
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี ๒๕62 

วันพฤหัสบดี ท่ี 15 สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายทอน  ใจดี 
นายแต่ง  เวียงค า 
นายทรงพล เวียงค า 
นางใย  เมืองมูล 
นายวิรัตน์ เวียงค า 
นายทวน  ใจดี 
นางยอด สติราษฎร์ 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายบุญลือ เย็นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายถาวร  อ่อนนวล 
นายวิโรจน์  สมณะ  
ด.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
จ.ส.ต.สาคร  โยธาดี 
นายสนั่น โยธาดี 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี 
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
นายสมเกียรติ  ไชยมงคล 
นายชาตรี นิลค า 
น.ส.ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางสุภิญญา  สติราษฎร์ 
นางสาวมัฐพร ทองดี 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าฝุายธุรการ 
หัวหน้าฝุายอ านวยการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 

ทอน ใจดี 
นายแต่ง  เวียงค า 
ทรงพล เวียงค า 

ใย  เมืองมูล 
วิรัตน์ เวียงค า 

ทวน ใจดี 
ยอด  สติราษฎร์ 

ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
รัตติยา  อ่อนนวล 
จักร์แก้ว อ่อนนวล 

 

 
 

ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น โยธาดี 
ส าราญ  ใจดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
สมเกียรติ  ไชยมงคล 

ชาตรี  นิลค า 
ระพีพรรณ ์  เมืองมูล 
อรัญญา  กันศรีเวียง 
สุภิญญา  สติราษฎร์ 

มัฐพร ทองดี 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

 
 

 

/เร่ิมประชุม... 



เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้า
ห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  สมาชิกสภาเทศบาล  
จ านวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                               ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี  ๒๕62 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62 

นายทอน ใจดี  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕62 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2  ประจ าปี ๒๕62 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรอง 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62   (จ านวน ๑2 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี            ต่อไปเป็นระเบยีบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๔        ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 
 

/นายทอน ใจดี... 



นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระที่ ๔.1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
นายถาวร อ่อนนวล      ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายถาวร อ่อนนวล นายกเทศมนตรีต าบลเวียง บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเวียง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล  จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภา  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 54,829,712.94 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 42,178,413.54 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,463,646.43 บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 

โครงการ รวม 1,515,100.00 บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 โครงการ รวม 

433,843.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 13,042,249.51 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 
(1) รายรับจริง จ านวน 43,054,498.43 บาท ประกอบด้วย  

 หมวดภาษีอากร     จ านวน 552,491.95 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 283,581.60 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน 499,555.24 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน 0.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 49,432.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จ านวน 0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร           จ านวน 21,264,443.64บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป           จ านวน 20,404,994.00 บาท 
 
 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 48,800.00 บาท  
 
 
 
 

/(3) รายจ่ายจริง... 



(3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,745,999.10 บาท ประกอบด้วย 
               งบกลาง  จ านวน     10,217,792.98 บาท 

     งบบุคลากร  จ านวน     13,367,418.00 บาท 
     งบด าเนินงาน จ านวน       6,345,888.12 บาท 
     งบลงทุน  จ านวน         293,900.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น จ านวน                    0.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน จ านวน         521,000.00 บาท 
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 48,800.00 
บาท 
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,015,000.00 บาท 
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

        เทศบาลต าบลเวียง 
            อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

        

          รายรับจริง  
ป ี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 512,024.30 485,000.00 475,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 408,166.90 304,700.00 243,100.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 459,315.77 550,000.00 550,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,845.00 19,000.00 53,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,403,351.97 1,358,700.00 1,321,100.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 25,442,446.86 23,931,000.00 24,893,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
25,442,446.86 23,931,000.00 24,893,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 21,406,292.00 23,849,600.00 25,575,035.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

21,406,292.00 23,849,600.00 25,575,035.00 

รวม 48,252,090.83 49,139,300.00 51,789,135.00 
 

 
 

/ค าแถลง... 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

 งบกลาง 14,851,306.21 15,918,003.00 17,031,339.00 

 งบบุคลากร 15,184,375.00 19,124,227.00 19,415,090.00 

 งบด าเนินงาน 7,722,842.26 9,916,970.00 10,424,965.00 

 งบลงทุน 1,881,700.00 3,265,100.00 3,600,400.00 

 งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

 งบเงินอุดหนุน 903,638.95 900,000.00 1,302,341.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 40,558,862.42 49,139,300.00 51,789,135.00 

รวม 40,558,862.42 49,139,300.00 51,789,135.00 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
  

 
    

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประมาณ... 

  



 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงค า จังหวดัพะเยา 

 



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,789,135 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป รวม 10,265,400 บาท 
    งบบุคลากร รวม 7,702,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 
      เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่ นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี ้
     (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800 บาท เป็น
เงิน 345,600 บาท 
     (2) รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 15,840 บาท เป็นเงิน 380,160 บาท (ส านักปลัด)  

      

      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 โดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี ้
     (1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 
     (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท (ส านักปลัด)  

      

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่น พ.ศ.2554 และแก้ไขเพื่อเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2)พ.ศ.
2557 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2554 (ส านักปลัด) ดังนี้ 
     (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 72,000 บาท 
     (2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,500 บาท จ านวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท  

      

      เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 207,360 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  เลขานายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน พ.ศ.2554และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2557โดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี ้
  

      

 



    (1)  ค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,080    บาท เป็น
เงิน 120,960 บาท 
    (2)   ค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ  7,200  บาท เป็นเงิน 86,400 บาท (ส านักปลัด) 

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,209,600 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงนิค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการของนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 เดือนละ 10,080 บาท จ านวน 10 คน โดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)  

      

      เงินค่าตอบแทนอื่น จ านวน 345,600 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการของนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  ดังนี ้ 
   (1)   ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840  บาท เป็น
เงิน 190,080 บาท  
   (2)   ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 12,960  บาท เป็นเงิน 155,520 บาท (ส านักปลัด)     

      

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,853,780 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,716,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตาม
ต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท.ก าหนด จ านวน 10 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด )ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน  
         
  

 
    

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษของผู้บริหารต าแหน่งนักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ไม่
เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 
 
 

 

      



      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 180,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน
ของผู้บริหาร ต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิน่ระดับกลาง  อัตรา เดือน
ละ 7,000  บาท  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นกับริหารงานท่ัวไประดับ
ต้น  ) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และต าแหน่งหัวหน้าฝุาย(นักบริหารงาน
ท่ัวไประดับต้น ) จ านวน 3 อัตราๆเดือนละ 1,500 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

      

      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 252,120 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ าป ีจ านวน 1  อัตรา ตามบัญชีก าหนดต าแหน่งท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้    

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 591,480 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา (ส านัก
ปลัด)ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 30,180 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน(ส านักปลัด )ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้     

      

    งบด าเนินงาน รวม 2,545,300 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 322,500 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการท่ีได้รับค าส่ังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล  ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง (ส านัก
ปลัด)ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 264,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด)ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้   
 
 

      



    
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 48,500 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (ส านักปลัด)ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

      

      ค่าใช้สอย รวม 1,355,800 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 354,800 บาท 

      

    1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน   60,000  บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลเป็นการช่ัวคราวท่ีใช้
ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเล่มอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการงานในหน้าท่ีของเทศบาลต าบล
เวียง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ   (ส านักปลัด)               
1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  รวม   42,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  โดยต้ังไว้ไม่เกนิ 12 เดือน (ส านัก
ปลัด)  
1.3 ค่าเบ้ียประกัน จ านวน   10,000  บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบ้ียประกันภัยรถราชการ ประเภทภาคบังคับและภาค
สมัครใจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535    (ส านัก
ปลัด)  
1.4 ค่าเช่าอุปกรณ์  จ านวน 100,000  บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอุปกรณ์ส าหรับบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตใน
ส านักงานเทศบาลและระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน   
จ านวน 2 ตัว รวมเช่า 12 เดือน (ส านักปลัด)       
1.5 ค่ารับหนังสือพิมพ์และวารสาร  จ านวน 90,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ส าหรับท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเวียงและส าหรับบริการ
ประชาชน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง   (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า  106  ล าดับท่ี  2 )(ส านักปลัด)       
1.6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานทะเบียน
ราษฎร    จ านวน 75,000 บาท   
                เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานทะเบียนราษฎร (ส านักปลัด) 
                 

      

 

    



    
 

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

     2.1  ค่ารับรอง  จ านวน   20,000  บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวัญหรือของท่ีระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง รวมท้ังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่ง
จ าเป็นต้องจ่าย (ส านักปลัด)     
2.2 ค่าเล้ียงรับรอง   จ านวน   5,000  บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมต่างๆ เครื่องใช้ในการเล้ียงรับรอง และค่าบริการอื่นๆซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองในการประชุม (ส านักปลัด) 

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับ

เทศบาลต าบลเวียง และกรณีบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น (ส านักปลัด) 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 

      

     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ก าหนด (ส านักปลัด)  

      

        ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ จ านวน 40,000 บาท 

      
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ (ปตท.2324)(ตาม

แผนพัฒนาห้าปี  พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ล าดับท่ี 1) (ส านักปลัด)  
      

        ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับเตรียมการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลเวียง ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดและการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าท่ี และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา (ตามแผนพัฒนาห้าปี  พ.ศ.2561-
2565 หน้า 107 ล าดับท่ี 5) (ส านักปลัด)   

      

  



        ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ดอกไม้และธูปเทียน จ านวน 1,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา ดอกไม้ และธูป

เทียน ส าหรับใช้ในกิจการหรือพิธีต่างๆท่ีจ าเป็นฯลฯ (ส านักปลัด)  
      

        โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จ านวน 10,000 บาท 

      
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ของ

เทศบาลต าบลเวียง เช่นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  (ตาม
แผนพัฒนาห้าปี  พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ล าดับท่ี 11) (ส านักปลัด) 

      

        
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลเวียง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อพัฒนาองค์กรเตรียมพร้อมส าหรับให้บริการ
ประชาชน เช่น อบรมการบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายในอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 109 ล าดับท่ี 8) 
(ส านักปลัด) 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเวียง ท่ี

จ าเป็นต้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (ส านักปลัด)  
      

      ค่าวัสดุ รวม 247,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

      จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น   กระดาษ กระดาษ
ไข ปากกา ยางลบ ดินสอ ธงชาติ  แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์   น้ าด่ืมและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุ(ส านักปลัด)     

      

      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 17,000 บาท 

  
 

  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ล าโพง ไมโครโฟน และอื่นๆ  

ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าท่ีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าห่ม กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ไม้
กวาด เข่งแปรง กระดาษช าระ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ถัง
อเนกประสงค์ ช้ันวางของและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตาม
ประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ(ส านักปลัด) 
 
 

 

      



      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      
     เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับ

ยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตาม
ประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  

 
    

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 70,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
จาระบ ีน้ ามันเครื่องและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช้ใน
กิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
(ส านักปลัด) 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม

สไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ปูายไวนิล และ
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด ) 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ตัวแปลง
สัญญาณ สายไฟเบอร์ออฟติก  และวัสดุอื่นๆ ท่ีใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และส าหรับโครงข่าย
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตชุมชน ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท
รายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)    

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท 
      ค่าไฟฟูา จ านวน 400,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาทุกรายการซึ่งใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ให้แก่การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาคอ าเภอเชียงค า (ส านักปลัด)   
      

      ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาทุกรายการซึ่งใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ให้แก่การ

ประปาส่วนภูมิภาค  (ส านักปลัด) 
      

      ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

           เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึ่งใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง (ส านักปลัด)       
      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่นๆ ซึ่งใช้ในกิจการของ
เทศบาลต าบลเวียง (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 

      



      ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 150,000 บาท 

      

    1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าส่ือสารอื่นๆซึ่งใช้ในกิจการ
ของเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 144,500 บาท(ส านักปลัด)  
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าพื้นท่ี Website ค่าธรรมเนียมเช่าโดเมน (ตามแผนพัฒนาห้า
ปี  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109 ล าดับท่ี 9) จ านวน 5,500 บาท      ( ส านักปลัดฯ)  

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  
 

    
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 18,000 บาท 

      

    เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ล าดับ
ท่ี 10 )(ส านักปลัด)  

      

   



  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เอกสาร ปูายประชาสัมพันธ์และอื่นๆท่ีจ าเป็นเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการจัดท าแผนชุมชน  (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า  108 ล าดับท่ี  6) (ส านักปลัด) 

      

    งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท 

      รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท 

      รายจ่ายอื่น       

        ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย จ านวน 15,000 บาท 

      
    ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติ

ราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(ส านักปลัด)   
      

  งานบริหารงานคลัง รวม 3,490,080 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,292,780 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,292,780 บาท 
      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,095,980 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน

ประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 6 อัตรา (กองคลัง) 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจาก
เงินเดือน  ค่าเงินประจ า ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาทและหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงาน
คลังระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ( กองคลัง ) 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 112,800 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 1 อัตราและโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง )  
      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 1 อัตราโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)  
 
 

      



    งบด าเนินงาน รวม 1,167,200 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 535,200 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 250,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ ตามท่ีรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง) 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงาน  โดยได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  (กองคลัง) 

    
 

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 258,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ( กองคลัง ) 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 7,200 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ( กองคลัง ) 

      

      ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 390,000 บาท 

      

     
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีใช้ในกิจการของเทศบาล
ต าบลเวียง(กองคลัง)  
1.2 โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน  50,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ,เดินส ารวจข้อมูลภาคสนาม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ล าดับท่ี 9)(กองคลัง) 
 
 
 
 
 

      



1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน  330,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบริการจากผู้รับจ้าง เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการงานในหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลเวียง และค่าจ้างเหมาบริการนิติบุคคลหรือบุคลธรรมดามาด าเนินงาน ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเละ
อื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง (กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้ 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิ อื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดฯ ก าหนด (กองคลัง)   

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง) 
      

      ค่าวัสดุ รวม 142,000 บาท 
      วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

     จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น   กระดาษ กระดาษ
ไข ปากกา ยางลบ ดินสอ ธงชาติ  แฟูม   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ ์น้ าด่ืมและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภท
รายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง)  

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าท่ีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าห่ม กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็ง ไม้กวาด เข่งแปรง กระดาษช าระ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จาน
รอง ถังเอนกประสงค์ ช้ันวางของและอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล
ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(ส านักปลัด)  

      

    



      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัว
เทียน  กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย
และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการส าหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง) 

      

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 4,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
จาระบ ี น้ ามันเครื่องและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการท่ีใช้ใน
กิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
(กองคลัง) 

      

    
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม

สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ปูายไวนิล และ
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง) 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุ
อื่นๆ ท่ีใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเวียง  ตามประเภทการจ าแนกประเภท
รายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ(กองคลัง) 

      

    งบลงทุน รวม 30,100 บาท 
      ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,100 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 25,900 บาท 

      
    เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆ

ละ  25,900 บาท โดยต้ังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 229 ล าดับท่ี 8) 

      

        ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 4,200 บาท 

      

    เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ ๆละ 4,200 บาท  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่าย
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อในราคา
ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความประหยัดตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 228 ล าดับท่ี 7) (กองคลัง) 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,027,480 บาท 

    งบบุคลากร รวม 834,480 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 834,480 บาท 
      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 341,160 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน

ประจ าป ีจ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด)  
      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 488,520 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมท้ังเงนิปรับปรุง

ค่าตอบแทน จ านวน 3 อัตรา (ส านักปลัด) 
      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 4,800 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา (ส านักปลัด) 
    

 
    งบด าเนินงาน รวม 193,00 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด)  

      

      ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ
พนักงาน  เทศบาล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนด (ส านักปลัด)     

      

        โครงการรณรงค์ปกปูองและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาและพระมาหากษัตริย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนรวมกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวในการปกปูองและเทิดทูล
สถาบันโดยมีค่าใช้จ่ายค่า อาหาร อาหารว่าง วิทยากร ค่าเอกสาร และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ. 2561- 2565 หน้า 112 ล าดับท่ี 1)  
(ส านักปลัด)  
 
 
 
 

      



        โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ วิทยากร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
 2565  หน้า 112 ล าดับท่ี 3) (ส านักปลัด) 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ (ส านักปลัด) 
      

      ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

ยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ  ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตาม
ประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  

      

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
จาระบ ีน้ ามันเครื่องและอื่นๆท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช้ใน
กิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุ (ส านักปลัด)  

 
    

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

 
    ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเวียง ท่ี
ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกท่ีต้ังศูนย์ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ส านักปลัด)    

      

    



 
 

      ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
      วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

 
    

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอาสาสมัคร ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร) และวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(ส านักปลัด)  

      

      วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ น้ ายาเคมีดับเพลิง สายสูบ

ดับเพลิง และเครื่องมือต่างๆ ในการดับเพลิงท่ีจ าเป็นฯลฯ  ตามประเภทการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  

      

แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,994,760 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,394,760 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,394,760 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,172,040 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน

ประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา (กองการศึกษา)   

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

     
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจาก
เงินเดือน ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษาระดับ
ต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองการศึกษา) 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 162,720 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา (กองการศึกษา) 
      

    งบด าเนินงาน รวม 600,000 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท 

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ ก าหนด  (กองการศึกษา)   
 
 
 
 

      



      ค่าใช้สอย รวม 378,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 288,000 บาท 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน  280,000  บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการช่ัวคราวท่ีใช้
ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาท า
ปูาย หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการงานในหน้าท่ีของเทศบาลต าบล
เวียง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นการช่ัวคราว ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น การ
จ้างบุคคลภายนอกดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียง ในกรณีท่ีผู้ดูแลเด็กไม่
สามารถปฏิบัติงานได้  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ(กองการศึกษา)  

      

  
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา) 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ(กองการศึกษา) 
      

      ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ ยางลบไม้
บรรทัด คลิป ธงชาติ กระดาษคาร์บอน กาว แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ์น้ าด่ืม และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา) 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

ยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล
เวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา) 

      

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
จาระบ ีน้ ามันเครื่องและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทาง
ราชการท่ีใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท
รายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา) 
 

      



      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ปูายไวนิล และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯตามประเภทการจ าแนกประเภท
รายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)  

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่องสายเคเบิลแผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ท่ีใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบล
เวียงตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา) 

      

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,030,665 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,656,500 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,656,500 บาท 
      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,869,900 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการพนักงานครู ต าแหน่งครู, ครูผู้ช่วย และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล  ต าบลเวียง พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตรา ท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 6 อัตรา (กองการศึกษา)  

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ เงินท่ีข้าราชการครู/พนักงานครู ได้รับใน

อัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท โดยค านวณต้ังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา  (กองการศึกษา) 

  
 

  

    



      เงินวิทยฐานะ จ านวน 109,200 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ได้แก่ เงินท่ีข้าราชการครู/พนักงานครู ได้รับในอัตรา
เท่ากับเงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา และเงินวิทยฐานะช านาญการ คน
ละ 3,500 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา  
(กองการศึกษา) 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 591,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย และภารโรง พร้อมท้ัง

เงินปรับปรุงค่าตอบแทน โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา  
      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 19,200 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย และภารโรง จ านวน 4 อัตรา (กองการศึกษา) 
      

  
 

งบด าเนินงาน รวม 1,597,865 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 37,200 บาท 
      ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 22,200 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ไม่เกินสองครั้งต่อภาคเรียน ประธานกรรมการครั้งละไม่
เกิน 750 บาท กรรมการครั้งละไม่เกิน 600 บาท  (กองการศึกษา) 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พงศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน (กองการศึกษา) 

      

      ค่าใช้สอย รวม 987,905 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล
เวียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 115 ล าดับท่ี 4)(กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

      



        โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 60,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ให้แก่เด็กและเยาวชน  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 115 ล าดับท่ี 5 )(กองการศึกษา) 

      

        โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
เกิดการเรียนรู้ อย่างมีความสุข ท่ีได้รับประสบการณ์และสถานท่ีจริง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 116 ล าดับท่ี 7)(กองการศึกษา) 

      

        โครงการเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียงให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ท่ีได้รับประสบการณ์และสถานท่ีจริง โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะ ค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท า
โครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า  116 ล าดับท่ี 8) 
(กองการศึกษา) 

      

        โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเล้ียงดูเด็กในสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเล้ียงดูเด็กเล็กให้กับ
บุคลากร ของเทศบาลและผู้ปกครองเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบล
เวียง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับจัดท าโครงการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า  121 ล าดับท่ี  22 )(กองการศึกษา) 

      

        โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงให้มากยิ่งขึ้น  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 121 ล าดับท่ี 24)  
(กองการศึกษา) 

      

        
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 
ต าบลเวียง 

จ านวน 10,000 บาท 

 
    

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ล าดับท่ี 27)(กองการศึกษา) 

      



        โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ จ านวน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน นิทรรศการเชิงวิชาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
สถานศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลเวียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
จัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565  หน้า 115 ล าดับ
ท่ี 6)(กองการศึกษา) 

      

        โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 540,905 บาท 

      

    1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จ านวน  20,000  บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 117 ล าดับท่ี 12 )  
 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จ านวน 100,000 บาท  
           เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561   
 3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนจ านวน  50,000 บาท 
  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู ้โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 114  ล าดับท่ี 2 ) 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรยีนทศบาลต าบลเวียง 
จ านวน  9,000 บาท 
               เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาครูส าหรับโรงเรียนเทศบาล 
ต าบลเวียง อัตราคนละ 3,000 บาท น าไปบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 120 ล าดับท่ี 21) 
5. โครงการณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน  21,000 บาท  
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 112 ล าดับท่ี 2 ) 
6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนของเทศบาล 
ต าบลเวียง จ านวน 188,000 บาท 
 
 
 
 
 

      



          เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล
เวียง จ านวน 47 คน อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565   หน้า 120 ล าดับท่ี 20 )(หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร  
จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม) 
 7. โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จ านวน  122,905 บาท 
  7.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จ านวน 79,900  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรยีนเทศบาลต าบลเวียง (รายหัว) คน
ละ 850 บาท ต่อภาคเรียน (1,700 บาทต่อปี) จ านวนนักเรียน 47  คน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565  หน้า 118 ล าดับท่ี 14)(หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร  
จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม) 
7.2 ค่าหนังสือเรียน      จ านวน  9,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาทต่อปี จ านวน 47 คน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565  หน้า 118 ล าดับท่ี 15)(หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร  
จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม)  
7.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน  9,400  บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาทต่อภาค
เรียน จ านวน 47 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

      

    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ล าดับท่ี 16)“หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจาก
เงินจัดสรร จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม”  
7.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน     จ านวน  14,100  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาทต่อปี จ านวน 47 คน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 119 ล าดับท่ี 17)“หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร  
จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” 
7.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน  10,105  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 215 บาทต่อภาค
เรียน จ านวน 47 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนา       
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ล าดับท่ี 18)“หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกิน
จากเงินจัดสรร จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” 
 

      



8. ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
ต าบลเวียง   จ านวน 30,000 บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูส าหรับโรงเรียนเทศบาลต าบล
เวียง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  

    
 

  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 
ต าบลเวียง 

จ านวน 282,000 บาท 

      

    - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง 
จ านวน  68,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง  
คนละ 1,700 บาทต่อปีจ านวนนักเรียน 40  คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561“ หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช้
งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ล าดับท่ี 26 ) 
    -โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวียง จ านวน 196,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เวียง อัตราละ 20 บาท จ านวน 245 วัน ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301  
ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 120 ล าดับท่ี 19) “ หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร  
จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม”  
      -ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลเวียง   จ านวน  6,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียงน าไปบริหารจัดการสถานศึกษา จ านวน 6 คนๆละ 2,000 บาท ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2563  
     -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียง จ านวน 12,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียงน าไปบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับท่ี 9) 

      

      ค่าวัสดุ รวม 52,760 บาท 

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 45,000 บาท 

 
    

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ า ยาสีฟัน แปูง
เด็ก ผ้าขนหนู  ผงซักฟอก ถุงขยะ ไม้กวาด ถังน้ า ถาดใส่อาหาร ฯลฯ ตามประเภท
การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา) 

 
    



      ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 487,760 บาท 

      

   โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนในเขต ทต.เวียง) 
จ านวน  414,960  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน ในเขต
เทศบาล ต าบลเวียง  3 โรง  ดังนี ้โรงเรียนบ้านพระนัง่ดิน  โรงเรียนบ้านปี้
และ โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง รวมประมาณ 228 คน จ านวน  260 วัน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117
ล าดับท่ี 11) หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช้งบประมาณจาก
เทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม”  
โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จ านวน 72,800  บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวียงรวมประมาณ 40 คน จ านวน 260 วันตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 117 ล าดับท่ี 10)“ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช้
งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” 

  
 

  

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกหมุนระบายอากาศ ทราย หินคลุก ลูกรัง ยางแอสฟัลท์ อิฐ ซีเมนต์
บล๊อค กระเบ้ือง สังกะสี เหล็กเส้น ตะป ูท่อน้ า และอุปกรณ์ประปา เครื่อง
สุขภัณฑ์ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ตามประเภทการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

      วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม ้จานรองกระถาง

ต้นไม ้ดินผสม หรือขีเ้ถ้า แกลบ ยาฆ่าเพล้ียหรือแมลงต่างๆ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตาม
ประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)  

      

    งบลงทุน รวม 52,300 บาท 
      ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,300 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร จ านวน 22,400 บาท 

    
 

    เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนังพร้อมติดต้ัง ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน 14 ตัวๆละ
1,600 บาท โดยต้ังตามราคาท้องถิ่นและเป็นราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีห้าปี พ.ศ.2561-2565  หน้า 228 ล าดับท่ี 5 ) 

      

    



      ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
        เครื่องดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 18,900 บาท 

      

    เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดอากาศ พร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง ส าหรับโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 7 ตัวๆละ 2,700 บาท  ซึ่ง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายการในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคา
ท้องถิ่น (กองการศึกษา) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 228 ล าดับท่ี 1) 

      

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
        เครื่องตัดหญ้า จ านวน 11,000 บาท 

      

    เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ส าหรับใช้งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบล
เวียง จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น (กองการศึกษา)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 228 ล าดับท่ี 6) 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 724,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 724,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
        อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านปี้) จ านวน 268,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปี้ จ านวน
เด็กนักเรียน 67 คน (100% อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน) ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565   หน้า 125  ล าดับท่ี  2) 
“ หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช้งบประมาณจากเทศบาล
ฯ สมทบเพิ่มเติม”  (กองการศึกษา) 

      

        อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านพระนัง่ดิน) จ านวน 456,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพระนัง่
ดิน จ านวนเด็กนักเรียน 114 คน (100% อัตราคน
ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561(ตามแผนพัฒนา 
ห้าปี พ.ศ. 2561-2565  หน้า 125 ล าดับท่ี 1)“หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจาก
เงินจัดสรร จะใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” (กองการศึกษา) 

      

  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 30,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

      
 
 
 

      



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ของเทศบาล
ต าบลเวียง ได้มีการพัฒนาเรียนรู้หลากหลายด้าน เช่น ความสามารถด้านภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร วิทยาศาสตร์น่ารู้ คณิตคิดสนุก กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ 
(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 122  ล าดับท่ี 25)(กองการศึกษา)  

      

        โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียง  ให้มีความรู้
พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 121 ล าดับท่ี 23 )(กองการศึกษา) 

      

แผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 2,998,690 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,283,690 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,283,690 บาท 
      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 991,560 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน

ประจ าป ีจ านวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ) 
      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 5,250 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา  

(กองสาธารณสุข) 
      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และต าแหน่ง
หัวหน้าฝุายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท (กองสาธารณสุข)   

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,151,400 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 8 อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข) 
      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 75,480 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 6 อัตรา  (กองสาธารณสุข)  
 

      



    งบด าเนินงาน รวม 515,000 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 108,000 บาท 

  
 

  

    1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสัตว์และซากสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2564 เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทน
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างท่ีเทศบาลของยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานช่ัวคราว  
(กองสาธารณสุข) 
1.2 เพื่อสนับสนุนค่าปุวยการส าหรับนักบริบาลของเทศบาลต าบล
เวียง จ านวน 2 คนๆละ 6,000 บาทต่อเดือน  (กองสาธารณสุข) 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 2,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองสาธารณสุข) 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานท่ีมีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองสาธารณสุข) 

      

      ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 110,000 บาท 

      

    โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน  80,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบริการจากผู้รับจ้าง  เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการงานในหน้าท่ีของเทศบาลต าบล
เวียง และค่าจ้างเหมาบริการนิติบุคคล หรือบุคลธรรมดามาด าเนินงาน และจ้างเหมา
ส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเละอืน่ๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง   
(กองสาธารณสุข)  
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ จ านวน 13,520 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลพร้อมค าขอและค่าวิเคราะห์น้ า
อุปโภคบริโภค ของเทศบาลต าบลเวียง (กองสาธารณสุข)            

      

    



      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท 

      

     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอก
ราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดย
จ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนด  (กองสาธารณสุขฯ) 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลเวียง  เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)  
      

      ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 
      วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เก้าอี้พลาสติก กระดาษ กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ปากกา ยางลบ ธงชาติ กระดาษคาร์บอน  แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าด่ืมและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภท
การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ และอื่นๆ ท่ี

จ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)  
      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับ
รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆของทางราชการส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล
ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กอง
สาธารณสุข) 

      

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 20,000 บาท 

 
    

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
จาระบ ีน้ ามันเครื่องและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการ
ท่ีใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)  

      

  
 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ ายาฆ่าเช้ือ น้ ายาพ่นก าจัด
ยุง แมลงวัน  โซดาไฟ ทรายอะเบท วัคซีนพิษสุนขับ้า และน้ ายาต่างๆ หรือวัสดุอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็น ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(กองสาธารณสุข) 
 

      



      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม
สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ปูายไว
นิล และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุ (กองสาธารณสุข) 

      

      วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภท

การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)  
      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ท่ีใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบล
เวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
      เงินอุดหนุนเอกชน       

        อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพื่ออุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 10 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 โดย
รายละเอียดดังนี้  
 
บ้านปี ้ม.1 
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน 10,050 บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริ
จ านวน 9,950 บาท 
 
บ้านคือ  
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 10,050 บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 9,950 บาท 
 
บ้านทราย  
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  10,050 บาท 
 

 
    



                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 9,950 บาท 
 
บ้านล้า  
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน 10,050  บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 9,950 บาท 
 
บ้านไชยพรม  
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 10,050 บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  9,950 บาท 
 
บ้านเวียง  
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 10,050 บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  9,950 บาท 
 
บ้านพระนัง่ดิน  
               1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 10,050 บาท 

      

                   2. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชด าริ จ านวน 
9,950 บาท 
 
บ้านดอนไชย    
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  10,050 บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  9,950 บาท 
 
บ้านดอนแก้ว  
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 10,050 บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  9,950 บาท 
 
 

      



บ้านปี ้ม.10 
                1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  9,950 บาท 
                2. โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,050 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ล าดับท่ี 5) 
(กองสาธารณสุข) 
 

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 15,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและ แผงลอยร้านค้าร้านช าความปลอดภัยด้าน
อาหารและตลาดสดน่าซื้อ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย ร้านค้า ร้านช า ความปลอดภัยด้านอาหารและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อ
เป็นการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ ให้มีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและผ่าน
เกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 127 ล าดับท่ี 1) (กองสาธารณสุข)ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 315,360 บาท 
    งบบุคลากร รวม 262,560 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 262,560 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 262,560 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน

ประจ าป ีจ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด) 
      

    งบด าเนินงาน รวม 52,800 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 52,800 บาท 

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าและผู้

มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 

      

    



แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,883,020 บาท 

  
 

งบบุคลากร รวม 1,988,220 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,988,220 บาท 
      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,478,940 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงนิเดือน

ประจ าป ีจ านวน  4 อัตรา (กองช่าง) 
      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจาก
เงินเดือน ผู้อ านวยการ กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาทและต าแหน่งหัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยค านวณต้ังจ่าย  ไว้ไม่เกิน
12 เดือน  (กองช่าง) 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 424,920 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 2 อัตราและพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา (กองช่าง)  
      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,360 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา (กองช่าง) 
      

    งบด าเนินงาน รวม 894,800 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 254,800 บาท 
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการท่ีได้รับค าส่ังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล  ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง (กองช่าง) 

  
 

  

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 145,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองช่าง)   

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 79800 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองช่าง) 

      



      ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 400,000 บาท 

      

      1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ   จ านวน   400,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการช่ัวคราวท่ีใช้
ระยะเวลาการจ้าง ไม่นาน เช่น  ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  
ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการงานในหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลเวียง และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น (กองช่าง) 

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอก
ราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
อืน่ๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ก าหนด (กองช่าง) 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของเทศบาล 

ต าบลเวียง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)   
      

      ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุ
ส้ินเปลือง เช่น  กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ ยางลบ ธงชาติ คลิป กระดาษ
คาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ ์ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมและอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ตามประเภท
การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองช่าง)  

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามัน
เบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะนั่ง
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและ
รถยนต์ของทางราชการส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภท
การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองช่าง) 
 
 
 

      



      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
จาระบ ีและอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของ เทศบาลฯและของ
ส่วนราชการอื่นท่ีใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองช่าง) 

      

    
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และ
วัสดุอื่นๆ ท่ีใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองช่าง) 

  
 

  

  งานไฟฟ้าถนน รวม 3,159,341 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 500,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

 
  

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,00 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการช่ัวคราวท่ีใช้ระยะเวลาการ
จ้างไม่นาน เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาท าปูาย หรือ
เอกสารรูปเล่มอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการงานในหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (กองช่าง) 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของเทศบาล 

ต าบลเวียง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)  
      

    



                  ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท 

      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 70,000 บาท 

  
 

  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ซ่อมไฟสาธารณะ อาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงและโรงฆ่าสัตว์ โคมไฟถนน วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองช่าง) 

      

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกหมุนระบายอากาศ ทราย หินคลุก ลูกรัง ยางแอสฟัลท์ อิฐ ซีเมนต์
บล๊อค  กระเบ้ือง สังกะสี เหล็กเส้น ตะป ูท่อน้ า และอุปกรณ์ประปา เครื่อง
สุขภัณฑ์ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ตามประเภทการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองช่าง)  

      

    งบลงทุน รวม 2,499,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,499,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

        โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 9 บ้านดอนแก้ว จ านวน 265,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวงท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 9 บ้านดอนแก้ว  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 205.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก จ านวน 22 บ่อ  (หน้าบ้านนายปัชญา - หน้าบ้านนางปี๋)  รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 198 ล าดับท่ี 45 )(กองช่าง)  

      

        
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนานายอาคม ดีปัญญา ถึง นานาย
มานะ จรอ า) 

จ านวน 340,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 บ้านทราย (บริเวณนานายอาคม  
ดีปัญญา ถึงนานายมานะ  จรอ า)  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางตามสภาพื้นท่ีหรือมี
พื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ล าดับ
ท่ี 7)(กองช่าง)  

      

        โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ชนิด 1 ช่องทางเดียว (บริเวณข้างโรงเหล้านายเชิด) จ านวน 180,000 บาท 

      

        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ชนิด 1 ช่องทางเดียว (บริเวณข้างโรงเหล้า
นายเชิด) ขนาดยาว 4.00 เมตร กว้าง 2.40 เมตร ลึก 1.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 178 ล าดับท่ี 3 ) (กองช่าง) 

      

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 10 บ้านปี้ จ านวน 161,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 10 บ้านปี ้(บริเวณข้างบ้านนาย
นัด กล่ินหอม - ข้างบ้านนายสวย ใจดี) ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 55.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 206 ล าดับท่ี 23) (กองช่าง) 

      



        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 5 บ้านไชยพรม จ านวน 231,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู ่5 (บริเวณหน้าบ้านนางพันธุ ์-
 บ้านนายฤทธิ์) ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. ความยาว
รวม 70.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 188 ล าดับท่ี 26) (กองช่าง) 

      

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 6 บ้านเวียง จ านวน 340,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู ่6 บ้านเวียง (บริเวณหน้าบ้าน 
นางเป็ง-หน้าบ้านนายประสาท ตุ่นแก้ว) ขนาดกว้าง 0.70 ม.  
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ความยาวรวม 102.00 ม. รายละเอียดเทศบาลต าบล
เวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.25614-2565 หน้า 190 ล าดับ
ท่ี 32 )(กองช่าง) 

      

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 8 บ้านดอนไชย จ านวน 340,000 บาท 

 
    

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 8 (บริเวณหน้าบ้านประหยด  
ถาหล้า-หน้าบ้านนายสมนึก) ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ความยาว
รวม 102.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 195 ล าดับท่ี   41) (กองช่าง) 

 
    

        โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ 7 จ านวน 340,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู ่7 (บริเวณนาแม่อุ้ยดี - นายนาย
ประยูร  เวียงค า) ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ความยาว
รวม 202.00 ม. รายะเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 207 ล าดับท่ี 68)(กองช่าง) 

      

        โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั หมู่ 9 (สวนนายสาย อิ่นค า - วังถ้ า) หมู่ 9 จ านวน 75,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 9 (บริเวณสวนนายสาย  อิ่นค า - วัง
ถ้ า) ถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม.หนาเฉล่ีย 0.20 ม. พื้นท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตรม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.
ม. และงานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 5.00 ม. หรือท่อระบายน้ า คสล. ไม่น้อย
ว่า 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565 หน้า 170 ล าดับท่ี 49)(กองช่าง) 

      

        โครงการปรับปรุงถนนลูกรงั หมู่ 5 (บริเวณสะพานร่องนอด-นานายล้วน) จ านวน 57,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู ่5 (บริเวณสะพานร่องนอด-นานาย
ล้วน) ถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม. พื้นท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม.หรือมีปริมาณดินลูกรังรวมไมน่้อยกว่า 300.00 ลบ.
ม. งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.หรือท่อ
ระบายน้ า คสล.ไม่น้อยกว่า 4 ท่อน รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 160 ล าดับ
ท่ี 26 )(กองช่าง) 
 

      



      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

        ค่าปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน ทต.เวียง จ านวน 150,000 บาท 

      
    เพื่อปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลต าบล

เวียง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ. 2561-2565 หน้า 149  ล าดับท่ี 9 )(กองช่าง) 

      

      
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงก่อสร้าง 

      

        
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

จ านวน 20,000 บาท 

    งบเงินอุดหนุน รวม 160,341 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 160,341 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
 

    
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงค า ตามโครงการขยายเขตระบบแรงต่ าและไฟ
สาธารณะ 

จ านวน 160,341 บาท 

      
         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ าและไฟ

สาธารณะ รายละเอียดประมาณการของการไฟฟาูส่วนภูมิภาคอ าเภอเชียงค า  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ล าดับท่ี  12 ) 

      

  งานสวนสาธารณะ รวม 15,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

  
 

  ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

  
 

  วัสดุการเกษตร จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัดสุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม ้จานรองกระถาง

ต้นไม ้ดินผสม หรือขี้เถ้า แกลบ ยาฆ่าเพล้ียหรือแมลงต่างๆ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตาม
ประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองช่าง)  

      

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,830,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 1,830,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 1,720,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
 
  

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,700,000 บาท 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินการเก็บ ขนและก าจัดขยะ 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินการเก็บ ขนและก าจัดขยะในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเวียง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 142 ล าดับท่ี 18) (กองสาธารณสุข)  

      

    



      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        โครงการชุมชนส่งเสริมส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมชนส่งเสริมส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะ
ในครัวเรือน  โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงและ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 141 ล าดับท่ี 15) (กองสาธารณสุข) 

      

      ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 

      

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน
จาระบ ีและอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของ เทศบาลฯและของส่วน
ราชการอื่นท่ีใช้ในกิจการของ เทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท
รายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 

      

      วัสดุอื่น จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เพื่อน าไปให้บริการรองรับขยะจากชุมชน ตามประเภท

การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)    
      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 44,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 234,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 234,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        โครงการฝึกอมรมอาชีพเสริมให้แก่สตรี จ านวน 20,000 บาท 

      
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าปูายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอื่นๆท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565  หน้า 136 ล าดับท่ี 3) (ส านักปลัด) 

    
 

        โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565  หน้า 137 ล าดับท่ี 4 ) (ส านักปลัด)  
 
 
 

  
 

  



        โครงการเฝูาระวังและคุ้มครองเด็ก (CPMS) จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง     
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆท่ีจ าเป็นและเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลเด็กในเขตเทศบาลต าบล
เวียง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 137 ล าดับท่ี 4)  
(ส านักปลัด)   

      

        โครงการรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคเอดส์ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคเอดส์  โดยการจัด
กิจกรรม เดินรณรงค์จัดท าปูายส่ือรณรงค์  แผ่นพับ ท่ีเกี่ยวข้องกับเอดส์ ในวันเอดส์โลก
จัดนิทรรศการวันเอดส์โลกฯลฯ   (วันท่ี 1 ธันวาคม ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี  พ.ศ. 2561-2565 หน้า  139 ล าดับท่ี 8) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

        โครงการอบรมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จ านวน 15,000 บาท 

      
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอบรมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน (ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ. 2561-2565  หน้า 139 ล าดับท่ี 9) (กองสาธารณสุขฯ)  
      

    
 

  โครงการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการรณรงค์การควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ในเขต

เทศบาลต าบลเวียง(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 139 ล าดับ
ท่ี 10) (กองสาธารณสุขฯ)  

      

        โครงการฝึกอมรมอาชีพเสริมให้แก่พ่อบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าปูายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอื่นๆท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ. 2561-2565 หน้า 138 ล าดับท่ี 6)(ส านักปลัด) 

      

        โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คลองสวย น้ าใส จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติคลองสวย น้ าใส  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 140 ล าดับท่ี 13 ) (กองสาธารณสุข)  

      

        โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ล าดับท่ี 6)(กองสาธารณสุข) 

      

        โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกต าบลเวียง ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 17,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565 หน้า 142  ล าดับท่ี 19 )(กองสาธารณสุข) 

      

        โครงการอบรมปูองกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและกอ่นวัยอันควรในวัยรุ่น จ านวน 12,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565 หน้า 141  ล าดับท่ี 17)(กองสาธารณสุข) 

      



        โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าปูายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอื่นๆท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565 หน้า 141 ล าดับท่ี 16) (ส านักปลัด)  

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 200,00 บาท 
      เงินอุดหนุนเอกชน       

        
อุดหนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืมกลุ่มแม่บ้านต าบลเวียง ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตน้ าด่ืมกลุ่ม
แม่บ้านต าบลเวียง 

จ านวน 200,000 บาท 

      

    อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตน้ าด่ืมกลุ่มแม่บ้านต าบลเวียง ตามโครงการส่งเสริมกลุ่ม
ผลิตน้ าด่ืมกลุ่มแม่บ้านต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ
ท่ี พิเศษ /2562  ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2562  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.
2561-2565  หน้า 111 ล าดับท่ี 11)  

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท 

 
  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

      ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

      วัสดุกีฬา จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาและอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องในกิจการงานกีฬาและนันทนาการ

ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุ (กองการศึกษา)  

      

    



  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 85,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวนัเข้าพรรษา จ านวน 15,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหล่อเทียนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับจัดท าโครงการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 143 ล าดับท่ี 2)(กองการศึกษา)   

      

        โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 20,000 บาท 

 
    

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถแห่พระพุทธรูป รถขบวนแสดงวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ.2561-2565 หน้า 143 ล าดับท่ี 1 )(กองการศึกษา)   

      

        โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้าน ตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ีพ.ศ. 2561-2565 หน้า 144  ล าดับท่ี 5) 

      

        โครงการส่งเสริมประเพณีงานวันลอยกระทง จ านวน 20,00 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีงานวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
เหมาตกแต่งรถแห่ขบวนกระทง และค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับจัดท าโครงการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 65 ล าดับท่ี 144)(กองการศึกษา) 

      

        โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดฝึกอบรมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ในเขตเทศบาลต าบลเวียงโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ล าดับท่ี 2 )(กองการศึกษา)  

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,019,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 1,019,00 บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,019,00 บาท 

      
 
 
 

      



ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

        
โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ชนิด 1 ช่องทางเดียว (บริเวณถนนทุ่งโน-ทุ่งปี้)      
หมู่ 10 

จ านวน 179,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ชนิด 1 ช่องทางเดียว(บริเวณถนนทุ่งโน-
ทุ่งปี้) ขนาดยาว 6.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 205 ล าดับท่ี 59)(กองช่าง) 

      

        
โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสมาน ไทยทาน )    
หมู่ 1 

จ านวน 160,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่1 (บริเวณบ้านนาย
สมาน  ไทยทาน) ขนาดสูง 1.70 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 30 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 178  ล าดับท่ี 3) (กองช่าง) 

      

    
 

  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บริเวณฌาปนสถาน) บ้านคือ หมู่ 2 จ านวน 340,000 บาท 

      

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บริเวณฌาปนสถาน)  
บ้านคือ หมู ่2 ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 13.00 ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 91.00 ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 146  ล าดับท่ี 2 )(กองช่าง) 

      

  
 

    
โครงการปรับปรุงพนงักันน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนางแต่ง ถึง หน้าบ้าน
นางจันทร์ทอง) หมู่ 4 

จ านวน 340,000 บาท 

      

         เพื่อปรับปรุงพนังกนัน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่4 (บริเวณหน้าบ้านนางแต่ง ถึง
บ้านนางจันทร์ทอง) ขนาดสูง 1.00 ม. ยาว 130 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 184  ล าดับท่ี 16 ) (กองช่าง) 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม   50,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
        โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม และวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น จ านวน 5 หมู่บ้าน ดังนี ้1หมู่ 4 บ้านล้า
, หมู ่6 บ้านเวียง, หมู ่7 บ้านพระนั่งดิน, หมู ่8 บ้านดอนไชย, หมู ่10 บ้านปี ้ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 210 ล าดับท่ี 1)  
(กองสาธารณสุข) 
 
 

      



แผนงานการพาณิชย ์
  งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 20,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 1,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของเทศบาลต าบล

เวียง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)  
      

      ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่า ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ไม้ เล่ือย เครื่องสุขภัณฑ์ และ
อื่นๆท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลเวียง ตาม
ประเภทการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 
 

      

แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง รวม 17,031,339 บาท 

    งบกลาง รวม 7,031,339 บาท 

      งบกลาง รวม 17,031,339 บาท 

      ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 2,602,643 บาท 

 
    

       1.1  ค่าช าระหนี้เงินต้น(110100) จ านวน 2,526,900 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นปีท่ี 6 ให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามโครงการกู้เงินเพื่อด าเนินโครงการต่างๆ ช าระเงินต้นปีละ 1 ครั้ง  ดัง
รายละเอียดสัญญา ดังนี ้ 
                     - สัญญากู้เงินเลขท่ี 1191/7/2556 ลง
วันท่ี 17 ตุลาคม 2555 รวม 8 โครงการ ยอดเงินช าระปี
ท่ี 6  431,200  บาท       
                     -สัญญาเงินกู้เลขท่ี 1128/135/2555 ลง
วันท่ี 5 มิ.ย. 2555 รวม  44  โครงการ ยอดเงินช าระ ปีท่ี 6  2,095,700  บาท  

      

    



      ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 326,655 บาท 

      

    1.2  ค่าช าระดอกเบี้ย   (110200)  จ านวน  402,500 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู ้ปีที่ 6 ให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามโครงการกู้เงนิเพือ่ด าเนนิโครงการต่างๆ ช าระดอกเบี้ย ปีละ 1 ครั้ง อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3  ดังรายละเอียดสัญญา ดังนี้          
              - สัญญากู้เงนิเลขที ่1191/7/2556  
ลงวันที ่17  ตุลาคม 2555  รวม 8 โครงการ ยอดเงินช าระปี
ที ่6  จ านวน  68,700   บาท     
              -สัญญาเงินกูเ้ลขที ่1128/135/2555  
ลงวันที ่5 มิถุนายน 2555 รวม   44   โครงการ ยอดเงินช าระ  
ปีที ่ 6  จ านวน   333,800บาท             

      

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพื่อจา่ยเป็นค่าสมทบกองทนุประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที ่9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 35 ซึ่งก าหนดให ้เทศบาลเป็นผูจ้่ายสมทบเบี้ย
ประกันสังคมให้พนักงานจ้าง ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราว   

      

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 7,400 บาท 

          เพื่อจา่ยเป็นค่า       
      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,931,600 บาท 

      

    เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชพีผู้สงูอายุให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
เวียง จ านวน  1,160 คน ในอัตราต่อเดือนจ่ายในอัตราแบบข้ันบันได โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 211 ล าดับที ่ 2)  

      

      เบี้ยยังชีพคนพกิาร จ านวน 3,216,000 บาท 

      

    เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชพีความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลต าบลเวียง
ประมาณ  335 คน ในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท.พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที2่)พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-
2565  หน้า 211  ล าดับที ่3 )  

      

      เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ จ านวน 408,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเปน็เงนิสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล
เวียง ประมาณ 68 คน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห ์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 211 ล าดับที ่1 )  
 
 
 
 

      



      ส ารองจ่าย จ านวน 528,764 บาท 

      
    เพื่อจา่ยเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้

ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19  

      

      รายจา่ยตามข้อผูกพนั       

        ค่าบ ารงุสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 44,835 บาท 

      

    เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยต้ังจ่ายในอัตราร้อย
ละ 1/6 ของรายรับจริงประจ าปี พ.ศ.2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจา่ย อปท. เกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสนันิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมี
รายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู ้เงินจา่ยขาดเงนิสะสม และเงินอุดหนนุทกุ
ประเภท จ านวน   25,569,751.35 บาท  (อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หก  = 0.00167ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที ่ส.ท.ท.
159/2548ลงวนัที ่21 มีนาคม 2548   

      

        เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.เวียง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเปน็คา่สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0891.4/ว 2502 ลง
วันที ่ 20  สิงหาคม  2553 และหนังสอืสั่งการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที ่212 ล าดับที ่4 )  

      

        เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถ่ิน จ านวน 120,000 บาท 

      

    เพื่อจา่ยเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขได้รับจากกองทนุหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ ว 1110 ลง
วันที ่3 เมษายน 2550 และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้า
ปี  2561-2565 หน้าที ่212 ล าดับที ่65 )  

      

      เงินชว่ยพิเศษ จ านวน 20,000 บาท 

      
     เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือคา่ท าศพพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงาน

จ้างที่ถึงแก่ความตายในระหวา่งรับราชการ ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้    
      

      เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 525,442 บาท 

      

    เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(กบท)เพื่อ
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน เงินช่วยพิเศษ บ าเหนจ็ตกทอด ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500     และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 และหนังสือที ่มท 0808.5/ว2305 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2561 โดย
ค านวณจา่ยในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจ าปี (ประมาณการ
รายรับ ประจ าปี พ.ศ.2562 ไม่รวมรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อทุิศให้
หรือเงินอุดหนุน คิดจากยอดเงนิ 25,289,700  บาท 

      

    

 

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 



 
นายทอน ใจดี ตามท่ีทางฝุายผู้บริหารได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ 2563  ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอภิปรายขอเรียนเชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  กระผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศ 
ประธานสภาเทศบาล บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ขอให้ยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

(จ านวน 12 เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.2 ญัตติเร่ือง การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
นายทอน  ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี ๔.2 ญัตติเรื่อง การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 ขอเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลได้น าเรียนช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ 
 
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์ ในการประชุมสภาการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน 
๗ คน ในการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล โดยมี ผู้รับรองจ านวน ๒ คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ และวิธีการเลือกใช้หลักการเหมือนการเลือกประธานสภา 
การประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีผ่านมาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕63 มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 ท่าน 
 

นายทอน ใจดี  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖3  จะมีจ านวนกี่คน 
 
นางยอด สติราษฎร์ ดิฉันขอเสนอให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทอน  ใจดี  ตามท่ี นางยอด สติราษฎร์ เสนอ ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทวน  ใจดี  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

/นางรัตติยา อ่อนนวล... 



นางรัตติยา อ่อนนวล ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทอน  ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุมหากเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 5 คน โปรดการยกมือครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน (จ านวน 12 เสียง) 
 
นายทอน  ใจดี  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2563  คนท่ี 1 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

 

นายจักรแก้ว  อ่อนนวล กระผมขอเสนอ นายวิรัตน์ เวียงค า สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 คนท่ี 1 ครับ 
 

นายทอน  ใจดี  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางยอด  สติราษฎร์ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางใย   เมืองมูล  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทอน  ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี หากไม่มี  ถือว่าเสนอคนเดียวจะได้รับคัดเลือกโดยไม่มีการลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายทอน  ใจดี  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2563 คนท่ี 2 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

/นางรัตติยา อ่อนนวล... 



นางรัตติยา อ่อนนวล ดิฉันขอเสนอ นายทรงพล  เวียงค า สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 คนท่ี 2 ค่ะ 

 

นายทอน  ใจดี  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทัตพงศ์  ใจดี ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายทอน  ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี หากไม่มี  ถือว่าเสนอคนเดียวจะได้รับคัดเลือกโดยไม่มีการลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายทอน  ใจดี  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2563 คนท่ี 3 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน  2 คน โดยการยกมือครับ 

 
นายบุญลือ เย็นใจ กระผมขอเสนอ นายทวน  ใจดี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 คนท่ี 3 ค่ะ 
 
นายทอน  ใจดี  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางใย เมืองมูล  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทัตพงศ์ ใจดี   ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทอน  ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/ที่ประชุม... 



ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี หากไม่มี  ถือว่าเสนอคนเดียวจะได้รับคัดเลือกโดยไม่มีการลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายทอน  ใจดี  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2563 คนท่ี 4 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

 

นางยอด สติราษฎร์ ดิฉันขอเสนอ นายทัตพงศ์ ใจดี  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปร  
สมาชิกสภาเทศบาล ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 คนท่ี 4 ค่ะ 

 

นายทอน  ใจดี  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางรัตติยา  อ่อนนวล  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายทอน  ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี หากไม่มี  ถือว่าเสนอคนเดียวจะได้รับคัดเลือกโดยไม่มีการลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายทอน  ใจดี  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2563 คนท่ี 5 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

 

นายทัตพงศ์  ใจดี กระผมขอเสนอ นางรัตติยา อ่อนนวล  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภาเทศบาล แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  คนท่ี  5  ครับ 
 

นายทอน  ใจดี  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

/นายจักร์แก้ว  ... 



นายจักรแก้ว  อ่อนนวล ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทรงพล เวียงค า  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายทอน  ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี หากไม่มี  ถือว่าเสนอคนเดียวจะได้รับคัดเลือกโดยไม่มีการลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายทอน  ใจดี  สรุปว่าในการประชุมสภาเทศบาลได้มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ได้แก่ นายวิรัตน์ เวียงค า , นายทรงพล เวียงค า  , นายทวน ใจดี , นายทัตพงศ์  ใจดี , 

นางรัตติยา อ่อนนวล  โดยคณะกรรมการท้ัง 5 ท่าน จะต้องประชุมเพื่อเลือกประธาน 
   คณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ง
แรกให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

  
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ จากการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และจะต้องมีการประชุมเพื่อเลือกประธาน  
เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการแปรญัตติ กระผมขอก าหนดวัน 
   และเวลาในการประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 15  
   สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวาระที่
สองต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทอน ใจดี  ระเบียบวาระท่ี 4.3 ญัตติเรื่อง การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ในวาระท่ีสอง
ประธานสภาเทศบาล ต่อคณะกรรมการแปรญัตติในขั้นตอนวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม    
( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่าง  ข้อญัตติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง  จะต้องก าหนดระยะเวลาการพิจารณาแปรญัตติ  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

/กระผม... 



กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล   โดยจะใช้เวลาในการแปร
ญัตติเริ่มจากวันท่ีเท่าไหร่   ถึงวันท่ีเท่าไหร่   โดยการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในครั้งท่ีผ่านมา ได้มีมติก าหนดไว้ 3 วัน ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลได้น าเรียนช้ีแจง  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ต่อท่ีประชุม
เพิ่มเติมครับ 

นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการฯ  ทุกท่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 49 ระบุว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลง
มติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา   ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  โดยละเอียดท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่น  จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย   
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น   ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้า  เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายทอน ใจดี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล จึงต้องก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นและเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลาในการ
เสนอค าแปรญัตติ 

 
นายแต่ง เวียงค า กระผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นระยะเวลา ๓ วัน นับแต่ 
รองประธานสภาสภาเทศบาล วันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕62 วันท่ี 21 สิงหาคม ๒๕62 เนื่องจากวันท่ี 17 และ 18 

สิงหาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการ อาจท าให้ไม่สะดวกครับ 
 
นายทอน ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายจักรแก้ว อ่อนนวล กระผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นระยะเวลา ๓ วัน นับแต่ 
สมาชิกสภาเทศบาล วันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕62 วันท่ี 2๑ สิงหาคม ๒๕62 ในเวลาราชการ คือ 08.30 น. ถึง

เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 
 
นายทอน  ใจดี  ตามท่ีนายจักรแก้ว  อ่อนนวล เสนอ ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล   
 

/นางรัตติยา  อ่อนนวล... 



นางรัตติยา  อ่อนนวล ขอรับรอง (โดยการยกมือ)  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทัตพงศ์ ใจดี ขอรับรอง (โดยการยกมือ)  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทอน ใจดี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  ถ้าไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุมหากเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็น
ประธานสภาเทศบาล เวลา 3 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ คือ 08.30 น.  

- 16.30 น. โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน นับต้ังแต่วันท่ี          

19 – 21 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ คือ 08.30 น. – 16.30 น. (จ านวน 12 เสียง) 
 
นายทอน  ใจดี  เมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลได้ก าหนดวันแปรญัตติแล้ว หากผู้บริหารหรือสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖3 ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอต้องมีผู้รับรองสองคน โดย
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในก าหนดระยะเวลาแปรญัตติด้วย 

 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕.1 รายงานประเมินผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่า 
ประธานสภาเทศบาล    เปูาหมายข้ันต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภา ครับ/เชิญครับ 
 
นายถาวร อ่อนนวล รายงานประเมินผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐานการ
นายกเทศมนตรี  จัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

          การประเมินผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเปูาหมายข้ันต่ า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี 2562 ด้วยคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) และให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเปูาหมายข้ันต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. ไปใช้ในการประเมิน อปท. ซึ่งส านักงาน ก.ก.ถ. ได้พิจารณาเลือกเกณฑ์ช้ีวัด  
 

/ส าหรับ... 



ส าหรับใช้ประเมินเทศบาล ในปี พ.ศ.2562 จ านวน 439 ตัวชี้วัด และถือว่าข้อมูลการ
ประเมินผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเปูาหมายข้ันต่ ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณา การจัดสรรเงินอุดหนุน โดยตัวชีว้ัด มีดังนี ้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
- ถนนและการระบายน้ า 
- คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า 
- ระบบประปาของ อปท. (เฉพาะ อปท.ท่ีมีระบบประปา) 
- สะพาน 
- ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และปูายสัญญาณ 
- คมนาคมและขนส่ง 

2. ด้านผังเมือง ได้แก่ 
- งานผังเมือง 

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ได้แก ่
- การส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
- การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
- การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
- การส่งเสริมคุณภาพผู้ติดเช้ือ/ผู้ปุวยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
- การสาธารณสุขมูลฐาน 
- การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

4. ด้านการศึกษา ได้แก่ 
- การศึกษาในระบบ 
- การศึกษานอกระบบ 

5. ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ 
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดระเบียบชุมชน 
- การจัดการความขัดแย้ง 
- การปูองกันอาชญากรรมและการกระท าการท าผิด 

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเท่ียว 
7. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารัตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การอรุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง ส าหรับการติดตามและประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาล มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเอง 
2. ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล 
3. เสนอการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาล ทราบและรับรอง 

 
/4.ส่งผลการประเมิน... 



4. ส่งผลการประเมินให้ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. น าข้อมูลท่ีได้รับการประเมินตนเองรายงานท่ีประชุมสภาของเทศบาล เพื่อทราบ
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลของเทศบาลตามแบบรวบรวมข้อมูลภายหลังการ
จัดส่งผลการประเมินตนเองให้ส านักงาน ก.ก.ถ.ทราบ 

6. แจ้งผลการประเมินให้ประชาชนทราบ ทางเทศบาลต าบลเวียงได้ท าการส่ง
ข้อมูลให้ส านักงาน ก.ก.ถ. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการประเมิน
การจัดบริการสาธารณะ ดังนี้ครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปผลประเมิน…



สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีง 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบ
การ

ประเมนิ 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทยีบ 
กบั (1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที ่2 ผงัเมอืง  

ภารกจิที ่1 ถนนและการระบายน า้ 
 1. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้

อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

75 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 2. ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ี

ใชง้านไดป้กติ 

85 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 3. ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ี

ใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 4. ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น

สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 - - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 5. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนการ
พฒันาในปีงบประมาณ 2561 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 6. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความ 75 0 - - ไม่มีบริการ



รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือ
ตามแผนการพฒันาในปีงบประมาณ 2561 

สาธารณะ  

 7. ร้อยละของรางและท่อระบายน ้าขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 8. ร้อยละของรางและท่อระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกว่า80 ซม.) ท่ีไดรั้บ
การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

90 47 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 9. ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน ้าขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ท่ี

ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 10. ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกว่า80 ซม.) 
ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติในขนาดต่างๆ 

85 0.315 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 11. ร้อยละของจ านวนรางและท่อระบายน ้าขนาดใหญ่ (ขนาด ?80 ซม.) ของ 

เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของ
ประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

65 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 12. ร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน ้าขนาดใหญ่ (ขนาด ?80 ซม.) 
ของเทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี 
ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

55 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 13. ร้อยละของจ านวนรางและท่อระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกว่า 80 ซม.) 
ของ เทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี 
ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในงบประมาณ 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 14. ร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน ้าขนาดเล็ก (ขนาดนอ้ยกว่า 80 
ซม.) ของเทศบาล ท่ีสร้างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของ

65 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



พ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 
 15. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ เทศบาล พร้อมระบบ

ระบายน ้าท่ีเพียงพอท่ีไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 16. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ของ เทศบาล 
พร้อมระบบระบายน ้าท่ีเพียงพอท่ีไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ภารกจิที ่2 คลอง/ล าธาร บ่อน า้ และแหล่งน า้ 
 17. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน ้าในความ

รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการปรับปรุงให้น ้ าสามารถไหลผา่นไดไ้ม่
ติดขดั 

85 4 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 18. ร้อยละของจ านวนบ่อน ้า/บ่อน ้ าบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ี

ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้ใชง้านไดป้กติ 

90 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 19. ร้อยละของจ านวนบ่อน ้า/น ้ าบาดาลในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีได้

สร้างเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันาใน
ปีงบประมาณ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 20. ร้อยละของจ านวนถงัเก็บน ้ าท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บ
การทะนุบ ารุง ดูแลรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปกติ หรือมีความ
สะอาดถูกสุขลกัษณะ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 21. ร้อยละของจ านวนถงัเก็บน ้ าท่ี เทศบาล ไดส้ร้างหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตาม
ความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 22. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกัน ้ า หรือแกม้ลิงในความดูแล
ของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการพฒันา และบ ารุงรักษาให้สะอาดหรือใชเ้ป็นแหล่งน ้า
ส ารองได ้

85 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



 23. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกัน ้ า หรือแกม้ลิงท่ี เทศบาล 
ไดส้ร้างหรือจดัหาเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันา
ในปีงบประมาณ 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 24. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้า/เคร่ืองสูบน ้าท่ีไดรั้บการทะนุบ ารุง ดูแล
รักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปกติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 25. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้า/เคร่ืองสูบน ้าท่ี เทศบาล จดัซ้ือหรือติดตั้ง
เพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนหรือตามแผนพฒันาในปีงบประมาณ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 26. จ านวนระบบการบ าบดัน ้ าเสียรวมของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 27. ร้อยละของปริมาณน ้าเสียรวมท่ีไดรั้บการบ าบดัต่อวนั (ภารกิจเสริมขั้น

พ้ืนฐาน) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 28. ร้อยละของปริมาณน ้าเสียจากครัวเรือนท่ีไดรั้บการบ าบดัต่อวนั (ภารกิจ
เสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 29. ร้อยละของปริมาณน ้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจท่ีไดรั้บการ
บ าบดัต่อวนั (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 30. ร้อยละของปริมาณน ้าเสียจากภาคการเกษตรท่ีไดรั้บการบ าบดัต่อวนั 
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 31. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการแกไ้ขปัญหากดัเซาะหรือตล่ิงพงัโดย
โครงสร้างขนาดใหญ่ (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 32. ร้อยละของพ้ืนท่ีในเขต เทศบาล ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริการบ าบดัน ้ าเสียรวมของ 

เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

60 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 33. ร้อยละของจ านวนผลการตรวจคุณภาพน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสียรวมของ เทศบาล และมีคุณภาพน ้าไดต้ามค่ามาตรฐานท่ีก าหนด
(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่3 ระบบประปาของ เทศบาล (เฉพาะ เทศบาล ท ีมรีะบบประปา 
 34. ร้อยละของปริมาณน ้าประปาของ เทศบาล ท่ีผลิตไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบั

ความตอ้งการของภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกนั 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 35. ร้อยละของขนาดพ้ืนท่ีการให้บริการน ้าประปาของ เทศบาล เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ ้ าประปาทั้งหมดในเขต เทศบาล 

90 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 36. ร้อยละของระบบการผลิตน ้าประปาของ เทศบาลท่ีไดรั้บการดูแลรักษาให้

อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ โดยมีคุณภาพน ้าอยูใ่นค่ามาตรฐานและเกณฑท่ี์
ก าหนด 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 37. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของก าลงัการผลิตน ้าประปาของ เทศบาล 15 15 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 38. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการให้บริการน ้าประปาของ เทศบาล 15 15 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

  

ภารกจิที ่4 สะพาน 
 39. ร้อยละของจ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไดรั้บการบ ารุงรักษา

ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

100 22 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 



พ.ศ  
 40. ร้อยละของจ านวนสะพานไมท่ี้ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน

ไดป้กติ 

100 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกจิที ่5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 
 41. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางท่ีช ารุดและไดรั้บการบ ารุงรักษา

จาก เทศบาล ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 68.5 120 175.18248 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 42. ร้อยละของจ านวนไฟจราจรท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาจาก 
เทศบาล ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 43. ร้อยละของจ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล 

ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 44. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ี

ติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันา
ในปีงบประมาณ 

85 4 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 45. ร้อยละของจ านวนไฟจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีติดตั้ง

เพ่ิมเติมตามความตอ้งการของพ้ืนท่ี ของประชาชน หรือตามแผนพฒันาใน
ปีงบประมาณ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 46. ร้อยละของจ านวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผดิชอบของ เทศบาล 
ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมตามความตอ้งการประชาชนหรือตามแผนพฒันาใน
ปีงบประมาณ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



  
 
 

ภารกจิที ่6 การคมนาคมและขนส่ง 
 47. ร้อยละของจ านวนท่าเทียบเรือ/ท่าขา้มของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแลให้ใช้

งานไดป้กติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 48. ร้อยละของจ านวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแลให้ใชง้านได้
ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 49. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน 
ปลูกตน้ไม ้ทางเทา้ ไหล่ทาง ท่ีพกัผูโ้ดยสาร ท่ีจอดรถประจ าทาง และพ้ืนท่ีริม
ทาง 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 50. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการก่อสร้างทางแยกต่างระดบั สะพาน

ขา้มแยกและท่ออุโมงค ์คสล. 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 51. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคม

ขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตวั สะดวกสบาย หรือปลอดภยัในเขต เทศบาล 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 52. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการดูแลร่องน ้าท่ีเป็นบึง ล  า

คลอง แม่น ้ าขนาดเล็ก หรือร่องน ้าชายฝ่ังทะเลขนาดเล็กภายในพ้ืนท่ี เทศบาล 

3 3 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 53. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคม

ขนส่งทางน ้า/ทะเลให้เกิดความคล่องตวั สะดวกสบาย หรือปลอดภยัในเขต 
เทศบาล 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



 54. ร้อยละของจ านวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจร
ทางบกในเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 55. ร้อยละของการด าเนินการของ เทศบาล ในการแกปั้ญหาขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัการจราจรทางบกในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล เทียบกบัจ านวนขอ้ร้องเรียน
ทั้งหมด(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 56. ร้อยละของพ้ืนท่ีผวิการจราจรท่ีมีน ้ าท่วมขงัและส่งผลให้เกิดการจราจร
ติดขดัในเขต เทศบาล และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขจาก เทศบาล เรียบร้อย
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 57. ร้อยละของจ านวนจุดอนัตรายบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจร
ทางน ้า/ทางทะเลในเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้
ปลอดภยัข้ึน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 58. ร้อยละของพ้ืนท่ีบริการระบบขนส่งมวลชนของ เทศบาล ต่อพ้ืนท่ี เทศบาล 
ทั้งหมด (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

10 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 59. จ านวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอจัฉริยะในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรทางบก ทางน ้า หรือทางทะเล(ภารกิจเสริม
ขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 60. จ านวนระบบขอ้มลูดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล เพ่ือใชใ้นการ

บริหารงานพฒันาหรือบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 61. ร้อยละค่าใชจ่้ายรวม(ต่อเดือน)ของประชาชนหลงัจากหักค่าใชจ่้ายการ

เดินทางภายใจเขต เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

90 90 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



 62. ร้อยละของค่าใชจ่้ายท่ีลดลงจากบริการขนส่งมวลชนท่ีจดัให้โดย เทศบาล 
เม่ือเทียบกบัก่อนการด าเนินการของ เทศบาล หรือกบัการให้บริการของ
ภาคเอกชน(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

20 20 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกจิที ่7 ด้านผงัเมอืง  
 63. จ านวนผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ี เทศบาล ไดด้  าเนินการจดัท า 1 1 1 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  
 64. จ านวนผงัเมืองรวมจงัหวดั ผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชนของ 

เทศบาลท่ีมีการปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบงัคบัใชใ้นระหว่าง
ปีงบประมาณ 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 65. จ านวนโครงการพฒันาตามผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชนของ เทศบาล 

และมีเอกสารประกอบ 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 66. จ านวนขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกบัการบงัคบัใชผ้งัเมือง

รวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชน 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 67. ร้อยละของจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ท่ี เทศบาล ออกให้ระหว่างปีได้

ตามระยะเวลาก าหนด 

95 23 23 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 68. ร้อยละของจ านวนใบอนุญาตการดดัแปลงหรือปรับปรุงอาคารท่ี เทศบาล 
ออกให้ระหว่างปีงบประมาณไดต้ามระยะเวลาก าหนด 

95 2 23 1150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 69. ร้อยละของจ านวนค าร้องเรียนเก่ียวกบัผงัการใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก 
เทศบาล ต่อปี 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 70. ร้อยละของจ านวนค าร้องเรียนเก่ียวกบัการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ท่ี 95 0 - - ไม่มีบริการ



ไดรั้บการแกไ้ขจาก เทศบาล ในรอบปี สาธารณะ  
 71. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจดัการท่ีโล่ง หรือการใช้

ประโยชน์จากท่ีสาธารณะหรือท่ีโล่ง 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 72. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมความรู้ของ

ประชาชนเก่ียวกบัการใชท่ี้ดินให้ถูกประเภท 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 73. ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร 21 21 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 74. ร้อยละของจ านวนอาคารสูงหรืออาคารเส่ียงภยัท่ีมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 75. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการอบรมเพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ในการรับมือกบัความเส่ียงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ 
อบรมดบัเพลิง ซอ้มหนีไฟ ภยัแผน่ดินไหว เป็นตน้ 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 76. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปีในการตรวจระบบ

ความปลอดภยัของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 77. จ านวนฐานขอ้มลูท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงของ เทศบาล ส าหรับการ

ให้บริการขอ้มลูหรือใชใ้นการวางแผนดา้นภูมิสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ
บริหารจดัการดา้นท่ีดิน 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 78. ร้อยละของความส าเร็จในการจดัท าผงัเมืองเพ่ือให้ เทศบาล มีแผนผงั

นโยบายและผงัเมืองรวมจงัหวดั/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพฒันาทอ้งถ่ิน

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
 79. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาและจดัรูปท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตวั

ของเมืองและเศรษฐกิจ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 80. ร้อยละของขอ้มลูท่ีดินและแผนท่ีรูปแปลงมีความถูกตอ้งครบถว้น(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 81. ร้อยละของท่ีดินของรัฐท่ีไดรั้บการจดัท าแผนท่ีถูกตอ้งครบถว้น(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 82. ร้อยละของพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ท่ีมีกฎหมายผงัเมือง
ครอบคลุม(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 83. ร้อยละของจ านวนอาคาร/อาคารสูงท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก เทศบาล ใน
ระหว่างปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

95 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 84. ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการส่งเสริมหรือสนบัสนุนจาก เทศบาล ใน

การจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 85. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีมีฐานขอ้มลูและแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/อาคาร
มาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 86. ร้อยละของการลงจุดแสดงต าแหน่งพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 
และต าแหน่งของอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจ าบา้น(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 87. จ านวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรม ท่ี
ด าเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 88. ขนาดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการ 3200 3200 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 



พฒันาเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 89. จ านวนโครงการของ เทศบาล เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์หรือความสวยงามของ
เมืองหรือชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
 90. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้แก่สตรี 2 2 1 50 การพฒันาใน

อนาคต  
 91. ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการพฒันาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบั

สตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

2 2 50 2500 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 92. จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ี เทศบาล ด าเนินการในระหว่างปี 
2562 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 93. ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล 2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 94. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ด าเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟแูก่ สตรี 1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 95. ร้อยละของสตรีท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล เม่ือ

เทียบกบัสตรีทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 



พ.ศ  
 96. ร้อยละของสตรีท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือมีงานท าต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บการ

ฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 60 30 50 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 97. ร้อยละของโครงการของ เทศบาล ท่ีกลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 
ด าเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ 
 98. จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายท่ีุ เทศบาล ด าเนินการ 1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขั้นต ่า  
 99. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบั

ผูสู้งอายทุั้งหมดในพ้ืนท่ี 

30 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 100. จ านวนโครงการส่งเสริมผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ี 

เทศบาล ไดด้  าเนินการในปีงบประมาณ  

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 101. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการ
ดูแลดา้นสุขภาพจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือ
ผูป่้วยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

75 54 45 83.33333 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 102. ร้อยละของผูสู้งอายใุนเขต เทศบาล ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

70 1 125 12500 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 103. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการออกก าลงั
กายของผูสู้งอาย ุ

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 104. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนกั 1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



ให้เห็นคุณค่าของผูสู้งอายขุองคนในครอบครัวและชุมชน 
 105. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคล่ือนท่ี การ

เยีย่มบา้น การให้ค าแนะน า ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 106. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายใุนการจดั
กิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผูสู้งอาย ุหรือกิจกรรมนนัทนาการในรอบปี 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 107. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมท่ี เทศบาล ให้การ
สนบัสนุนต่อผูสู้งอายทุั้งหมดในเขต เทศบาล 

30 1 120 12000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 108. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายใุนการฝึก
อาชีพหรือการเพ่ิมรายไดเ้สริม 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 109. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการฝึกอาชีพท่ี เทศบาล ให้การ
สนบัสนุนต่อทั้งหมดในเขต เทศบาล ท่ีมีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มี
รายไดอ่ื้นๆ 

30 678 110 16.22419 การพฒันาใน
อนาคต  

 110. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีผลการตรวจสุขภาพในระดบัปกติ หรือไม่มีสภาวะ
ซึมเศร้าเม่ือเทียบกบัผูสู้งอายทุั้งหมด(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

70 1 85 8500 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 111. ร้อยละผูสู้งอายท่ีุมีผลตรวจสุขภาพผดิปกติและไดรั้บการดูแลจาก 
เทศบาล ในการรักษาหรือส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

60 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 112. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุยากจนท่ีไดรั้บการดูแลดา้นอาชีพหรือรายไดเ้สริม
จาก เทศบาล จนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเพียงพอส าหรับการด ารงชีพ(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

60 678 75 11.06195 การพฒันาใน
อนาคต  

 113. ร้อยละของโครงการของ เทศบาล ท่ีกลุ่มผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการ คิด 
วางแผนด าเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

65 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 114. จ านวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บา้นพกัคนชรา/ศนูยพ์กัพิงผูสู้งอายขุอง 
เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 



พ.ศ  
 115. จ านวนศนูยด์ูแลผูสู้งอาย/ุสถาน Day-care ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้น

พ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 116. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผูสู้งอาย ุเพ่ือให้มี

ทกัษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีบา้นไดอ้ยา่งเพียงพอ(ภารกิจเสริม
ขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกจิที ่10 การส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้พิการ 
 117. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการให้บริการดา้น

สังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟผููพิ้การ ท่ีเขา้ถึงสิทธิของผูพิ้การ 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 118. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล เม่ือ

เทียบกบัผูพิ้การทั้งหมดท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู 

80 175 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 119. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพการ

เพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานให้กบัผูพิ้การ 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 120. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูพิ้การทั้งหมดท่ีตอ้งการ
อาชีพ รายได ้หรือการมีงานท า 

20 168 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 121. ร้อยละของผูพิ้การทุกประเภทความพิการท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก 

เทศบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังต่อผูพิ้การทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

50 317 50 15.77287 การพฒันาใน
อนาคต  



 122. ร้อยละของผูพิ้การไดข้ึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เม่ือเทียบกบัผูพิ้การทั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล 

100 317 45 14.19558 การพฒันาใน
อนาคต  

 123. ร้อยละจ านวนห้องน ้าในอาคาร เทศบาล ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานห้องน ้า
ส าหรับผูพิ้การ 

1 20 1 5 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 124. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรดูแลผูพิ้การในชุมชน 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 125. สัดส่วนจ านวนผูพิ้การในชุมชนท่ีไดรั้บการดูแลจาก เทศบาล ต่อ

อาสาสมคัรดูแลผูพิ้การจ านวน 1 คน 

7 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 126. ร้อยละของผูพิ้การท่ีมีผลการตรวจสุขภาพในระดบัปกติ ร่างกายไม่ทรุด

โทรมก่อนเวลาอนัควร หรือไม่มีปัญหาสภาวะซึมเศร้า(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 317 89 28.07571 การพฒันาใน
อนาคต  

 127. ร้อยละของผูพิ้การท่ีมีผลตรวจสุขภาพผดิปกติและไดรั้บการดูแลหรือ
ฟ้ืนฟจูาก เทศบาล ในการรักษา/ส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล หรือการท า
กายภาพบ าบดั(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 317 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 128. ร้อยละของผูพิ้การท่ียากจนหรือไม่มีงานท าท่ีไดรั้บการดูแลดา้นอาชีพ
หรือการมีงานท าจาก เทศบาล จนมีรายไดเ้พียงพอส าหรับการด ารงชีพ(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

30 168 18 10.71429 การพฒันาใน
อนาคต  

 129. ร้อยละของโครงการของ เทศบาล ท่ีกลุ่มผูพิ้การอายมีุส่วนร่วมในการคิด 
วางแผนด าเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

35 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 130. จ านวนศนูยพ์กัพิง/ดูแล/ฟ้ืนฟสูภาพส าหรับผูพิ้การในชุมชนของ เทศบาล 
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 131. จ านวนโครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอ่าศยัส าหรับคนพิการ 1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย



หรือผูสู้งอาย(ุภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่11 การส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ตดิยาเสพตดิ 
 132. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการดูแล สงเคราะห์ 

หรือฟ้ืนฟผููติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 133. ร้อยละของผูป่้วยฯ ท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล 
เม่ือเทียบกบัผูป่้วยฯ ทั้งหมดท่ีตอ้งการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟ ู

90 66 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 134. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ 
การเพ่ิมรายได ้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานให้กบัผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 135. ร้อยละของผูป่้วยฯ ท่ีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได ้หรือการ
พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูป่้วยฯ ทั้งหมดท่ีตอ้งการ
อาชีพ รายได ้หรือการมีงานท า 

20 30 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 136. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล จดัเยีย่มบา้นผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์
เป็นประจ า 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 137. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังต่อผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

85 66 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 138. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ในชุมชน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 139. สัดส่วนจ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยต่ออาสาสมคัรดูแลผูติ้ดเช้ือ/
ผูป่้วยเอดส์ในชุมชนจ านวน 1 คน 

10 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 140. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการรณรงคก์ารอยูร่่วมกบั 1 1 1 100 เท่ากบัค่า



ผูป่้วยในชุมชนอยา่งปกติสุข เป้าหมาย  
 141. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการดูแล สงเคราะห์ 

หรือฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 142. ร้อยละของผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดรั้บการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟจูาก 
เทศบาล เม่ือเทียบกบัผูติ้ดยาเสพติดทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

70 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 143. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการรณรงคก์ารอยูร่่วมกบั
ผูติ้ดยาเสพติดในชุมชนอยา่งปกติสุข 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 144. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีผลตรวจสุขภาพผดิปกติและไดรั้บการ
ดูแลหรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล ในการรักษา/ส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

80 66 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 145. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ียากจนหรือไม่มีงานท าท่ีไดรั้บการดูแล
ดา้นอาชีพ หรือการมีงานท าจาก เทศบาล จนมีรายไดเ้พียงพอส าหรับการด ารง
ชีพ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

70 30 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 146. ร้อยละของผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการดูแลหรือฟ้ืนฟจูาก เทศบาล ทีสามารถ

กลบัเขา้ไปอยูใ่นสังคมไดต้ามปกติ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

70 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่12 การสาธารณสุขมูลฐาน 
 147. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการให้ความรู้ดา้น

โภชนาการให้แก่ประชาชนทัว่ไปในเขต เทศบาล 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 148. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริม ป้องกนั /เฝ้าระวงั ดา้น
โภชนาการแก่เด็กอาย ุ0-5 ปี 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 149. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ส่งเสริมหรือป้องกนั/เฝ้าระวงั 1 1 - - ไม่มีบริการ



โภชนาการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกดั เทศบาล สาธารณะ  
 150. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริม ป้องกนั 

ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจ าถ่ิน 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 151. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการจากการส่งเสริม 
ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจ าถ่ินต่อประชากรทั้งหมด 

50 5 100 2000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 152. จ านวนชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีวสัดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจาก เทศบาล ในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ีส าคญัใน
ชุมชน เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ 
 

10 10 10 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 153. ร้อยละของจ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีบุคลากรของ เทศบาล ร่วม
เป็นคณะท างานในทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็วในพ้ืนท่ี 

100 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 154. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู ้
เล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปีเก่ียวกบัการสร้างภูมิคุม้กนัโรค 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 155. ร้อยละของแม่หรือผูเ้ล้ียงดเูด็กอาย ุ0-5 ปีไดรั้บความรู้และค าแนะน าเร่ือง
การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคต่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเดก็อาย ุ0-5 ปีทั้งหมดในชุมชน 

65 210 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 156. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการแนะน าหรือดูแล
สุขภาพของแม่และเด็ก 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 157. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ค าแนะน าหรือดูแล
หญิงหลงัคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 158. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงคใ์ห้ความรู้แก่
บิดามารด าในการเล้ียงดูบุตรอยา่งถูกวิธี ในดา้นสุภาพกาย ใจ สังคม และการ
เจริญเติบโตของเดก็ 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 159. ร้อยละของจ านวนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

95 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 160. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งเนน้การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 161. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลดความเส่ียงของเด็กและ
เยาวชนในการยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ 
 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 162. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลดความเส่ียงในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนจากการทอ้งก่อนวยัอนัควร 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 163. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีสนบัสนุนการออกก าลงักาย

หรือเล่นกีฬาของเดก็และเยาวชน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 164. ร้อยละของจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬาหรือการออกก าลงักายใน
โครงการท่ี เทศบาล ส่งเสริมหรือสนบัสนุนต่อจ านวนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

20 825 10 1.21212 การพฒันาใน
อนาคต  

 165. ร้อยละของประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากโรคประจ าถ่ินไม่เกินค่ามาตรฐานทาง
การแพทยห์รือสาธารณสุข(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 166. ร้อยละของหญิงมีครรภท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือจาก เทศบาล 
ในการรับบริการฝากครรภต์ามเกณฑก์ระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 167. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสุขาภิบาล
ร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน)  

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 168. ร้อยละของร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารไดรั้บการตรวจ
จาก เทศบาล ในรอบปีเทียบกบัจ านวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการ

80 8 15 187.5 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



ทั้งหมดในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
 169. จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจ

เสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

100 100 6 6 การพฒันาใน
อนาคต  

 170. จ านวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี 
เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
 

50 50 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 171. จ านวนโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัหรือเคหะชุมชนส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย
หรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีด าเนินการโดย เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 172. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการ
ดูแลดา้นท่ีอยูอ่าศยัจาก เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

10 245 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 173. จ านวนโครงการของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่ม
อาสาสมคัรมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลผูท่ี้มีอาการทางจิต(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 174. ร้อยละของประชาชนท่ีไม่ประสบปัญหาทุพโภชนาการจากร้านอาหาร
หรือสถานประกอบกิจการอาหารในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

85 5 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 175. ร้อยละของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ ผูป่้วย เด็ก เยาวชน และสตรี ท่ีท  างานเชิงบรูณาการร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

70 4 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 176. ร้อยละของจ านวนผูท่ี้มีอาการทางจิตในชุมชนไดรั้บการดูแลจาก เทศบาล
(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

60 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 



 177. ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปีท่ีเจ็บป่วยจากการไดรั้บโภชนาการทางอาหารท่ี
ไม่ถูกตอ้งต่อเด็กอาย ุ0-5 ปีทั้งหมด(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

7 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 178. ร้อยละของประชากรท่ีเจ็บป่วยจากการไดรั้บโภชนาการทางอาหารท่ีไม่
ถูกตอ้งต่อประชากรทั้งหมด(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
 

5 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 179. ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปีท่ีมีปัญหาทุพโภชนาการ ซ่ึงไดรั้บอาหารเสริม 
และค าแนะน าในการแกไ้ขทางโภชนาการจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

70 210 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 180. ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปีไดรั้บการเสริมภูมิคุม้กนัโรค (vaccines) จาก 
เทศบาลตามเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 210 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 181. ร้อยละของเดก็และเยาวชนท่ีมีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑข์องกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 825 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 182. ร้อยละของเดก็และเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูอยา่งผดิวิธีหรือ
ถูกกระท าทารุณกรรมจากผูป้กครอง(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 825 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 183. ร้อยละของเดก็และเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระท าการอนั
เขา้ข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน หรือไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด(ภารกิจหลกั
ขั้นพฒันา) 

96 825 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 184. ร้อยละของเดก็และเยาวชนท่ีไม่ประสบปัญหาการทอ้งก่อนวยัอนัควร
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

85 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 185. ร้อยละของโครงการ เทศบาล ท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ คิด 
วางแผนด าเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

60 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 186. ร้อยละของจ านวนเด็ก 0-5 ปีท่ีไม่ประสบปัญหาการเล้ียงดูไม่ถูกวิธีจาก
ผูสู้งอายใุนครัวเรือนต่อจ านวนเด็ก 0-5 ปีทั้งหมดท่ีถูกเล้ียงดูโดยผูสู้งอายเุพียง
ล าพงั(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

97 210 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



  
 

ด้านที ่4 ด้านการศึกษา  

ภารกจิที ่14 การศึกษาในระบบ 
 187. จ านวนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในความดูแลของ เทศบาล 2 2 1 50 การพฒันาใน

อนาคต  
 188. จ านวนเด็กในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กของ เทศบาล 100 100 47 47 การพฒันาใน

อนาคต  
 189. ร้อยละของเดก็ในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น 100 47 47 100 เท่ากบัค่า

เป้าหมาย  
 190. ร้อยละของเดก็ในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กของ เทศบาล ท่ีไดรั้บอาหารกลาง

วนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น 

100 47 47 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 191. จ านวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ เทศบาล 1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 192. จ านวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล 150 150 61 40.66667 การพฒันาใน
อนาคต  

 193. ร้อยละของเดก็โรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) 
ครบถว้น 

100 61 61 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 194. ร้อยละของเดก็ในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการครบถว้น 

100 61 61 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 195. จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 196. จ านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล 300 300 - - ไม่มีบริการ



สาธารณะ  
 197. ร้อยละของเดก็โรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารเสริม 

(นม)ครบถว้น 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 198. ร้อยละของเดก็ในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลท่ีไดรั้บอาหารกลาง
วนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 199. จ านวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในความดูแลของ เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 200. จ านวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของ เทศบาล 200 200 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 201. จ านวนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 202. จ านวนเด็กในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของ เทศบาล 200 200 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 203. จ านวนโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษาในความดูแลของ เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 204. จ านวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล 100 100 - - ไม่มีความจ าเป็น  
 205. ร้อยละของเดก็ดอ้ยโอกาสและเดก็พิการท่ีไดรั้บการศึกษาจาก เทศบาล 

เทียบต่อเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

50 12 - - ไม่มีความจ าเป็น  

 206. ร้อยละจ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เดก็พิการ หรือเด็กยากจนท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นการเงินจาก เทศบาล เทียบกบัเด็กดอ้ยโอกาส ผูพิ้การ หรือเด็ก
ยากจนในพ้ืนท่ี 

60 205 - - ไม่มีความจ าเป็น  

 207. ร้อยละของเดก็พิเศษ (เด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ท่ี
ไดรั้บการศึกษาจาก เทศบาล เทียบกบัจ านวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

30 3 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 208. จ านวนหลกัสูตรการศึกษาของทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนในโรงเรียนสังกดั 
เทศบาล 

3 3 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 209. จ านวนหลกัสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกดั เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 210. จ านวนหลกัสูตรท่ีเนน้ความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกดั เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 211. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-การกวดวิชา-การสอนเสริม
ของเด็กนกัเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกดั เทศบาล 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 212. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดั เทศบาล 2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 213. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกดั 
เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 214. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตร์ หรือทกัษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกดั เทศบาล 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 215. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
ศาสนา และภูมิปัญญาพ้ืนบา้นในโรงเรียนสังกดั เทศบาล 

3 3 3 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 216. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทกัษะการเรียน-การกวดวิชา
ของเด็กนกัเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 217. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล 
ให้การสนบัสนุน 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 218. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกดั
อ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 219. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตร์ หรือทกัษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ให้การ
สนบัสนุน 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 220. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
ศาสนาและภูมิปัญญาพ้ืนบา้นในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล ให้การ
สนบัสนุน 

2 2 20 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 221. จ านวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้เด็กดอ้ยโอกาส เด็กในพ้ืนท่ีห่างไกล/ท่ีราบสูง หรือเดก็ชาย
ขอบ 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอธัยาศัย 
 222. จ านวนท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น/ต าบลท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน 8 8 10 125 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขั้นต ่า  
 223. จ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิไดอ้ยูใ่นสถานศึกษา ซ่ึงดูแล

หรือบริหารโดย เทศบาล 

1 1 10 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 224. จ านวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดท่ีมิไดอ้ยูใ่นสถานศึกษา ท่ี 
เทศบาล ให้การสนบัสนุน 

1 1 10 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 225. จ านวนศนูยก์ารศึกษานอกห้องเรียนของ เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 226. จ านวนศนูยก์ารศึกษานอกห้องเรียนท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 227. จ านวนศนูยก์ารเรียนรู้หรือศนูยเ์ทคโนโลยท่ีีดูแลหรือบริหารงานโดย 
เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 228. จ านวนศนูยก์ารเรียนรู้หรือศนูยเ์ทคโนโลยท่ีี เทศบาล ให้การสนบัสนุน 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 229. จ านวนศนูยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ศนูยค์อมพิวเตอร์ ศนูยไ์อซีที (ICT) ศนูย์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศนูยก์ารเรียนรู้เสมือนจริง (TK Park) หรือ
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นตน้ ท่ี เทศบาล ดูแลหรือบริหารจดัการ 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 230. จ านวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทกัษะหรือการเรียนรู้ส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปในการใชชี้วิตประจ าวนั สิทธิหนา้ท่ีของพลเมือง หรือความรู้
ในทางกฎหมายท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุนหรือจดัให้มีข้ึน 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 231. จ านวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ
เขา้ถึงเทคโนโลยกีารส่ือสารหรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสร้างงานหรือนวตักรรม หรือการพฒันาเศรษฐกิจ 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 232. ร้อยละของจ านวนเด็กเลก็ในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กของ เทศบาล ต่อเดก็อาย ุ
2-4 ขวบทั้งหมดในเขต เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

30 101 47 46.53465 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 233.ร้อยละของจ านวนเดก็นกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ต่อเดก็อาย ุ
5-6 ขวบทั้งหมดในเขต(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

30 86 61 70.93023 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 234. ร้อยละของจ านวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เทศบาล ต่อเด็ก
อาย ุ7-12 ขวบทั้งหมดในเขต(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 293 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 235. ร้อยละของจ านวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของ 
เทศบาล ต่อเด็กอาย ุ13-15 ปีทั้งหมดในเขต เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

30 157 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 236. ร้อยละของจ านวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล ต่อเด็กอาย ุ16-18 ปีทั้งหมดในเขต 
เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

35 156 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 237. อตัราการมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยดุเรียนกลางคนั (drop-out 
rate) ของนกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกดั เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

96 77 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 238. ร้อยละของประชากรในเขต เทศบาล ท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไปท่ีสามารถ
อ่านออกเขียนได ้(literacy rate)(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 4 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 239. ร้อยละของเดก็นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั เทศบาล ท่ีมีผลการสอบ O-NET 
ในกลุ่มวิชาสามญัสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

30 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 240. ร้อยละของเดก็นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั เทศบาล ท่ีมีผลการสอบ O-NET 
ในกลุ่มวิชาสามญัสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

25 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 241. ร้อยละของเดก็นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั เทศบาล ท่ีมีผลการสอบ O-NET 
ในกลุ่มวิชาสามญัสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดัระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

25 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 242. ร้อยละของเดก็นกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถท างานท าไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 6(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 243. ร้อยละของเดก็นกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถท างานท าไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
 
 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 244. ร้อยละของเดก็นกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อ 85 0 - - ไม่มีบริการ



ในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถท างานท าไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

สาธารณะ  

 245. ร้อยละของเดก็นกัเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสงักดั เทศบาล ท่ีเรียนต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือสามารถท างานท าไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ระดบัอาชีวศึกษา
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 246. ร้อยละของประชาชนท่ีไดเ้ขา้ร่วมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีด าเนินการโดย เทศบาล ในปีงบประมาณ 
2561 (ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

55 5 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 247. ร้อยละของเดก็และเยาวชนซ่ึงเป็นผูพิ้การและดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัจาก เทศบาล ในปีงบประมาณ
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 248. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการร่วมมือกบัวิทยาลยั
ชุมชนในการเรียนรู้หรือการจดัการศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชน(ภารกิจ
เสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 249. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการร่วมกบั
สถาบนัอุดมศึกษาหรือวิทยาลยัอาชีวศึกษา หรือส่วนราชการต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 250. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ด าเนินการร่วมกบัภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันา
ทกัษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 251. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้หรือการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
 252. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการเพ่ือให้การช่วยเหลือ

แก่เด็กท่ีหยดุเรียนกลางคนั (drop out) ให้ไดรั้บการศึกษาตามสมควร(ภารกิจ
เสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 253. จ านวนโครงการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาหรือการเรียนรู้ทีมีมาตรฐาน/
คุณภาพ ซ่ึงเทศบาลด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอุดมศึกษา/
องคก์รวิชาชีพ/สถานศึกษาในต่างประเทศ/องคก์รระหวา่งประเทศ(ภารกิจเสริม
ขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 254. จ านวนโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน (exchange student/exchange 
program) กบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ หรือสถาบนัการศึกษาชั้นน าใน
ประเทศ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 255. จ านวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทกัษะของ
เด็กนกัเรียนสังกดั เทศบาล ในการศึกษา การประดิษฐ ์วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีในระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ หรือระหว่างประเทศ(ภารกิจเสริม
ขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 256. ร้อยละของเดก็ท่ีหยดุเรียนกลางคนัท่ีไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการศึกษา
จาก เทศบาล ต่อเดก็ท่ีหยดุเรียนกลางคนัจากโรงเรียนทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 257. ร้อยละของช่างฝีมือแรงงานท่ีสามารถประกอบอาชีพหรือหางานท าไดใ้น
ระยะเวลา 1 ปีหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงานท่ี เทศบาล จดั
ให้มีข้ึนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ด้านที ่5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที ่16 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 258. ร้อยละของจ านวนรถดบัเพลิงท่ี เทศบาล ไดด้  าเนินการซ่อมแซม 100 2 1 50 การพฒันาใน



บ ารุงรักษาให้พร้อมใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง อนาคต  
 259. จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล ด าเนินการฝึกอบรม พนกังานดบัเพลิงเพ่ือให้พร้อม

ปฏิบติังานในรอบปี 

4 4 3 75 การพฒันาใน
อนาคต  

 260. ร้อยละการจดัท าแผนดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประเภท
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

100 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 261. จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล ด าเนินการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัในรอบปีงบประมาณ 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 262. ร้อยละของจ านวนหมู่บา้น/ชุมชนในเขต เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งระบบแจง้
เหตุเม่ือเกิดอคัคีภยั/สาธารณภยัในชุมชน/หมู่บา้น 

40 10 10 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 263. ร้อยละของจ านวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพ้ืนท่ี 1.5 5 159 3180 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 264.ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ต่อ อปพร. 75 159 159 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 265. จ านวนคร้ังต่อปีท่ี เทศบาล ด าเนินการออกค าสั่ง และ สนบัสนุน ให้
อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/อปพร. ปฏิบติังานในชุมชน/
หมู่บา้น 

6 6 2 33.33333 การพฒันาใน
อนาคต  

 266. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งลดการเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนน 
 

2 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 267. ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรถดบัเพลิงของ เทศบาลเดินทางถึงสถานท่ีเกิด
อคัคีภยัเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

8 15 15 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 268. ร้อยละของมลูค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการป้องกนัอุบติัภยัทางถนน
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 50 100 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



 269. ร้อยละของมลูค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการรับมือกบัภยัพิบติัของ 
เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

60 60 100 166.66667 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 270.ร้อยละของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ี 
เทศบาล มีครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้
งานตลอด 24 ชัว่โมง(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

75 5 4 80 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 271. จ านวนเครือข่ายทอ้งถ่ินท่ี เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกในการจดัท าแผน
จดัการกบัภยัพิบติั มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซอ้มแผน
ร่วมกนั และมีการพฒันาทกัษะบุคลากรร่วมกนั(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 10 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 272. ร้อยละของงบประมาณท่ีลดลงในการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัอนัเน่ืองมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการจดัการ
ภยัพิบติั(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

40 40 50 125 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่17 การจัดระเบียบชุมชน 
 273. จ านวนขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินรองรับอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการ

จดัระเบียบสังคมบญัญติัให้ เทศบาล มีอ  านาจ/ภารกิจท่ีไดรั้บถ่ายโอน 
 
 

3 3 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 274. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัระเบียบใน
หมู่บา้น/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บา้น ประชาชน หรือกลุ่มผูสู้งอายุ 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 275. จ านวนโครงการท่ี เทศบาลร่วมกบัฝ่ายปกครอง ต ารวจ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
ผูน้ าชุมชนเพ่ือจดัการปัญหาความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน/หมู่บา้น 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 276. จ านวนหอพกัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. หอพกั พ.ศ. 
2558 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 277. จ านวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพกัเยาวชน ตาม พ.ร.บ.
หอพกั พ.ศ. 2558 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 278. จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 1 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 279. จ านวนขอ้ร้องเรียนท่ี เทศบาล ด าเนินการจดัการปัญหาความไร้ระเบียบท่ี
ไดรั้บการร้องเรียน8 

1 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 280. ร้อยละของจ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความไร้ระเบียบท่ีเกิดข้ึนและ 
เทศบาล ไดจ้ดัการแกไ้ขต่อจ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความไร้ระเบียบทั้งหมด
ในพ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 281. ร้อยละของจ านวนหอพกัท่ีไดรั้บอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 
ไดรั้บการตรวจเยีย่มจากเจา้หนา้ท่ี เทศบาล อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี(ภารกิจหลกั
ขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 282. ร้อยละของจ านวนหอพกัท่ีไม่จดทะเบียน (หอพกัเถ่ือน) ตาม พ.ร.บ.
หอพกั พ.ศ. 2558 ต่อจ านวนหอพกัทั้งหมดในพ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

25 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 283. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ใชก้ระบวนการชุมชน/ประชา
สังคมดูแลจดัการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 284. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล เก่ียวกบัการดูแลคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคหรือแกไ้ชปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่18 การจัดการความขัดแย้ง 
 285. ร้อยละของของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลท่ี 80 2 1 50 การพฒันาใน

อนาคต  



มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จดัให้มีขอ้มลูเผยแพร่และ/หรือ
มีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตดัสินใจด าเนินการ  

 286. จ านวนคร้ังท่ี เทศบาลจดัให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพ่ือรับฟัง
ความเห็นของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ภายในชุมชน/หมู่บา้น 

5 5 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 287. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือส ารวจขอ้มลูหรือความพึง
พอใจของประชาชน เพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรับปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีจะเป็นเหตุของ
ความขดัแยง้ 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 288. จ านวนเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัเหตุท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ในชุมชน ซ่ึง 
เทศบาล ไดด้  าเนินการป้องกนัมิให้เกิดความขดัแยง้ในชุมชนไดส้ าเร็จ 
 
 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 289. จ านวนคร้ังเม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน และ เทศบาล ไดเ้ขา้ไป
ด าเนินการ(ตามอ านาจหนา้ท่ีของ เทศบาล)เพ่ือแกไ้ขหรือสั่งการให้หยดุการ
กระท าท่ีเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 290. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการเพ่ือไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ (ไม่นบัรวมศนูยย์ติุธรรมชุมชน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 291. ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ี เทศบาล เขา้
ไปด าเนินการป้องกนัเหตุความขดัแยง้ไดป้ระสบผลส าเร็จ(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 292. ร้อยละของจ านวนความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในพ้ืนท่ีซ่ึง เทศบาล ได้
ด าเนินการแกไ้ขไดเ้ป็นผลส าเร็จ(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 293. เทศบาล ไดจ้ดัตั้งศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท หรือ ศนูยย์ติุธรรมชุมชนใน
พ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



ภารกจิที ่19 การป้องกนัอาชญากรรมและการกระท าผดิ 
 294. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั จดัประชุม

ปรึกษาหารือเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ร่วมกบัฝ่ายต ารวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายทอ้งท่ี 

2 2 3 150 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 295. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล และประชาคมร่วมกนัสร้าง
ชุมชน เขม้แข็ง/ประชาคมเขม้แข็ง/คุม้หมู่บา้นเพ่ือดูแลความปลอดภยัในชุมชน 
หรือป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 

3 3 3 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 296. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาลจดัให้แก่ประชาชนเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 297. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล จดัรณรงคป้์องกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเส่ียงจากปัญหายาเสพติด 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 298. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ด าเนินการร่วมกบักรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการหมู่บา้น หรือภาคประชาสังคมในการจดัเวรยามประจ า
หมู่บา้น ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสัปปะรด 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 299. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ร่วมมือกบัส่วนราชการใช้
มาตรการท่ีเขม้งวดและจริงจงัเพ่ือจดัการกบัผูค้า้หรือผูเ้สพยาเสพติดในชุมชน 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 300. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

1 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 301. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมท่ีไม่เก่ียวกบัคดียาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 302. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ไดมี้
เจา้หนา้ท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

50 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 303. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม และมี
การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

80 12 12.77 106.41667 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 304. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ไดมี้
เจา้หนา้ท่ีตรวจตราหรือเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง (ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

80 0 12.77 0 ขอ้มลูไม่ครบ  

 305. ร้อยละของมลูค่าความเสียหายในทรัพยสิ์นหรือบา้นเรือนของประชาชนท่ี 
ลดลงจากการรับมือกบัภยัสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น
พฒันา) 
 

60 60 100 166.66667 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 306. ร้อยละของผูบ้ริโภคท่ีประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบ
และไดรั้บการดูแลช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาจาก เทศบาล เทียบกบัจ านวน
ผูบ้ริโภคท่ีถูกละเมิด(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

40 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 307. ร้อยละของจ านวนขอ้ขดัแยง้ท่ีไดน้ าเขา้สู่กระบวนไกล่เกล่ียหรือ
กระบวนการยติุธรรมชุมชนท่ีสามารถยติุปัญหาได(้ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

70 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 308. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมท่ีลดลงในพ้ืนท่ี อนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินการ ของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

50 50 100 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน  

ภารกจิที ่20 ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 
 309. จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล 2 2 5 250 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขั้นต ่า  
 310. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพท่ีด าเนินการโดย 

เทศบาล 

2 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



 311. จ านวนโครงการอบรมพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 312. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมการเกษตร การ
ประมง หรือการปศุสัตว ์

2 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 313. ร้อยละของเกษตรกรท่ีผา่นการฝึกปฏิบติัและการฝึกอบรมจากศนูยเ์รียนรู้
ฯ หรือ เทศบาล เม่ือเทียบกบัเกษตรกรทั้งหมดในพ้ืนท่ี 
 

40 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 314. จ านวนเกษตรท่ีไดรั้บบริการขอ้มลูค าปรึกษาจากศนูยบ์ริการขอ้มลูดา้น
การเกษตรศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร หรือศนูยก์ารเรียนรู้ทางดา้น
การเกษตรท่ีสนบัสนุนโดย เทศบาล 

300 300 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 315. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส ารวจและช่วยเหลือ

การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดย เทศบาล 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 316. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกนัหรือแกไ้ข

ปัญหาภยัแลง้ให้กบักลุ่มเกษตรกร 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 317. จ านวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือ

ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย ์

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 318. ร้อยละของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในโครงการของ เทศบาล ท่ีส่งเสริมการท า

การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย ์ต่อเกษตรกร
ทั้งหมด 

20 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 319. จ านวนโครงการฟ้ืนฟสูภาพพ้ืนท่ีการเกษตรหรือท่ีดินท ากินโดย เทศบาล 1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 



ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 320. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟตู่อฟ้ืนท่ีเส่ือมโทรมทั้งหมด 10 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 321. จ านวนตลาด/ตลาดสดท่ีด าเนินการโดย เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 322. จ านวนกิจการโรงรับจ าน า/สถานธนานุบาลของ เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 323. จ านวนโรงฆ่าสัตวข์อง เทศบาล 
 
 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 324. จ านวนศนูยบ์ริการขอ้มลูดา้นการเกษตร ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการ
เกษตรหรือศนูยก์ารเรียนรู้ทางดา้นการเกษตรท่ีสนบัสนุนโดย เทศบาล 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 325. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือกระตุน้หรือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 326. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันา-ทะนุบ ารุงในพ้ืนท่ีจาก เทศบาล 

หรือมีการปรับปรุงเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ป้ายบอกทาง 
ป้ายให้ขอ้มลูการท่องเท่ียว ไฟส่องสว่าง ห้องน ้ า หรือทางเดิน เป็นตน้ 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 327. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัพฒันาหรือฟ้ืนฟู

แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 328. ร้อยละของจ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียต่อจ านวน 30 0 - - ไม่มีบริการ



กลุ่มเกษตรกรทั้งหมดท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

สาธารณะ  

 329. ร้อยละของรายไดข้องกลุ่มเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจากการจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

15 15 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 330. ร้อยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรั้บการจดัการและฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือ
การผลิตให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทั้งหมด(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 
 
 

10 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 331. ร้อยละของจ านวนกลุ่มอาชีพท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียต่อจ านวนกลุ่ม
อาชีพทั้งหมดท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

50 5 5 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 332. ร้อยละของรายไดข้องกลุ่มอาชีพท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียจากการจ าหน่าย
ผลผลิตตามท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

20 20 90 450 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 333. ร้อยละของจ านวนช่างฝีมือแรงงานท่ีมีงานท าหลงัจากท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

60 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 334. ร้อยละของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียของช่างฝีมือแรงงานหลงัจากท่ีไดรั้บ
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

10 10 60 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 335. ร้อยละการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี 
เทศบาลพฒันาข้ึนหรือดูแลบ ารุงรักษา(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

20 20 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 336. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการใชจ่้าย/รายจ่ายต่อวนัของนกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 10 10 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 



(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 337. ร้อยละของประชากรกลุ่มยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

35 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 338. อตัราการมีงานท าของประชากรวยัแรงงานในพ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 
 

97 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 339. อตัราการมีงานท าตามฤดูกาลของเกษตรกรในพ้ืนท่ี(ภารกิจหลกัขั้น
พฒันา) 

90 90 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 340. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ค  าปรึกษาการจดัตั้ง

กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

3 3 1 33.33333 การพฒันาใน
อนาคต  

 341. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการพฒันาดิน หมอ
ดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟ้ืนฟคุูณภาพดิน เป็นตน้(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 342. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือส่งเสริมการเกษตรท่ีได้

มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้(ภารกิจเสริม
ขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 343. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการประกนัหรือพยงุราคาผลผลิต

ทางการเกษตร หรือการประกนัรายไดข้องกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



 344. จ านวนแผนพฒันาดา้นการเกษตรระดบัต าบล/ชุมชน(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 345. จ านวนขอ้มลูพ้ืนฐาน (ฐานขอ้มลู) ดา้นการเกษตรระดบัต าบลท่ี เทศบาล 

จดัท าข้ึนหรือขอ้มลูสารสนเทศดา้นการเกษตรย ัง่ยนื(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 346. จ านวนศนูยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศนูย ์OTOP สินคา้หัตถกรรม หรือศนูย์

จ  าหน่ายสินคา้ของ เทศบาล ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 347. จ านวนศนูยข์อ้มลูส่งเสริมการลงทุน ศนูยส่์งเสริมการท่องเท่ียวของ 

เทศบาล (ไม่นับรวมศนูย ์OTOP หรือศนูยแ์สดงสินคา้) ท่ีเปิดให้บริการ
ตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 348. จ านวนตลาดนดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลาดน ้า หรือ

ตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน หรือพฒันาข้ึนโดย เทศบาล
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 349. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการตลาด-จดัหาวตัถุดิบ-การ

วิจยัและพฒันา-การบรรจุภณัฑสิ์นคา้การเกษตร สินคา้ชุมชน หรือสินคา้ 
OTOP เพ่ือเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินคา้ชุมชนให้ครบวงจร(ภารกิจ
เสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 350. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการพฒันาขอ้มลู
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การคา้ การจา้งงาน รายได ้อาชีพ การท่องเท่ียว หรือการ
ลงทุนในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 351. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ค าปรึกษาหรือ 1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 



แนะน าเก่ียวกบัการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย ์หรือการลงทุนในพ้ืนท่ี
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 352. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ เทศบาล ท่ีด าเนินการ
นอกพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนหรือการท่องเท่ียวภายในชุมชน(ภารกิจเสริม
ขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 353. จ านวนโครงการส่งเสริมหรือดูแลความปลอดภยัหรือการป้องกนัปัญหา

อาชญากรรมให้กบันกัท่องเท่ียว(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 354. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในภาคการเกษตร(ภารกิจเสริมขั้น

พฒันา) 

15 15 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 355. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในภาคบริการและการท่องเท่ียว

(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

10 10 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 356. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนของกลุ่มอาชีพ SME หรือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

15 15 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 357. ร้อยละของการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือ
การจา้งงานในพ้ืนท่ี(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

10 10 25 250 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 358. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมรายจงัหวดั (GPP)(ภารกิจเสริม
ขั้นพฒันา) 

8 8 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 359. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมรายจงัหวดั (GPP) จากภาค

การเกษตร (กรณีเทศบาล/เทศบาลใชผ้ลผลิตภณัฑม์วลรวมของเมือง หรือ 

3 3 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 



GCP)(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) พ.ศ  
 360. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมรายจงัหวดั (GPP) จากภาค

บริการและการท่องเท่ียว (กรณีเทศบาล/เทศบาลใชผ้ลผลิตภณัฑม์วลรวมของ
เมือง หรือ GCP)(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

10 10 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 361. ร้อยละของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีประสบเหตุอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

เทศบาล ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

96 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 362. ร้อยละของจ านวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
GAP/GMP/HACCP เป็นตน้(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 
 
 

15 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 363. ร้อยละของจ านวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
จาก เทศบาลสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีรายไดต่้อเน่ือง(ภารกิจเสริม
ขั้นพฒันา) 

50 5 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 364. ร้อยละของเกษตรกรท่ีสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

70 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 365. ร้อยละของเกษตรกรท่ียา้ยถ่ินแบบถาวรของแรงงานภาคการเกษตร
(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

5 5 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที ่7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกจิที ่21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 366. ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนท่ีจดัเก็บโดย เทศบาล 90 3 3 100 ผา่นค่าเป้าหมาย

ขั้นต ่า  



 367. ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 95 3 3 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 368. ร้อยละของปริมาณขยะติดเช้ือท่ีจดัเก็บโดย เทศบาล 90 0.00067 0.00067 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 369. ร้อยละของปริมาณขยะติดเช้ือท่ีก  าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 90 0.00067 0.00067 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 370. จ านวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาลในการจดัการขยะตกคา้งใน
ชุมชน 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 371. จ านวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพอากาศในเขต เทศบาล 6 6 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 372. จ านวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพน ้าในล าน ้ าสาธารณะและชายฝ่ัง 6 6 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 373. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือรณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบั
ไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และภยัจากการเผาในท่ี
โล่ง 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 374. ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมหรือรณรงคจ์าก เทศบาล เร่ืองไฟ
ป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า และภยัจากการเผา-ในท่ีโล่ง 

50 2 2 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 375. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ปัญหาไฟป่า หรือในการ
ป้องกนัหรือแกไ้ขการเผาในท่ีโล่ง 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 376. จ านวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการประสานความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองจาก 
เทศบาล เพ่ือเป็นเครือข่ายในการจดัการไฟป่าหรือเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่า 

5 5 100 2000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 377.จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการอนุรักษด์ูแลรักษาป่า 
แหล่งน ้ าธรรมชาติ ล  าน ้ าสาธารณะ และทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจดัการ

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  



เก่ียวกบัปัญหาวชัพืช ผกัตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสีย และการขุดลอกคคูลอง ฯลฯ 
 378. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงคป้์องกนัหรือ

แกไ้ขปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือปัญหาตล่ิงพงั 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 379. ร้อยละของจ านวนคร้ังในการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือ

ประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามท่ี เทศบาล ไดรั้บการ
ร้องเรียน 
 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 380. จ านวนแหล่งขยะตกท้ิงคา้ง พ้ืนท่ีท่ีจดัเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณท่ีถูก
ลกัลอบน าขยะไปท้ิง(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

1 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 381. ปริมาณขยะตกคา้งในชุมชน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 1 0 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 382. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีจดัเก็บได ้เม่ือเทียบกบัขยะชุมชน(ตนัต่อวนั)
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

90 3 3 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 383. ร้อยละของแหล่งน ้าในชุมชนท่ีมีคุณภาพน ้าไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 5 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 384. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้ง

ปี(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 385. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาชายฝ่ังกดัเซาะหรือตล่ิงพงั ไดรั้บการ
แกไ้ขป้องกนัหรือเยยีวยาจาก เทศบาล(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 386. ร้อยละของจ านวนไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

5 5 50 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 387. ร้อยละของขนาดของพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกไฟไหมท่ี้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

5 5 50 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 388. ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการประสานความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองกบั 
เทศบาล เพ่ือเป็นเครือข่ายจดัการไฟป่าหรือเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่า(ภารกิจ
หลกัขั้นพฒันา) 

30 30 2 6.66667 การพฒันาใน
อนาคต  

 389. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คดัแยก
ขยะ ลดใชถุ้งพลาสติก น าขยะกลบัมาใชใ้หม่ หรือลดการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

2 2 2 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 390. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต เทศบาล 
และมีการดูแลรักษาป่าอยา่งต่อเน่ือง(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 391. จ านวนโครงการท่ีการสนบัสนุนกลุ่มอาสาสมคัรหรือการสร้างเครือข่าย
เพ่ือพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการไฟป่าในพ้ืนท่ี
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 392. จ านวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ท่ีแจง้รายงานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ีตลอดทั้งปี(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 393. ร้อยละของการจดัเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สารเคมีอนัตราย และขยะอนัตรายท่ีด าเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 

50 0.00033 0.00033 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 394. จ านวนคร้ังในการตรวจวดัคุณภาพน ้าใตดิ้นท่ีด าเนินการโดย เทศบาล
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

2 2 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



 395. จ านวนคร้ังในการตรวจวดัเสียงท่ีด าเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 

12 12 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 396. จ านวนคร้ังในการตรวจวดัสารเคมีตกคา้งในดินท่ีด าเนินการโดย เทศบาล

(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 397. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการรณรงคส่์งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานทางเลือก(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 398. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงคส่์งเสริมการลด
ใชส้ารเคมีในการเกษตร(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 
 
 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 399. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล .ด าเนินการให้ความรู้ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติให้แก่กลุ่มแรงงานต่างดา้ว หรือแรงงานต่างถ่ิน
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 400. จ านวนระบบขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
เทศบาล ใชใ้นการวางแผนและด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ภารกิจ
เสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 401. ร้อยละของขยะชุมชนท่ีมีการคดัแยก หรือน ากลบัไปใชใ้หม่เม่ือเทียบกบั
ปริมาณขยะทั้งหมดต่อวนั(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

20 3 22 733.33333 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 402. ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกตน้ไมข้อง 
เทศบาลซ่ึงมีการดูแลรักษาให้ตน้ไมอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์และเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

7 7 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



 403. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีไม่ มีตรวจพบสารเคมีตกคา้งระยะยาวใน
พ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 404. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีตรวจไม่พบสารเคมีตกคา้งระยะยาวในแหล่ง
น ้าใตดิ้น(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 405. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี
(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 406. ร้อยละของพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีตรวจไม่พบสารเคมีตกคา้งระยะยาวในแหล่ง
น ้าสาธารณะและชายฝ่ัง(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ภารกจิที ่22 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
 407. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียน การ

สืบทอดและปลูกจิตส านึกวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

3 3 20 666.66667 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 408. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2 2 20 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 409. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือส่งเสริมหรือเผยแพร่การ
แสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 410. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งคน้หา ยกยอ่ง หรือเชิดชู
ปราชญช์าวบา้น และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 411. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ท่ีมุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญา
ชาวบา้น ความเช่ือ ประเพณี ค่านิยมทอ้งถ่ิน และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ไดศึ้กษา
เรียนรู้ 

2 2 1 50 การพฒันาใน
อนาคต  

 412. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล ท่ีส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจและ
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีศรัทธาใน

3 3 20 666.66667 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



สถาบนัศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 413. จ านวนโบราณสถานในทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษด์ูแลจาก เทศบาล 2 2 1 50 การพฒันาใน

อนาคต  
 414. จ านวนพิพิธภณัฑช์องชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการดูแลจาก เทศบาล 1 1 - - ไม่มีบริการ

สาธารณะ  
 415. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษห์รือพฒันา

เมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 416. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ทอ้งถ่ินดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล และ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

3 3 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 417. จ านวนคร้ังของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนาสถานในพ้ืนท่ี 
เทศบาล 

24 24 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 418. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิด
อาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม (อส.มศ.) หรือ
เครือข่ายเพ่ือดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพ้ืนท่ี เทศบาล 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 419. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออตัลกัษณ์ดา้น
ศิลปะศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ิน(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

85 5 600 12000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

 420. ร้อยละของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ิน หรือสถานท่ี
ส าคญัในทางประวติัศาสตร์หรือวฒันธรรมท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน ไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์
(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 

60 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 421. ร้อยละของจ านวนคร้ังในการจดัการของ เทศบาล ต่อปัญหาการบุกรุก
หรือท าลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพ้ืนท่ีตามท่ีไดรั้บแจง้ต่อจ านวนคร้ังท่ี

70 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



ไดรั้บแจง้ปัญหาทั้งหมด(ภารกิจหลกัขั้นพฒันา) 
 

 422. จ านวนระบบขอ้มลู/ฐานขอ้มลูดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณี
(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

2 2 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 423. จ านวนหลกัสูตรการเรียนรู้ดา้นวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีน ามา
ถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกดั เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 
 
 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 424. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน
ท่ีจดัข้ึนภายนอกพ้ืนท่ีในระดบัประเทศ/นานาชาติเพ่ือให้ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นท่ี
รู้จกัแพร่หลายซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 425. โครงการหรือจ านวนแผนท่ีวฒันธรรม แผนท่ีชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนท่ีของ
ดีชุมชนแผนท่ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ปราชญช์าวบา้น ฯลฯ ท่ี เทศบาล จดัท าหรือ
ส่งเสริมให้มีการจดัท าข้ึนเพ่ือแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษห์รือพฒันาเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 426. จ านวนโครงการหรือแผนงานบรูณาการระหว่าง เทศบาล กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในดา้นการอนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม สถานท่ีส าคญั โบราณสถาน 
ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวฒันธรรม(ภารกิจเสริมขั้น
พ้ืนฐาน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 427. จ านวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการส่งเสริมบรูณาการหรือ
สร้างเครือข่ายทางศาสนา(ภารกิจเสริมขั้นพ้ืนฐาน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 428. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาล และถูกจดัอยูใ่นฐานขอ้มลูส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมในระดบัประเทศ/นานาชาติ(ภารกิจเสริมขั้น
พฒันา) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 429. มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอยา่งชดัเจน
(ภารกิจเสริมขั้นพฒันา) 
 

8 8 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 430. ร้อยละของจ านวนศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน โบราณสถาน หรือ
สถานท่ีส าคญั ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 
ฯลฯ ท่ีไดรั้บการดูแลหรือส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองจากการมีแผนงานหรือขอ้มลู
พ้ืนฐานดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน(ภารกิจเสริมขั้น
พฒันา) 

75 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
 
 

 

 
จึงขอรายงานให้สภาเทศบาลแห่งนี้ทราบ ดังนี้ครับ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
ด.ต.ทวีศักด์ิ อุ่นตาล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบ้านล้า กระผมมีแนวความคิดว่า ต้องการท าการเสวนา 

ร่วมกันทางอ าเภอเชียงค าและเทศบาลต าบลฝายกวาง และทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว ต้องการแกไ้ขปัญหาท่ีต้นเหตุ โดยเชิญผู้น าและเชิญ
นายอ าเภอเชียงค าเป็นประธานร่วมประชุมปรึกษาแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบ้านล้าท่ีต้นเหตุ  
ทุกท่านมีความเห็นอย่างไรครับ 

 
นายทอน  ใจดี          หากทุกภาคส่วนมาร่วมการช่วยแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ระยะยาว
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
นายทัตพงศ ์ ใจดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล      ขอสอบถามเรื่อง ถนนสายบ้านปี้ เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาประชาชนสัญจรอาจท าให้เกิดอันตราย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ หากต้องการขอยางมะตอย มาปิดหลุมท่ีเป็นบ่อจะท า
ได้หรือไม่ และไฟกิง่ ท่ีเป็นจุดล่อแหลม ขอให้ทางเทศบาลท าการส ารวจ ครับ 

 
ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี        ส าหรับถนนท่ีเป็นบ่อ ซึ่งทางเทศบาลของเราไม่มีการก่อสร้างถนนท่ีท าด้วยยางมะตอย         
ปลัดเทศบาล  เราไม่สามารถเบิกค่าซ่อมแซมเป็นยางมะตอยได้ครับ 
 
นายวิโรจน์ สมณะ         ส าหรับไฟกิ่ง ทางกองช่างได้ท าการส ารวจแล้วต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งต้องรอใกล้        
รองนายกเทศมนตรี ส้ินงบประมาณ ว่ามีเงินเหลือจ่ายจากส่วนไหนเท่าไหร่ ครับ 
 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นางยอด สติราษฎร์       ดิฉันได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่ีมีพื้นท่ีต าบลเวียงเช่ือมต่อต าบลฝายกวาง ไม่สามารถเสียภาษีได้  
ประธานสภาเทศบาล    จึงไม่รู้จะไปเสียภาษีเขตไหน ขอฝากด้วยค่ะ 
 
ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี        ส าหรับเรื่องนี้ขอฝากทางกองช่างเข้าตรวจสอบแนวเขตด้วยครับ 
ปลัดเทศบาล   
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

/นายทอน  ใจดี... 



นายทอน  ใจดี          ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562        
ประธานสภาเทศบาล    ในวันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี ๒๕62 และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 

 
 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เม่ือวันที่  19  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 
 

 
                               (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นางใย  เมืองมูล)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายวิรัตน์ เวียงค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (กรรมการ)       
                                                   (นางรัตติยา อ่อนนวล)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


