละ95)คิดเป็นร้อยละ 97.1

*ข้อมูลจปฐ.
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3. ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปะ  - ร้อยละของคนอายุ - คนอาย ุ6 ปีขึน้ไป ออก*100% ##### #### #### #### ####

    วัฒนธรรมได้รับการสืบสาน มีกิจกรรม6 ปีขึน้ไปที่ออกก าลังก าลังกายอยา่งน้อยสัปดาห์

    กีฬาที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มกายอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 

ละ 3 วัน วันละ 30ผ่านเกณฑ์จปฐ.(ร้อยละ 60)

นาที คิดเป็นร้อยละ 99.8

 - ร้อยละของคนใน - คนในครัวเรือนได้ปฏิบัต*ิ100% ##### 99% ##### #### ####

ครัวเรือนที่ปฏิบัติตนตนตามขนบธรรมเนียมและ

ตามขนบธรรมเนียมมารยาทไทยผ่านเกณฑ์จปฐ.

และมารยาทไทย(ร้อยละ 95) คิดเป็นร้อยละ

98.3

*ข้อมูลจปฐ.
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4. มีสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน - ร้อยละของครัว - ครัวเรือนที่ตอบแบบสอบ85% 65% 70% 75% 80% 85%

    อยา่งทั่วถึงและเพียงพอ เรือนที่มีความพึงพอถามร้อยละ 60 มีความพึง

ใจในระบบสาธารณูพอใจในระบบสาธารณปูโภค

ปโภคและโครงสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน

พ้ืนฐาน

2
1

จุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น  (Goals)
ตัวช้ีวัด (KPIs)

      ข้อมูล

พ้ืนฐาน      

เป้าหมาย (Targets)



ปี 55 -59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59

5. การบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิ - ร้อยละของคนใน - คนในครัวเรือนมีส่วนร่วม*98% 94% 95% 96% 97% 98%

    ภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลครัวเรือนที่แสดงแสดงความคิดเหน็เพ่ือประ

ความคิดเหน็เพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น

โยชน์ของชุมชนหรือผ่านเกณฑ์จปฐ.(ร้อยละ 95)

ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 93.6 ซ่ึงถือ

ว่าไม่ผ่านเกณฑ์จปฐ.

 - ผลคะแนนประเมิน - องค์กรได้รับการประเมิน80% 72% 74% 76% 78% 80%

ด้านธรรมาภิบาลที่ผลการปฏิบัติงานด้านธรรมา

องค์กรได้รับไม่ต่ ากว่าภิบาลในปี 2553 ร้อยละ

ร้อยละ 80 71.72

*ข้อมูลจปฐ.
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