
งบประมา

ณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ

21.1 ปรมิาณขยะชมุชนที ่เทศบาล ด าเนนิการจัดเก็บ ตนั/วนั 7.86 900000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.2 ปรมิาณขยะชมุชนทีก่ าจัดอยา่งถกูสขุลกัษณะ ตนั/วนั 7.86 900000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.3 ปรมิาณขยะตดิเชือ้ที ่เทศบาล ด าเนนิการ

จัดเก็บ

ตนั/วนั เลอืก

21.4 ปรมิาณขยะตดิเชือ้ทีก่ าจัดอยา่งถกูสขุลกัษณะ ตนั/วนั เลอืก

21.5 จ านวนโครงการหรอืแผนงานของ เทศบาลใน

การจัดการขยะตกคา้งในชมุชน

โครงการ 1 80000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.6 จ านวนครัง้ในการตรวจวดัคณุภาพอากาศใน

เขต เทศบาล

ครัง้/ปี เลอืก

21.7 จ านวนครัง้ในการตรวจวดัคณุภาพน ้าในล าน ้า

สาธารณะและชายฝ่ัง

ครัง้/ปี เลอืก

21.8 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรม

หรอืรณรงคใ์หค้วามรูเ้กีย่วกับไฟป่า การเผาในทีโ่ลง่

 ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผา

ในทีโ่ลง่

โครงการ 1 50000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.9 จ านวนครัวเรอืนทีไ่ดรั้บการอบรมหรอืรณรงค์

จาก เทศบาล เรือ่งไฟป่า การเผาในทีโ่ลง่ ภัยจาก

ไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในทีโ่ลง่

ครัวเรอืน 30 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.10 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล 

ในการป้องกันหรอืแกไ้ขปัญหาไฟป่า หรอืการเผา

ในทีโ่ลง่

โครงการ 1 50000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.11 จ านวนครัวเรอืนทีไ่ดรั้บการประสานความ

รว่มมอือยา่งตอ่เนือ่งจาก เทศบาล เพือ่เป็นเครอืขา่ย

ในการจัดการไฟป่าหรอืเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิไฟป่า

ครัวเรอืน 20 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.12 จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการของ เทศบาล 

ในการอนุรักษ์ดแูลรักษาป่า แหลง่น ้าธรรมชาต ิล า

น ้าสาธารณะ และทรัพยากรชายฝ่ัง หรอืการจัดการ

เกีย่วกับปัญหาวชัพชื ผักตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสยี 

และการขดุลอกคคูลอง ฯลฯ

โครงการ 1 30000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.13 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล 

ในการรณรงคป้์องกันหรอืแกไ้ขปัญหาชายฝ่ังกัด

เซาะหรอืปัญหาตลิง่พัง

โครงการ เลอืก

21.14 จ านวนครัง้ที ่เทศบาล ด าเนนิการแกไ้ข

ปัญหาหรอืประสานงานเพือ่แกไ้ขปัญหาดา้น

สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีต่ามที ่เทศบาล ไดรั้บการ

รอ้งเรยีน

ครัง้ 24 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.15 จ านวนแหลง่ขยะตกทิง้คา้ง พืน้ทีท่ีจั่ดเก็บ

ขยะไมห่มด หรอืบรเิวณทีถ่กูลกัลอบน าขยะไปทิง้ 

(ภารกจิหลกัขัน้พัฒนา)

แหง่ 3 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.16 ปรมิาณขยะตกคา้งในชมุชน(ภารกจิหลกัขัน้

พัฒนา)

ตนั/วนั เลอืก

21.17 ปรมิาณขยะทีจั่ดเก็บไดต้อ่วนั(ภารกจิหลกั

ขัน้พัฒนา)

ตนั/วนั 7.86 900000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.18 แหลง่น ้าในชมุชนทีม่คีณุภาพน ้าไดต้าม

เกณฑม์าตรฐาน(ภารกจิหลกัขัน้พัฒนา)

แหลง่ เลอืก

21.19 พืน้ที ่เทศบาล ทีม่คีณุภาพอากาศไมเ่กนิคา่

มาตรฐานตลอดทัง้ปี(ภารกจิหลกัขัน้พัฒนา)

ตร.กม. เลอืก

21.20 ขนาดของพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาชายฝ่ังกัด

เซาะหรอืตลิง่พัง ไดรั้บการแกไ้ขป้องกันหรอืเยยีวยา

จาก เทศบาล(ภารกจิหลกัขัน้พัฒนา)

ตร.ม. เลอืก

21.21 รอ้ยละจ านวนไฟป่าและการเผาในทีโ่ลง่ที่

ลดลงเมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้

รอ้ยละ 80 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.22 รอ้ยละของขนาดของพืน้ทีป่ ่ าทีถ่กูไฟไหมท้ี่

ลดลงเมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้(ภารกจิหลกัขัน้พัฒนา)

รอ้ยละ 80 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.23 รอ้ยละของครัวเรอืนทีไ่ดรั้บการประสานความ

รว่มมอือยา่งตอ่เนือ่งกับ เทศบาล เพือ่เป็นเครอืขา่ย

จัดการไฟป่าหรอืเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิไฟป่า(ภารกจิ

หลกัขัน้พัฒนา)

รอ้ยละ 80 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.24 จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการของ เทศบาล 

ในการลดปรมิาณขยะ คดัแยกขยะ ลดใชถ้งุพลาสตกิ

 น าขยะกลบัมาใชใ้หม ่หรอืลดการทิง้ขยะไมถ่กูที ่

(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ 1 80000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-6 เทศบาลต าบล ปรุใหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน

ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที ่21 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



21.25 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมปลกูป่าหรอืเพิม่

พืน้ทีส่เีขยีวในเขต เทศบาล และมกีารดแูลรักษาป่า

อยา่งตอ่เนือ่ง(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ 1 30000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

21.26 จ านวนโครงการทีก่ารสนับสนุนกลุม่

อาสาสมัครหรอืการสรา้งเครอืขา่ยเพือ่พทัิกษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการจัดการ

ไฟป่าในพืน้ที(่ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

21.27 จ านวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ทีแ่จง้

รายงานคณุภาพสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีต่ลอดทัง้ปี

(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ป้าย เลอืก

21.28 ปรมิาณการจัดเก็บขยะอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

 อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์สารเคมอีันตราย และขยะ

อันตรายทีด่ าเนนิการโดย เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐาน)

ตนั/วนั เลอืก

21.29 จ านวนครัง้ในการตรวจวดัคณุภาพน ้าใตด้นิที่

ด าเนนิการโดย เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ครัง้ 1 30000 จา้งเหมา

21.30 จ านวนครัง้ในการตรวจวดัเสยีงทีด่ าเนนิการ

โดย เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ครัง้ เลอืก

21.31 จ านวนครัง้ในการตรวจวดัสารเคมตีกคา้งใน

ดนิทีด่ าเนนิการโดย เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ครัง้ เลอืก

21.32 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาลใน

การรณรงคสส์ง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังานและการใช ้

พลงังานทางเลอืก(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

21.33 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล 

ในการรณรงคส์ง่เสรมิการลดใชส้ารเคมใีนการเกษตร

(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

21.34 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมที ่เทศบาล .

ด าเนนิการใหค้วามรูใ้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

ธรรมชาตใิหแ้กก่ลุม่แรงงานตา่งดา้ว หรอืแรงงาน

ตา่งถิน่(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

21.35 จ านวนระบบขอ้มลูพืน้ฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม

และทรัพยากรธรรมชาต ิเทศบาล ใชใ้นการวางแผน

และด าเนนิงานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม(ภารกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ระบบ เลอืก

21.36 ขยะชมุชนทีม่กีารคดัแยก หรอืน ากลบัไปใช ้

ใหม(่ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

ตนั/วนั เลอืก

21.37 รอ้ยละของพืน้ทีป่่าทีเ่พิม่ข ึน้จากโครงการ

หรอืกจิกรรมปลกูตน้ไมข้อง เทศบาลซึง่มกีารดแูล

รักษ าใหต้น้ไมอ้ยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์และเตบิโต

อยา่งตอ่เนือ่ง(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

รอ้ยละ เลอืก

21.38 จ านวนของพืน้ที ่เทศบาล ทีไ่มม่กีารตรวจ

พบสารเคมตีกคา้งระยะยาวในพืน้ทีก่ารเกษตรและ

พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

ไร่ เลอืก

21.39 ขนาดของพืน้ที ่เทศบาล ทีต่รวจไมพ่บ

สารเคมตีกคา้งระยะยาวในแหลง่น ้าใตด้นิ(ภารกจิ

เสรมิขัน้พัฒนา)

ตร.กม. เลอืก

21.40 จ านวนของพืน้ที ่เทศบาล ทีไ่มป่ระสบปัญหา

มลภาวะทางเสยีงตลอดทัง้ปีของพืน้ที ่เทศบาล ที่

ไมป่ระสบปัญหามลภาวะทางเสยีงตลอดทัง้ปี(ภารกจิ

เสรมิขัน้พัฒนา)

ตร.กม. เลอืก

21.41 พืน้ที ่เทศบาล ทีต่รวจไมพ่บสารเคมตีกคา้ง

ระยะยาวในแหลง่น ้าสาธารณะและชายฝ่ัง(ภารกจิ

เสรมิขัน้พัฒนา)

ตร.กม. เลอืก

22.1 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการสง่เสรมิ

การเรยีนรู ้แลกเปลีย่น การสบืทอดและปลกู

จติส านกึวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่

โครงการ 2 370000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

22.2 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการสง่เสรมิ

หรอือนุรักษ์ศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

โครงการ 2 370000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

22.3 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล 

เพือ่สง่เสรมิหรอืเผยแพรก่ารแสดงศลิปวฒันธรรม

ทอ้งถิน่

โครงการ 1 300000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

22.4 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ที่

มุง่คน้หา ยกยอ่ง หรอืเชดิชปูราชญช์าวบา้น และภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่

โครงการ 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

22.5 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ที่

มุง่ถอดบทเรยีนภมูปัิญญาชาวบา้น ความเชือ่ 

ประเพณี คา่นยิมทอ้งถิน่ และเผยแพรใ่หค้นรุน่ใหม่

ไดศ้กึษาเรยีนรู ้

โครงการ เลอืก

22.6 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมที ่เทศบาล ที่

สง่เสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจและความภาคภมูใิจในวถิี

ชวีติ ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม ประเพณีศรัทธาใน

สถาบนัศาสนาและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

โครงการ 2 370000 อปท. 

ด าเนนิการเอง

ภารกจิที ่22 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น

 และโบราณสถาน



22.7 จ านวนโบราณสถานในทอ้งถิน่ไดรั้บการ

อนุรักษ์ดแูลจาก เทศบาล

แหง่ เลอืก

22.8 จ านวนพพิธิภัณฑช์องชมุชนทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บ

การดแูลจาก เทศบาล

แหง่ เลอืก

22.9 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน

การอนุรักษ์หรอืพัฒนาเมอืงเกา่ อาคารเกา่ หรอื

ชมุชนเกา่

แหง่ เลอืก

22.10 จ านวนแหลง่การเรยีนรูท้อ้งถิน่ดา้นศาสนา 

ศลิปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ ภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจาก เทศบาล และ

ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง

ครัง้/ปี 1 0 อปท. 

ด าเนนิการเอง

22.11 จ านวนครัง้ของการตรวจสอบโบราณสถาน 

ศาสนาสถานในพืน้ที ่เทศบาล

โครงการ เลอืก

22.12 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล 

ในการสง่เสรมิใหเ้กดิอาสาสมัครทอ้งถิน่ในการดแูล

รักษามรดกทางศลิปวฒันธรรม (อส.มศ.) หรอื

เครอืขา่ยเพือ่ดแูลแหลง่โบราณสถาน หรอืศาสน

สถานในพืน้ที ่เทศบาล

โครงการ เลอืก

22.13 จ านวนของประชาชนทีม่คีวามภาคภมูใิจหรอื

พงึพอใจตอ่อัตลกัษณ์ดา้นศลิปะศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของชมุชนทอ้งถิน่

คน เลอืก

22.14 จ านวนของอาคารเกา่ โบราณสถาน 

พพิธิภัณฑช์มุชนทอ้งถิน่ หรอืสถานทีส่ าคญัในทาง

ประวตัศิาสตรห์รอืวฒันธรรมที ่เทศบาล ใหก้าร

สนับสนุน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้

หรอืสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร์

แหง่ เลอืก

22.15 จ านวนครัง้ในการจัดการของ เทศบาล ตอ่

ปัญหาการบกุรกุหรอืท าลายโบราณสถาน ศาสนา

สถานในพืน้ทีต่ามทีไ่ดรั้บแจง้

ครัง้ เลอืก

22.16 จ านวนระบบขอ้มลู/ฐานขอ้มลูดา้นศาสนา 

ศลิปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ทีใ่ชใ้นการ

วางแผนสง่เสรมิการอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมและ

ประเพณี(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

ระบบ เลอืก

22.17 จ านวนหลกัสตูรการเรยีนรูด้า้นวฒันธรรม 

ประเพณีทอ้งถิน่ทีน่ ามาถา่ยทอดในโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษาในสงักัด เทศบาล(ภารกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐาน)

หลกัสตูร เลอืก

22.18 จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการสง่เสรมิศลิปะ 

วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ทีจั่ดขึน้ภายนอกพืน้ทีใ่น

ระดบัประเทศ/นานาชาตเิพือ่ใหช้มุชนทอ้งถิน่เป็นที่

รูจั้กแพรห่ลายซึง่ไดรั้บการสนับสนุนจาก เทศบาล

(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

22.19 โครงการหรอืจ านวนแผนทีว่ฒันธรรม แผนที่

ชมุชนเชงินเิวศน ์แผนทีข่องดชีมุชนแผนทีภ่มู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่/ปราชญช์าวบา้น ฯลฯ ที ่เทศบาล 

จัดท าหรอืสง่เสรมิใหม้กีารจัดท าขึน้เพือ่แหลง่เรยีนรู ้

ในเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิ

วฒันธรรม(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

22.20 จ านวนโครงการหรอืแผนงานบรูณาการ

ระหวา่ง เทศบาล กับหน่วยงานอืน่ๆ ในดา้นการ

อนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม สถานทีส่ าคญั 

โบราณสถาน ชมุชนเกา่/เมอืงเกา่/อาคารเกา่ หรอื

แหลง่มรดกทางวฒันธรรม(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

22.21 จ านวนโครงการหรอืแผนงานของ เทศบาล 

ในการสง่เสรมิบรูณาการหรอืสรา้งเครอืขา่ยทาง

ศาสนา(ภารกจิเสรมิขัน้พืน้ฐาน)

โครงการ เลอืก

22.22 จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการสง่เสรมิศลิปะ 

วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจาก 

เทศบาล และถกูจัดอยูใ่นฐานขอ้มลูสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรมในระดบัประเทศ/

นานาชาต(ิภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

โครงการ เลอืก

22.23 มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิอันเป็นผลตอ่

เนือ่งมาจากการอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมประเพณี ภมู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนอยา่งชดัเจน

(ภารกจิเสรมิขัน้พัฒนา)

รอ้ยละ เลอืก

22.24 จ านวนศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 

โบราณสถาน หรอืสถานทีส่ าคญั ชมุชนเกา่/เมอืง

เกา่/อาคารเกา่ หรอืแหลง่มรดกทางวฒันธรรม ฯลฯ 

ทีไ่ดรั้บการดแูลหรอืสง่เสรมิอยา่งตอ่เนือ่งจากการมี

แผนงานหรอืขอ้มลูพืน้ฐานดา้นศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่

แหง่ เลอืก


