
งบประมา

ณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ

1.1 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิทีช่ ารดุ กม. 0.1 175000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.2 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิทีช่ ารดุ

และไดรั้บการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได ้

ปกติ

กม. 0.05 87500 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.3 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) 

ทีช่ ารดุ

กม. 0.4 1236000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.4 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) 

ทีช่ ารดุและไดรั้บการบารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ช ้

งานไดป้กติ

กม. 0.3 927000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.5 ระยะทางของถนนลกูรังทีช่ ารดุ กม. เลอืก

1.6 ระยะทางของถนนลกูรังทชี ารดุและไดรั้บการ

บ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้รกติ

กม. เลอืก

1.7 ระยะทางของถนนดนิ/หนิคลกุทีช่ ารดุ กม. เลอืก

1.8 ระยะทางของถนนดนิ/หนิคลกุทีช่ ารดุและไดรั้บ

การบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

กม. เลอืก

1.9 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิในความ

รับผดิชอบของ เทศบาล ทีส่รา้งเพิม่เตมิตามความ

ตอ้งการของประชาชนหรอืตามแผนการพัฒนาใน

ปีงบประมาณ 2561

กม. เลอืก

1.10 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) 

ในความรับผดิชอบของเทศบาล ทีส่รา้งเพิม่เตมิตาม

ความตอ้งการของประชาชนหรอืตามแผนการพัฒน า

ในปีงบประมาณ 2561

กม. 0.38 1225000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.11 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่(ขนาด

 >=80 ซม.) ทีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที่

ใชง้านไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

แหง่ เลอืก

1.12 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาด

นอ้ยกวา่80 ซม.) ทีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพทีใ่ชง้านไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

แหง่ เลอืก

1.13 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่

(ขนาด >=80 ซม.) ทีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพทีใ่ชง้านไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

กม. เลอืก

1.14 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก 

(ขนาดนอ้ยกวา่80 ซม.) ทีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาใหอ้ยู่

ในสภาพทีใ่ชง้านไดป้กตใินขนาดตา่งๆ

กม. เลอืก

1.15 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่(ขนาด

 >=80 ซม.) ของ เทศบาล ทีส่รา้งเพิม่เตมิ หรอื

ปรับปรงุแกไ้ขตามความตอ้งการของพืน้ที ่ของ

ประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

แหง่ เลอืก

1.16 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดใหญ ่

(ขนาด >=80 ซม.) ของ เทศบาล ทีส่รา้งเพิม่เตมิ 

หรอืปรับปรงุแกไ้ขตามความตอ้งการของพืน้ที ่ของ

ประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

กม. เลอืก

1.17 จ านวนรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาด

นอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาล ทีส่รา้งเพิม่เตมิ 

หรอืปรับปรงุแกไ้ขตามความตอ้งการของพืน้ที ่ของ

ประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

แหง่ 13 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.18 ระยะทางของรางและทอ่ระบายน ้าขนาดเล็ก 

(ขนาดนอ้ยกวา่ 80 ซม.) ของ เทศบาลทีส่รา้ง

เพิม่เตมิ หรอืปรับปรงุแกไ้ขตามความตอ้งการของ

พืน้ที ่ของประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาใน

ปีงบประมาณ 2561

กม. 1.83 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.19 ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลตกิของ 

เทศบาล พรอ้มระบบระบายน ้าทีเ่พยีงพอ ทีไ่ดรั้บ

การกอ่สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561

กม. 0.36 665000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

1.20 ระยะทางของถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) 

ของ เทศบาล พรอ้มระบบระบายน ้าทีเ่พยีงพอที่

ไดรั้บการกอ่สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2561

กม. 1.83 5732000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลต าบล ปรใุหญ่

ภารกจิที ่2 คลอง/ล าธาร บอ่น า้ และแหลง่น า้

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ภารกจิที ่1 ถนนและการระบายน า้



2.1 จ านวนเสน้ทางคลองและล าธารสาธารณะระบาย

น ้าในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการ

ปรับปรงุใหน้ ้าสามารถไหลผา่นไดไ้มต่ดิขัด

เสน้ 13 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.2 จ านวนบอ่น ้า/บอ่น ้าบาดาลในความรับผดิชอบ

ของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาใหใ้ชง้านไดป้กติ

บอ่ 18 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.3 จ านวนบอ่น ้า/น ้าบาดาลในความรับผดิชอบของ 

เทศบาล ทีไ่ดส้รา้งเพิม่เตมิตามความตอ้งการของ

ประชาชนหรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

บอ่ 1 300000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.4 จ านวนถังเก็บน ้าทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 

เทศบาล ทีไ่ดรั้บการทะนุบ ารงุ ดแูลรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งปกต ิหรอืมคีวามสะอาดถูก

สขุลักษณะ

ถัง เลอืก

2.5 จ านวนถังเก็บน ้าที ่เทศบาล ไดส้รา้งหรอืตดิตัง้

เพิม่เตมิตามความตอ้งการของประชาชนหรอืตาม

แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

ถัง เลอืก

2.6 จ านวนแหลง่น ้าสาธารณะ พืน้ทีพั่กน ้า หรอืแกม้

ลงิในความดแูลของ เทศบาลทีไ่ดรั้บการพัฒนา 

และบ ารงุรักษาใหส้ะอาดหรอืใชเ้ป็นแหลง่น ้าส ารอง

แหง่ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.7 จ านวนแหลง่น ้าสาธารณะ พืน้ทีพั่กน ้า หรอืแกม้

ลงิที ่เทศบาล ไดส้รา้งหรอืจัดหาเพิม่เตมิตามความ

ตอ้งการของประชาชนหรอืตามแผนพัฒนาใน

ปีงบประมาณ 2561

แหง่ เลอืก

2.8 จ านวนระบบสบูน ้า/เครือ่งสบูน ้าทีไ่ดรั้บการ

ทะนุบ ารงุ ดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดอ้ยา่ง

ปกติ

เครือ่ง 3 180000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

2.9 จ านวนระบบสบูน ้า/เครือ่งสบูน ้าที ่เทศบาล 

จัดซือ้หรอืตดิตัง้เพิม่เตมิตามความตอ้งการของ

ประชาชนหรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

เครือ่ง เลอืก

3.1 ก าลังการผลติของระบบน ้าประปาของ เทศบาล 

(ลบ.ม. ตอ่วนั)

ลบ.ม. 2000 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.2 ขนาดของพืน้ทีท่ีม่บีรกิารน ้าประปาของ เทศบาล ตร.กม. 8 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.3 จ านวนระบบการผลติน ้าประปาของ เทศบาลที่

ไดรั้บการดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กต ิ

โดยมคีณุภาพน ้าอยูใ่นคา่มาตรฐานและเกณฑท์ี่

ก าหนด

แหง่ 9 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.4 รอ้ยละการเพิม่ขึน้ของก าลังการผลติน ้าประปา

ของ เทศบาล ทีเ่พิม่ข ึน้ในระหวา่งปีงบประมาณ 2561

รอ้ยละ 3 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.5 รอ้ยละการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร

น ้าประปาทีค่รอบคลมุเพิม่ขึน้ในระหวา่งปีงบประมาณ

 2561

รอ้ยละ 3 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

3.6 จ านวนระบบการบ าบัดน ้าเสยีรวมของ เทศบาล 

(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ระบบ เลอืก

3.7 ปรมิาณน ้าเสยีรวมทีไ่ดรั้บการบ าบัดตอ่วนั 

(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ลบ.ม. เลอืก

3.8 ปรมิาณน ้าเสยีจากครัวเรอืนทีไ่ดรั้บการบ าบัดตอ่

วนั(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ลบ.ม. เลอืก

3.9 ปรมิาณน ้าเสยีจากภาคอตุสาหกรรมหรอืภาค

ธรุกจิทีไ่ดรั้บการบ าบัดตอ่วนั(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ลบ.ม. เลอืก

3.10 ปรมิาณน ้าเสยีจากภาคการเกษตรทีไ่ดรั้บการ

บ าบัดตอ่วนั(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ลบ.ม. เลอืก

3.11 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการแกไ้ข

ปัญหากัดเซาะหรอืตลิง่พังโดยโครงสรา้งขนาดใหญ ่

(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

3.12 พืน้ทีใ่นเขต เทศบาล ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร

บ าบัดน ้าเสยีรวมของ เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

ตร.กม. เลอืก

3.13 จ านวนผลการตรวจคณุภาพน ้าเสยีทีผ่า่นการ

บ าบัดจากระบบบ าบัดน ้าเสยีรวมของ เทศบาล และ

มคีณุภาพน ้าไดต้ามคา่มาตรฐานทีก่ าหนด(ภารกจิ

เสรมิขัน้พัฒนา)

ครัง้ เลอืก

4.1 จ านวนสะพานคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) ที่

ไดรั้บการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

จดุ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

4.2 จ านวนสะพานไมท้ีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

จดุ เลอืก

5.1 จ านวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบ

ของ เทศบาลทีช่ ารดุเสยีหาย

จดุ 300 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

ภารกจิที ่3 ระบบประปาของ เทศบาล (เฉพาะ เทศบาล ท ีม ี

ระบบประปา

ภารกจิที ่4 สะพาน

ภารกจิที ่5 ไฟจราจร ไฟสอ่งสวา่ง และป้ายสญัญาณ



5.2 จ านวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางทีช่ ารดุเสยีหายและ

ไดรั้บการบ ารงุรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพที่

ใชง้านไดป้กติ

จดุ 1348 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

5.3 จ านวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล

 ทีช่ ารดุเสยีหาย

จดุ เลอืก

5.4 จ านวนไฟจราจรทีช่ ารดุเสยีหายและไดรั้บการ

บ ารงุรักษาจาก เทศบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได ้

ปกติ

จดุ เลอืก

5.5 จ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความ

รับผดิชอบของ เทศบาลทีช่ ารดุเสยีหาย

จดุ เลอืก

5.6 จ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความ

รับผดิชอบของ เทศบาล ทีช่ ารดุเสยีหายและไดรั้บ

การบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

จดุ เลอืก

5.7 จ านวนไฟสอ่งสวา่ง/ไฟทางในความรับผดิชอบ

ของ เทศบาล ทีต่ดิตัง้เพิม่เตมิตามความตอ้งการ

ของพืน้ที ่ของประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาใน

ปีงบประมาณ 2561

จดุ 8 100500 อปท. 

ด าเนนิการเอง

5.8 จ านวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล

 ทีต่ดิตัง้เพิม่เตมิตามความตอ้งการของพืน้ที ่ของ

ประชาชน หรอืตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

จดุ เลอืก

5.9 จ านวนป้ายสญัญาณ/ป้ายจราจรในความ

รับผดิชอบของ เทศบาล ทีต่ดิตัง้เพิม่เตมิตามความ

ตอ้งการประชาชนหรอืตามแผนพัฒนาใน

ปีงบประมาณ 2561

จดุ เลอืก

6.1 จ านวนทา่เทยีบเรอื/ทา่ขา้มของ เทศบาล ที่

ไดรั้บการดแูลใหใ้ชง้านไดป้กตหิรอืมกีารปรับปรงุให ้

เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด

แหง่ เลอืก

6.2 จ านวนสถานขีนสง่ของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการ

ดแูลใหใ้ชง้านไดป้กตหิรอืมกีารปรับปรงุใหเ้ป็นไป

ตามแผนงานทีก่ าหนด

แหง่ เลอืก

6.2 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการดแูล

บ ารงุรักษาพืน้ทีเ่กาะกลางถนน ปลกูตน้ไม ้ทางเทา้ 

ไหลท่าง ทีพั่กผูโ้ดยสาร ทีจ่อดรถประจ าทาง และ

พืน้ทีร่มิทาง

โครงการ เลอืก

6.3 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการกอ่สรา้งท า

งแยกตา่งระดับ สะพานขา้มแยกและทอ่อโุมงค ์คสล.

โครงการ เลอืก

6.4 จ านวนโครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล ในการ

สง่เสรมิระบบคมนาคมขนสง่ทางบกใหเ้กดิความ

คลอ่งตัว สะดวกสบาย หรอืปลอดภัยในเขต เทศบาล

โครงการ 12 3394810.2

3

อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.5 จ านวนโครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล ในการ

ดแูลรอ่งน ้าทีเ่ป็นบงึ ล าคลอง แมน่ ้าขนาดเล็ก หรอื

รอ่งน ้าชายฝ่ังทะเลขนาดเล็กภายในพืน้ที ่เทศบาล

โครงการ เลอืก

6.6 จ านวนโครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล ในการ

สง่เสรมิระบบคมนาคมขนสง่ทางน ้า/ทะเลใหเ้กดิ

ความคลอ่งตัว สะดวกสบาย หรอืปลอดภัยในเขต 

เทศบาล

โครงการ เลอืก

6.7 จ านวนจดุอันตรายบรเิวณทีเ่กดิอบุัตเิหตุ

บอ่ยครัง้ทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ที่

ไดรั้บการพัฒนา ปรับปรงุ หรอืแกไ้ขใหป้ลอดภัยขึน้ 

(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

จดุ เลอืก

6.8 จ านวนการด าเนนิการของ เทศบาล ในการ

แกปั้ญหาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับการจราจรทางบกใน

เขตพืน้ที ่เทศบาล (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

เรือ่ง เลอืก

6.9 พืน้ทีผ่วิการจราจรทีม่นี ้าทว่มขังและสง่ผลให ้

เกดิการจราจรตดิขัดในเขต เทศบาล และไดรั้บการ

ปรับปรงุแกไ้ขจาก เทศบาล เรยีบรอ้ย(ภารกจิหลัก

ขัน้พัฒนา)

แหง่ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

6.10 จ านวนจดุอันตรายบรเิวณทีเ่กดิอบุัตเิหตุ

บอ่ยครัง้ทางการจราจรทางน ้า/ทางทะเลในเขต 

เทศบาล ทีไ่ดรั้บการพัฒนา ปรับปรงุ หรอืแกไ้ขให ้

ปลอดภัยขึน้ (ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

จดุ เลอืก

6.11 ขนาดของพืน้ทีใ่หบ้รกิารระบบขนสง่มวลขน

ของ เทศบาล (ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ตร.กม. เลอืก

6.12 จ านวนระบบภมูสิารสนเทศ (GIS) หรอืระบบ

อัจฉรยิะในการอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน

ในการสญัจรทางบก ทางน ้า หรอืทางทะเล (ภารกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ระบบ เลอืก

ภารกจิที ่6 การคมนาคมและขนสง่



6.13 จ านวนระบบขอ้มลูดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ 

เทศบาล เพือ่ใชใ้นการบรหิารงานพัฒนาหรอื

บ ารงุรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานของ เทศบาล ใหม้ี

ประสทิธภิาพประสทิธผิลเพิม่ขึน้ (ภารกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐาน)

ระบบ เลอืก

6.14 รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยของประชาชนในการ

เดนิทางภายในเขต เทศบาล ตอ่ รายจา่ยรวมของ

ประชาชน (ตอ่เดอืน)(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

รอ้ยละ เลอืก

6.15 รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงจากบรกิารขนสง่

มวลชนทีจั่ดใหโ้ดย เทศบาล เมือ่เทยีบกับกอ่นการ

ด าเนนิการของ เทศบาล หรอืกับการใหบ้รกิารของ

ภาคเอกชน(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

รอ้ยละ เลอืก

7.1 จ านวนผังเมอืงรวมเมอืง/ชมุชนที ่เทศบาล ได ้

ด าเนนิการจัดท า

ผัง/ฉบับ เลอืก

7.2 จ านวนผังเมอืงรวมจังหวดั ผังเมอืงรวมเมอืง 

หรอืผังเมอืงรวมชมุชนของ เทศบาลทีม่กี ารปรับปรงุ

หรอืมกีารประเมนิผลการบังคับใชใ้นระหวา่ง

ปีงบประมาณ

ผัง/ฉบับ เลอืก

7.3 จ านวนโครงการพัฒนาตามผังเมอืงรวมจังหวดั/

เมอืง/ชมุชนของ เทศบาล และมเีอกสารประกอบ

โครงการ เลอืก

7.4 จ านวนขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัตทิีม่เีนือ้หา

เกีย่วเนือ่งกับการบังคับใชผั้งเมอืงรวมจังหวดั/เมอืง/

ชมุชน

ฉบับ เลอืก

7.5 จ านวนอาคาร/โครงการทีใ่บอนุญาตกอ่สรา้ง

ใหมท่ี ่เทศบาล ออกใหร้ะหวา่งปีงบประมาณไดต้าม

ระยะเวลาก าหนด

แหง่ 91 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.6 จ านวนอาคาร/โครงการทีใ่บอนุญาตการ

ดัดแปลงหรอืปรับปรงุอาคารที ่เทศบาล ออกให ้

ระหวา่งปีงบประมาณไดต้ามระยะเวลาก าหนด

แหง่ 11 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.7 จ านวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับผังการใชท้ีด่นิที่

ไดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ตอ่ปี

เรือ่ง เลอืก

7.8 จ านวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับการควบคมุอาคาร

ตาม พ.ร.บ. ทีไ่ดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ในรอบปี

เรือ่ง เลอืก

7.9 จ านวนโครงการสง่เสรมิการจัดการทีโ่ลง่ หรอื

การใชป้ระโยชนจ์ากทีส่าธารณะหรอืทีโ่ลง่

โครงการ เลอืก

7.10 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน

การสง่เสรมิความรูข้องประชาชนเกีย่วกับการใชท้ีด่นิ

ใหถู้กประเภท

โครงการ เลอืก

7.11 ขนาดพืน้ทีส่เีขยีวตอ่ประชากร (ตร.ม.) ตร.ม. 69.28 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.12 จ านวนอาคารสงูหรอือาคารเสีย่งภัยทีม่รีะบบ

และอปุกรณ์ป้องกันอัคคภัียเป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด

หลัง 4 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.13 จ านวนโครงการที ่เทศบาล ด าเนนิการอบรม

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นการรับมอืกับความเสีย่ง

ตา่งๆ ในอาคาร/อาคารสงู/ในชมุชน อาท ิอบรม

ดับเพลงิ ซอ้มหนไีฟ ภัยแผน่ดนิไหว เป็นตน้

โครงการ เลอืก

7.14 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน

รอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/

อาคารสงูตามกฎหมายควบคมุอาคาร

โครงการ เลอืก

7.15 จ านวนฐานขอ้มลูทีด่นิและแผนทีร่ปูแปลงของ 

เทศบาล ส าหรับการใหบ้รกิารขอ้มลูหรอืใชใ้นการ

วางแผนดา้นภมูสิารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิาร

จัดการดา้นทีด่นิ

ฐานขอ้มลู เลอืก

7.16 การด าเนนิการจัดท าผังเมอืงเพือ่ให ้เทศบาล 

มแีผนผังนโยบายและผังเมอืงรวมจังหวดั/เมอืง/

ชมุชนเป็นกรอบการพัฒนาทอ้งถิน่(ภารกจิหลักขัน้

ขัน้ตอน เลอืก

7.17 พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บการพัฒนาและจัดรปูทีด่นิเพือ่

รองรับการขยายตัวของเมอืงและเศรษฐกจิ(ภารกจิ

หลักขัน้พัฒนา)

ตร.กม. เลอืก

7.18 ขอ้มลูทีด่นิและแผนทีร่ปูแปลงมคีวามถูกตอ้ง

ครบถว้น(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

แปลง เลอืก

7.19 ขอ้มลูทีด่นิของรัฐทีไ่ดรั้บการจัดท าแผนที่

ถูกตอ้งครบถว้น(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

แปลง เลอืก

7.20 ขนาดพืน้ทีเ่มอืงหรอืชมุชนของ เทศบาล ทีม่ี

กฎหมายผังเมอืงครอบคลมุ(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

ตร.กม. 16.63 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

7.21 จ านวนอาคาร/อาคารสงูทีไ่ดรั้บการตรวจสอบ

จาก เทศบาล ในระหวา่งปีตามกฎหมายควบคมุ

อาคาร(ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

หลัง 4 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

ภารกจิที ่7 ดา้นผงัเมอืง



7.22 จ านวนครัวเรอืนทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิหรอื

สนับสนุนจาก เทศบาล ในการจัดรปูทีด่นิเพือ่พัฒนา

พืน้ที(่ภารกจิหลักขัน้พัฒนา)

ครัวเรอืน เลอืก

7.23 ขนาดของพืน้ทีท่ีม่ฐีานขอ้มลูและแผนทีก่ารใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ/อาคารมาตราสว่น 1 : 4,000 ใน

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS)(ภารกจิหลักขัน้

พัฒนา)

ตร.กม. เลอืก

7.24 จ านวนการลงจดุแสดงต าแหน่งพืน้ทีท่ีอ่นุญาต

ใหม้กีารกอ่สรา้งอาคาร และต าแหน่งของอาคารทีม่ี

การออกเลขรหัสประจ าบา้น ในปีงบประมาณ 2571

แหง่ เลอืก

7.25 จ านวนโครงการเกีย่วกับการปรับปรงุชมุชน

แออัดหรอืแหลง่เสือ่มโทรม ทีด่ าเนนิการโดย 

เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

7.26 ขนาดพืน้ทีส่วนสาธารณะหรอืพืน้ทีส่เีขยีวใน

เขต เทศบาล ทีไ่ดรั้บการพัฒนาเพิม่ขึน้ในระหวา่ง

ปีงบประมาณ (ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ตร.ม. เลอืก

7.27 จ านวนโครงการของ เทศบาล เพือ่ปรับปรงุภมู ิ

ทัศนห์รอืความสวยงามของเมอืงหรอืชมุชน (ภารกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก


