
งบประมา

ณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ

16.1 จ ำนวนรถดบัเพลงิที ่เทศบำล ไดด้ ำเนนิกำร

ซอ่มแซม บ ำรงุรักษำใหพ้รอ้มใชง้ำนไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง

คนั 2 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.2 จ ำนวนครัง้ที ่เทศบำล ด ำเนนิกำรฝึกอบรม 

พนักงำนดบัเพลงิเพือ่ใหพ้รอ้มปฏบิตังิำนในรอบปี

ครัง้ 3 0 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

16.3 จ ำนวนแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ประเภทส ำคญัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่ี ่เทศบำล จัดท ำ

แผน 4 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.4 จ ำนวนครัง้ที ่เทศบำล ด ำเนนิกำรซอ้มแผน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในรอบปีงบประมำณ 

2561

ครัง้ 1 0 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

16.5 จ ำนวนหมูบ่ำ้น/ชมุชนในเขต เทศบำล ทีม่กีำร

ตดิตัง้ระบบแจง้เหตเุมือ่เกดิอัคคภัีย/สำธำรณภัยใน

ชมุชน/หมูบ่ำ้น

หมูบ่ำ้น/

ชมุชน

7 700000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.6 จ ำนวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรอืน 

(อปพร.) ที ่เทศบำลสนับสนุนใหจั้ดตัง้ข ึน้

คน 50 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.7 จ ำนวนอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัย ที ่เทศบำลสนับสนุนใหจั้ดตัง้ข ึน้

คน 50 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.8 จ ำนวนครัง้ตอ่ปีที ่เทศบำล ด ำเนนิกำรออก

ค ำสัง่ และ สนับสนุน ใหอ้ำสำสมัครป้องกันและบรร

เท ำสำธำรณภัย/อปพร. ปฏบิตังิำนในชมุชน/หมูบ่ำ้น

ครัง้ 2 100000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.9 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ที่

มุง่ลดกำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนน

โครงกำร 3 150000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.10 ระยะเวลำโดยเฉลีย่ทีร่ถดบัเพลงิของ 

เทศบำลเดนิทำงถงึสถำนทีเ่กดิอัคคภัียเมือ่ไดรั้บแจง้

เหต ุ(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

นำที 10 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.11 รอ้ยละของมลูคำ่ควำมเสยีหำยทีล่ดลงจำก

กำรป้องกันอบุตัภัิยทำงถนน(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ 80 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.12 รอ้ยละของมลูคำ่ควำมเสยีหำยทีล่ดลงจำก

กำรรับมอืกับภัยพบิตัขิอง เทศบำล(ภำรกจิหลกัขัน้

พัฒนำ)

รอ้ยละ 80 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.13 จ ำนวนเครือ่งมอือปุกรณ์ในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยที ่เทศบำล มคีรบถว้นตำม

เกณฑม์ำตรฐำนทีก่ ำหนดและอยูใ่นสภำพทีพ่รอ้มใช ้

งำนตลอด 24 ชัว่โมง(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ชิน้ 50 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

16.14 จ ำนวนเครอืขำ่ยทอ้งถิน่ที ่เทศบำล รว่มเป็น

สมำชกิในกำรจัดท ำแผนจัดกำรกับภัยพบิตั ิมกีำร

แบง่ปันทรัพยำกรภำยในเครอืขำ่ย มกีำรฝึกซอ้มแผน

รว่มกัน และมกีำรพัฒนำทักษะบคุลำกรรว่มกัน

(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

เครอืขำ่ย 10 0 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

16.15 รอ้ยละของงบประมำณทีล่ดลงในกำรจัดหำ

เครือ่งมอือปุกรณ์ในกำรป้องกัน และบรรเทำสำ

ธำรณภัยอันเนือ่งมำจำกเครอืขำ่ย เทศบำล ในกำร

จัดกำรภัยพบิตั ิ(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ 80 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

17.1 จ ำนวนขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่รองรับอ ำนำจหนำ้ที่

ตำมทีก่ฎหมำยเกีย่วกับกำรจัดระเบยีบสงัคมบญัญัติ

ให ้เทศบำล มอี ำนำจ/ภำรกจิทีไ่ดรั้บถำ่ยโอน

ขอ้บญัญัติ เลอืก

17.2 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล จัดอบรมใหค้วำมรู ้

เกีย่วกับกำรจัดระเบยีบในหมูบ่ำ้น/ชมุชนแกก่ลุม่

เยำวชน กลุม่แมบ่ำ้น ประชำชน หรกืลุม่ผูส้งูอำยุ

โครงกำร เลอืก

17.3 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำลรว่มกับฝ่ำยปกครอง

 ต ำรวจ ก ำนัน ผูใ้หญบ่ำ้น ผูน้ ำชมุชนเพือ่จัดกำร

ปัญหำควำมไรร้ะเบยีบทีเ่กดิขึน้ในชมุชน/หมูบ่ำ้น

โครงกำร 2 100000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

17.4 จ ำนวนหอพักในพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญำตถกูตอ้ง

ตำม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

แหง่ เลอืก

17.5 จ ำนวนกำรออกใบอนุญำต/ตอ่ใบอนุญำต

หอพักเยำวชน ต ำม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

แหง่ เลอืก

17.6 จ ำนวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับควำมไรร้ะเบยีบที่

เกดิขึน้ในพืน้ที่

เรือ่ง 24 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

17.7 จ ำนวนขอ้รอ้งเรยีนที ่เทศบำล ด ำเนนิกำร

จัดกำรปัญหำควำมไรร้ะเบยีบทีไ่ดรั้บกำรรอ้งเรยีน

เรือ่ง 24 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

17.8 จ ำนวนหอพักทีไ่ดรั้บอนุญำตตำม พ.ร.บ.

หอพัก พ.ศ. 2558 ไดรั้บกำรตรวจเยีย่มจำก

เจำ้หนำ้ที ่เทศบำล อยำ่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี(ภำรกจิ

หลกัขัน้พัฒนำ)

แหง่ เลอืก

ภารกจิที ่17 การจดัระเบยีบชุมชน

กำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ แบบสอบถำมที ่2-4 เทศบำลต ำบล ปรุใหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน

ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที ่16 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



17.9 จ ำนวนหอพักทีไ่มจ่ดทะเบยีน (หอพักเถือ่น) 

ตำม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558(ภำรกจิหลกัขัน้

แหง่ เลอืก

17.10 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล ใช ้

กระบวนกำรชมุชน/ประชำสงัคมดแูลจัดกำรปัญหำ

ควำมไรร้ะเบยีบในชมุชน (ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

17.11 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของของ 

เทศบำล เกีย่วกับกำรดแูลคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืแก ้

ไชปัญหำใหก้ับผูบ้รโิภค (ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

18.1 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมบรกิำรสำธำรณะของ 

เทศบำลทีม่ผีลกระทบตอ่ชมุชน/ประชำชน และ 

เทศบำล จัดใหม้ขีอ้มลูเผยแพรแ่ละ/หรอืมกีำรรับฟัง

ควำมเห็นของประชำชนกอ่นตดัสนิใจด ำเนนิกำร

โครงกำร เลอืก

18.2 จ ำนวนครัง้ที ่เทศบำลจัดใหม้เีวทปีระชำชน/

เวทสีำธำรณะเพือ่รับฟังควำมเห็นของประชำชนใน

กำรแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัแยง้ภำยในชมุชน/หมูบ่ำ้น

ครัง้ เลอืก

18.3 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เพือ่ส ำรวจขอ้มลูหรอืควำมพงึพอใจของประชำชน 

เพือ่เป็นขอ้มลูส ำหรับปรับปรงุแกไ้ขสิง่ทีจ่ะเป็นเหตุ

ของควำมขดัแยง้

โครงกำร เลอืก

18.4 จ ำนวนเรือ่งรอ้งทกุขเ์กีย่วกับเหตทุีท่ ำใหเ้กดิ

ควำมขดัแยง้ในชมุชน ซึง่ เทศบำล ไดด้ ำเนนิกำร

ป้องกันมใิหเ้กดิควำมขดัแยง้ในชมุชนไดส้ ำเร็จ

เรือ่ง เลอืก

18.5 จ ำนวนครัง้เมือ่เกดิปัญหำควำมขดัแยง้ในชมุชน

 และ เทศบำล ไดเ้ขำ้ไปด ำเนนิกำร(ตำมอ ำนำจ

หนำ้ทีข่อง เทศบำล)เพือ่แกไ้ขหรอืสัง่กำรใหห้ยดุ

กำรกระท ำทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิปัญหำควำมขดัแยง้

ครัง้ เลอืก

18.6 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรเพือ่ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิำทหรอืขอ้ขดัแยง้ 

(ไมนั่บรวมศนูยย์ตุธิรรมชมุชน)

โครงกำร เลอืก

18.7 จ ำนวนเรือ่งรอ้งทกุขเ์กีย่วกับปัญหำควำม

ขดัแยง้ที ่เทศบำล เขำ้ไปด ำเนนิกำรป้องกันเหตุ

ควำมขดัแยง้ไดป้ระสบผลส ำเร็จ(ภำรกจิหลกัขัน้

พัฒนำ)

เรือ่ง เลอืก

18.8 จ ำนวนควำมขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้แลว้ในพืน้ทีซ่ ึง่ 

เทศบำล ไดด้ ำเนนิกำรแกไ้ขไดเ้ป็นผลส ำเร็จ

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

เรือ่ง เลอืก

18.9 จ ำนวนศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิำท หรอื ศนูย์

ยตุธิรรมชมุชนในพืน้ที ่(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ศนูย์ 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

19.1 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำลทีม่ี

พืน้ทีต่ดิตอ่กัน จัดประชมุปรกึษำหำรอืเพือ่ป้องกัน

และแกไ้ขปัญหำอำชญำกรรมทีเ่กดิขึน้ในชมุชน 

รว่มกับฝ่ำยต ำรวจ ฝ่ำยปกครอง และ ฝ่ำยทอ้งที่

โครงกำร 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

19.2 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

รว่มกับชมุชน หรอืหมูบ่ำ้น สรำ้งควำมเขม้แข็งให ้

ชมุชน/หมูบ่ำ้น

โครงกำร 2 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

19.3 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำลจัด

ใหแ้กป่ระชำชนเพือ่แกไ้ขปัญหำอำชญำกรรมที่

เกดิขึน้ในชมุชน

โครงกำร 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

19.4 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล จัด

รณรงคป้์องกันกำรแพรร่ะบำดของยำเสพตดิ หรอืลด

ควำมเสีย่งจำกปัญหำยำเสพตดิ

โครงกำร 1 80000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

19.5 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรรว่มกับกรรมกำรชมุชนคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หรอืภำคประชำสงัคมในก ำรจัดเวรยำม

ประจ ำหมูบ่ำ้น ออกสำยตรวจ หรอืโครงกำรตำสปัปะ

รด

โครงกำร เลอืก

19.6 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

รว่มมอืกับสว่นรำชกำรใชม้ำตรกำรทีเ่ขม้งวดและ

จรงิจังเพือ่จัดกำรกับผูค้ำ้หรอืผูเ้สพยำเสพตดิใน

โครงกำร เลอืก

19.7 สถติอิำชญำกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่เทศบำล

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

ครัง้ เลอืก

19.8 จ ำนวนของอำชญำกรรมทีไ่มเ่กีย่วกับคดยีำ

เสพตดิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่เทศบำล(ภำรกจิหลกัขัน้

พัฒนำ)

ครัง้ เลอืก

19.9 พืน้ที ่เทศบำล ทีม่กีำรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 

CCTV (ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ตร.กม. 1 300000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

19.10 พืน้ที ่เทศบำล ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่สีย่งตอ่กำรเกดิ

อำชญำกรรม และมกีำรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV(

ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ตร.กม. เลอืก

19.11 พืน้ที ่เทศบำล ทีม่กีำรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 

CCTV ไดม้เีจำ้หนำ้ทีต่รวจตรำหรอืเฝ้ำระวงัตลอด 24

 ชัว่โมง(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

ตร.กม. 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

ภารกจิที ่18 การจดัการความขดัแยง้

ภารกจิที ่19 การป้องกนัอาชญากรรมและการกระท าผดิ



19.12 รอ้ยละของมลูคำ่ควำมเสยีหำยในทรัพยส์นิ

หรอืบำ้นเรอืนของประชำชนที ่ลดลงจำกกำรรับมอื

กับภัยสำธำรณะทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่เทศบำล (ภำรกจิ

เสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

19.13 จ ำนวนของผูบ้รโิภคทีป่ระสบปัญหำกำรถกู

ละเมดิหรอืเอำรัดเอำเปรยีบและไดรั้บกำรดแูล

ชว่ยเหลอืหรอืแกไ้ขปัญหำจำก เทศบำล (ภำรกจิ

เสรมิขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

19.14 จ ำนวนขอ้ขดัแยง้ทีไ่ดน้ ำเขำ้สูก่ระบวนไกล่

เกลีย่หรอืกระบวนกำรยตุธิรรมชมุชนทีส่ำมำรถยตุ ิ

ปัญหำได(้ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

เรือ่ง เลอืก

19.15 รอ้ยละของสถติอิำชญำกรรมทีล่ดลงในพืน้ที่

 อันเนือ่งมำจำกกำรด ำเนนิกำร ของ เทศบำล(ภำรกจิ

เสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก


