ข้อมูลอำเภอวังสะพุง แบ่งเขตกำรปกครอง ออกเป็น
กำรปกครองส่วนภูมิภำค
อำเภอวังสะพุงแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 10 ตำบล 144 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. ตำบลวังสะพุง
มี 14 หมู่บ้ำน
2. ตำบลทรำยขำว
มี 20 หมู่บ้ำน
3. ตำบลหนองหญ้ำปล้อง
มี 20 หมู่บ้ำน
4. ตำบลหนองงิ้ว
มี
9 หมู่บ้ำน
5. ตำบลปำกปวน
มี 12
หมู่บ้ำน
6. ตำบลผำน้อย
มี 19
หมู่บ้ำน
7. ตำบลผำบิ้ง
มี
6 หมู่บ้ำน
8. ตำบลเขำหลวง
มี 13 หมู่บ้ำน
9. ตำบลโคกขมิ้น
มี 20 หมู่บ้ำน
10. ตำบลศรีสงครำม
มี 11 หมู่บ้ำน
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นอำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
1. เทศบำลเมืองวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลวังสะพุง และตำบลศรีสงครำม
2. เทศบำลตำบลปำกปวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปำกปวนทั้งตำบล
3. เทศบำลตำบลศรีสงครำม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสงครำม (นอกเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง)
4. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสะพุง
(นอกเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง)
5 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำยขำว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรำยขำวทั้งตำบล
6. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหญ้ำปล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้ำปล้องทั้งตำบล
7. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองงิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองงิ้วทั้งตำบล
8. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำน้อย ครอบคลุมพืน้ ที่ตำบลผำน้อยทั้งตำบล
9. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขำหลวงทั้งตำบล
10. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นทั้งตำบล
11. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำบิ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผำบิ้งทั้งตำบล
คำขวัญอำเภอวังสะพุง

วังสะพุงแดนอริยสงฆ์ ถิ่นธำรงเสมำหินทรำย ตำนำนเมืองเซไลแห่งทรำยขำว โครงกำรผำบ่ำว
ผำสำวผดุงรำษฎร์ เสริมศรีสง่ำชำติศูนย์ศิลป์สิรินธร

-2พื้นที่อำเภอวังสะพุงทั้งหมด 1,145.0 ตร.กม. (442.1 ตร.ไมล์) จำนวนประชำกร (2562)
ทั้งหมด 112,176 คน ควำมหนำแน่น 97.67 คน/ตร.กม. (253.7 คน/ ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 42130
ข้อมูลเทศบำลเมืองวังสะพุง
สภำพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐำนที่สำคัญของเทศบำลเมืองวังสะพุง ลักษณะที่ตั้ง
อำณำเขต และเขตกำรปกครอง เทศบำลเมืองวังสะพุง จัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐำนะ
จำกสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542 โดยยกฐำนะจำกสุขำภิบำลวังสะพุงเป็นเทศบำลตำบล
วังสะพุง และประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2542
มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภำคม 2542 ต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้ ประกำศเปลี่ยนแปลง
ฐำนะเทศบำลตำบลวังสะพุง ขึ้นเป็น เทศบำลเมืองวังสะพุง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนำยน 2554
จนถึงปัจจุบัน สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 303 ถนนประชำเสรี หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดเลย ระยะทำง 20 กิโลเมตร

ตรำเทศบำล เทศบำลเมืองวังสะพุง มีตรำประจำเทศบำล เป็นรูปปรำสำท แม่น้ำ และต้นไม้
ควำมหมำย ปรำสำท คือ ที่อยู่ของเจ้ำผู้ครองเมืองวังสะพุง ที่นำควำมเจริญรุ่งเรืองมำช้ำนำน
แม่นำ คือ แม่น้ำเลยไหลผ่ำนกลำงเมือง ซึ่งหมำยถึงควำมอุดมสมบูรณ์ มีวังน้ำวน มีทรัพยำกรทำง
น้ำ หำได้ตลอดทั้งปี ต้นไม้ คือ ต้นสะพุง เป็นต้นไม้ที่มักเกิดในป่ำที่มีดินอุดมสมบูรณ์ มีลำต้น
ตรง สูงประมำณ 15-20 เมตร กว้ำง 5-7 คนโอบ ตั้งอยู่ใกล้ปรำสำทริมน้ำเลยซึ่งหมำยถึง
ควำมร่มเย็นเป็นสุขของเมืองวังสะพุง
ลักษณะที่ตัง เทศบำลเมืองวังสะพุง ตั้งอยู่ในพื้นที่รำบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขำ มีแม่น้ำที่สำคัญ
ไหลผ่ำน คือ แม่น้ำเลย ซึ่งมีต้นกำเนิดจำกภูหลวงด้ำนอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่ำน
อำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคำน
จำนวนพืนที่และประชำกร พื้นที่เขตเทศบำลเมืองวังสะพุง มีพื้นที่จำนวน 6.07
ตำรำงกิโลเมตร ประชำกรจำนวน 11,609 คน ชำย 5,615 คน หญิง 5,994 คน
(ข้อมูล ปี 2562)
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เขตกำรปกครองเทศบำลเมืองวังสะพุงแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 2 ตำบล 9
หมู่บ้ำน ดังนี้ ตำบลวังสะพุง จำนวน 7 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนบุ่งผักก้ำมหมู่ที่ 3 บ้ำนปำกเป่งหมู่ที่
4 บ้ำนบุงคล้ำหมู่ที่ 5 บ้ำนนำหลักหมู่ที่ 6 บ้ำนเลิงหมู่ที่ 8 บ้ำนวังสะพุงหมู่ที่ 9 บ้ำนศรี
บุญเรืองหมู่ที่ 10 ตำบลศรีสงครำม จำนวน 2 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนน้อยนำหมู่ที่ 1 บ้ำนบุ่งไสล่
หมู่ที่ 2
เทศบำลเมืองวังสะพุงได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบเทศบำลเมืองวังสะพุงว่ำ
ด้วยคณะกรรมกำรชุมชนพุทธศักรำช 2555 เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพเหตุกำรณ์ปัจจุบันและ
เพื่ อ ให้ ป ระชำชนได้ มี ส่ ว นร่ว มในกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำชุ ม ชนตนเองโดยจั ด ตั งชุ ม ชนในเขต
เทศบำลเมืองสะพุงจำนวน 20 ชุมชน ดังนี ชุมชนบ้ำนนำหลัก 1 ชุมชนบ้ำนนำหลัก 2
ชุมชนศรีบุญเรือง 1 ชุมชนศรีบุญเรือง 2 ชุมชนวัดศรีชมชื่น ชุมชนวัดจอมมณี 1 ชุมชนวัดจอม
มณี 2 ชุมชนบุ่งคล้ำ ชุมชนบุ่งคล้ำน้อย ชุมชนบุ่งผักก้ำม ชุมชนบุ่งผักก้ำมสำมัคคี ชุมชนหนอง
เงิน ชุมชนบ้ำนเลิง ชุมชนบุ่งไสล่1 ชุมชนบุ่งไสล่2 ชุมชนบ้ำนน้อยนำ ชุมชนร่วมใจพัฒนำ
ชุมชนบ้ำนวังสะพุง1 ชุมชนบ้ำนวังสะพุง2 ชุมชนวัดวังสะพุง
วัดในเขตเทศบำล มีจำนวน 8 วัด ประกอบด้วย
1.วัดศรีอุดมวงศ์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
2.วัดประชำรำษฎร์นิมิต
ตัง้ อยู่หมู่ที่ 6
3.วัดป่ำหลักเมืองแสงธรรม
ตัง้ อยู่หมู่ที่ 6
4.วัดศรีบุญเรือง
ตัง้ อยู่หมู่ที่ 8
5.วัดศรีชมชื่น
ตัง้ อยู่หมู่ที่ 9
6.วัดวังสะพุงพัฒนำรำม
ตัง้ อยู่หมู่ที่ 9
7.วัดจอมมณี
ตัง้ อยู่หมู่ที่ 4
8.วัดป่ำประชำสรรค์
ตัง้ อยูห่ มู่ที่ 3

ตำบลศรีสงครำม
ตำบลวังสะพุง
ตำบลวังสะพุง
ตำบลวังสะพุง
ตำบลวังสะพุง
ตำบลวังสะพุง
ตำบลวังสะพุง
ตำบลวังสะพุง

ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล เทศบำลเมืองวังสะพุง มีโครงสร้ำง
ดังนี้นำยกเทศมนตรี 1 คน รองนำยกเทศมนตรี 3 คน ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 2 คน
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 1 สมำชิกสภำเทศบำล จำนวน 18 คน
ข้อมูลพนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนจ้ำง เทศบำลเมืองวังสะพุง
แบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 7 ส่วน ประกอบดัวย นำงรัชฎำภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบำลเมือง
วังสะพุง ปฏิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง หัวหน้ำส่วนรำชกำร จำนวน 7 คน
โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง จำนวน 3 โรง 1 ศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้

-41. สำนักปลัด

ข้ำรำชกำร
10 คน
ลูกจ้ำงประจำ
2 คน
พนักงำนจ้ำง
14 คน
จ้ำงเหมำบริกำร
6 คน
2. กองวิชำกำรและแผนงำน ข้ำรำชกำร
4 คน
พนักงำนจ้ำง
3 คน
จ้ำงเหมำบริกำร
1 คน
3. กองคลัง
ข้ำรำชกำร
8 คน
ลูกจ้ำงประจำ
1 คน
พนักงำนจ้ำง
7 คน
จ้ำงเหมำบริกำร
3 คน
4. กองกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำร
7 คน
พนักงำนจ้ำง
10 คน
จ้ำงเหมำบริกำร
19 คน
5. กองช่ำง
ข้ำรำชกำร
3 คน
พนักงำนจ้ำง
15 คน
จ้ำงเหมำบริกำร
12 คน
6. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้ำรำชกำร
พนักงำนจ้ำง
จ้ำงเหมำบริกำร
7. กองสวัสดิกำรสังคม
ข้ำรำชกำร
พนักงำนจ้ำง
จ้ำงเหมำบริกำร
รวมข้ำรำชกำร 39 คน ลูกจ้ำงประจำ 3 คน พนักงำนจ้ำง
จ้ำงเหมำบริกำร 80 คน รวมบุคลำกรทังสิน 193 คน
โรงเรียนเทศบำล มีจำนวน 3 โรง 1 ศูนย์ ดังนี
1. โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 1
ข้ำรำชกำรครู
พนักงำนจ้ำง
จ้ำงเหมำบริกำร

รวม 32

คน

รวม

8

คน

รวม 19

คน

รวม 36

คน

รวม
3
20
38
4
2
1
71

30 คน
คน
คน
คน รวม 61 คน
คน
คน
คน รวม 7 คน
คน

25
10
2

คน
คน
คน รวม 37 คน

2. โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 2 บ้ำนบุ่งไสล่
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พนักงำนจ้ำง
จ้ำงเหมำบริกำร
พนักงำนบริกำร

19
7
12
1

คน
คน
คน
คน รวม 39 คน

3. โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 3

ข้ำรำชกำรครู 6 คน
พนักงำนจ้ำง
7 คน
จ้ำงเหมำบริกำร 2 คน รวม 15 คน
50 คน พนักงำนจ้ำง 24 คน จ้ำงเหมำบริกำร 17 คน

รวมข้ำรำชกำรครู
รวมทังสิน 91 คน
4. ศูนย์เด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง

ข้ำรำชกำรครู
พนักงำนจ้ำง

5 คน
1 คน รวม 6 คน

วิสัยทัศน์เทศบำลเมืองวังสะพุง เมืองน่ำอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เทศบำลเมืองวังสะพุง ก้ำวสู่ควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ อย่ำงยั่งยืน คณะผู้บริหำร
เทศบำล มีแนวคิดกำรพัฒนำท้องถิ่นให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเมืองน่ำอยู่โดยให้ทุกคนในชุมชนมีส่วน
ร่วม ประชำชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนำและร่วมภำคภูมิในในผลงำน จึงได้มีกำรจัดทำ
โครงกำรพัฒนำบ้ำนเมืองขึ้นมำเพื่อให้เทศบำลเมืองวังสะพุง เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ตำม
หลักกำร เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบำลแห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำ และกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล สภำเมืองวังสะพุง อำนำจประชำชน มิได้สิ้นสุด ณ
วันเลือกตั้ง เทศบำลเมืองวังสะพุง ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนใน
กำรแสดงควำมคิ ด เห็ น ร่ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ จึ ง จั ด ให้ มี ส ภำเมื อ ง วำระแห่ ง เมื อ งวั ง สะพุ ง
WANGSAPHUNG AGENDA ขึ้นเพื่อระดมควำมคิดและแก้ไขปัญหำร่วมกัน
โครงกำรต่ำง ๆ ทีมีกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. โครงกำรถนนปลอดถังขยะ โดยมีถนนเป้ำหมำยคือ ถนนสำยหลัก ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
ได้แก่ ถนนภูมิวิถี ถนนประชำเสรี และถนนศรีสงครำม โดยมีกิจกรรมคือ นำถังขยะที่ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนสำยหลักออกทั้งหมด และได้นำถัง ขยะที่ใช้ในครัวเรือนขนำด 20 ลิตร มอบให้กับครัวเรือน
โดยให้ครัวเรือนนำขยะมำทิ้งเป็นเวลำ เทศบำลเมืองวังสะพุง ได้กำหนดกำรเก็บขยะในถนนสำย
หลักทุกวันตั้งแต่ เวลำ 18.00 - 22.00 นำฬิก ำ ถนนปลอดถังขยะเทศบำลเมืองวังสะพุง ได้
ดำเนินกำรเก็บขนขยะตั้งแต่เวลำ 18.00-21.00 นำฬิกำ เป็นประจำทุก วัน โดยไม่มีถังขยะ
บริเวณหน้ำบ้ำน แบ่งเป็น 3 สำยหลัก ดังนี้ 1. ถนนภูมิวิถี 2. ถนนศรีสงครำม 3. ถนนประชำเสรี
และเพิ่มอีก 3 สำยหลัก 1.ถนนศำลเจ้ำ-บ้ำนบุ่งผักก้ำม

-62.ถนนศำลเจ้ำ-สำมแยกนำหลัก 3.ถนนมลิวรรณสำยเก่ำตลอดสำย
ถนนปลอดถังขยะ
ดำเนิน กำรเก็ บถังขยะคืนเทศบำล ตำมโครงกำรถนนปลอดถัง ขยะ เพื่อลดปริมำณขยะและ
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในชุมชนนำหลัก 1 ชุมชน
นำหลัก 2 ชุมชนศรีบุญเรือง 1 ชุมชนศรีบุญเรือง 2 ถนนปลอดถังขยะเทศบำลเมืองวังสะพุง
ร่วมกับสมำคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสำธำรณะ เปิดโครงกำรธนำคำรขยะ เลี้ยงไส้เดือน
ดินกำจัดขยะอินทรีย์ ผักสวนครัวปลอดภัยไร้สำรพิษ และได้มอบถังขยะให้ชุมชนในเขตเทศบำล
ตำมโครงกำรทำขยะเปียกจำกเศษน้ำแกงในครัวเรือน จำนวน 150 ใบ เพื่อลดปริมำณขยะและ
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในชุมชนดำเนินกำรด้ำนควำมสะอำด
ตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้ขยำยเต็มพื้นที่ในเขต เทศบำลเมืองวังสะพุง นับได้เป็นเป็น
ถนนปลอดถังขยะร้อยเปอร์เซ็นต์
2. โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล เทศบำลเมืองวังสะพุง ได้จัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลและออก
รับซื้อขยะรีไซเคิล ให้ร้ำนค้ำ/บ้ำนเรือนได้คัดแยกขยะเพื่อรวบรวมและนำขยะ
รีไซเคิลฝำกกับ
เทศบำลเมืองวังสะพุง เป็นกำรลดปริมำณขยะและให้ร้ำนค้ำ/บ้ำนเรือน มีรำยได้ซึ่งจะออกรับฝำก
ทุกวันพุธ และมีสมุดบัญชีให้กับร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว มีสมำชิกจำนวน 266 คน
จำนวนเงิน 84,865.50 บำท
3. โครงกำรอนุรักษ์ต้นสะพุง
ต้นสะพุง เป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อคล้ำยกับอำเภอวังสะพุง
ซึ่ง
ปัจจุบันต้นสะพุง เป็นพันธ์ไม้ที่หำยำกและเกือบจะสูญพันธุ์ไปจำกเขตอำเภอวังสะพุง เทศบำลเมือง
วังสะพุง ได้เห็นถึงควำมสำคัญของไม้ชนิดนี้จึงได้จัดทำโครงกำรอนุรักษ์ต้นสะพุง ขึ้น
สะพุง หมำยถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำเลย สะพุง หรือสมพง คือ ชื่อไม้ต้น
ขนำดใหญ่ชนิด Tetrameles nudiflora R.Br. ในวงศ์ Datiscaceae ชอบขึ้นริมน้ำ
โคน
ต้นเป็นพอนแผ่กว้ำง เปลือกสีเทำหรือเท่ำแกมสีน้ำตำลเลื่อมเป็นมัน ใบมน ทิ้งใบหมดต้นในฤดู
ร้อน เนื้อไม้อ่อนเบำ ใช้ทำก้ำนไม้ขีด เรือขุดและฝ้ำเพดำนได้หรือเรียก สมพุง กะปุง กะพุง งุ้น
(อีสำนเรียกว่ำต้นสะพุง)
เทศบำลเมือวังสะพุง ได้มีกำรเพำะเลี้ยงต้นกล้ำสะพุงเพื่อแจกจ่ำยให้แก่ชุมชนต่ำงๆ ที่มี
ควำมสนใจที่จะนำไปปลูกในบริเวณพื้นที่สำธำรณะในชุมชน เป็นกำรเพิ่มจำนวนต้น สะพุงให้มี
มำกขึ้ น ในปั จ จุ บั น ชุ ม ชนต่ ำ ง ๆ และได้ มี ก ำรจั ด ท ำ MOU ระหว่ ำ งส่ ว นรำชกำร ก ำนั น
ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินกำรอนุรักษ์ต้นสะพุง และปัจจุบันต้นไม้สะพุงแม้กระทั่งต้น
กล้ำเล็ก ๆ หรือต้นเก่ำแก่ ชำววังสะพุง นับว่ำเป็นมรดกอันล้ำค่ำ
ทำงประวัติศำสตร์ของ
คนวังสะพุง เป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้ลูกหลำนได้ศึกษำได้ช่วยกันปกป้องรักษำและอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติ
อันล้ำค่ำนีไ้ ว้เป็นไม้คู่เมืองวังสะพุงต่อไป

-74. โครงกำรหน้ำบ้ำน น่ำมอง เทศบำลเมืองวังสะพุง ได้เริ่มจัดตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2552 - 2559) เป็นเวลำต่อเนื่อง 7 ปี มีเจตนำรมณ์ในกำรพัฒนำ
บ้ำนเมือง โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพี่น้องประชำชนชำว
เทศบำลเมืองวังสะพุง จึงได้มีแนวคิดจัดทำโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำบ้ำนเมืองโดยให้ประชำชนได้
เข้ำมำมีบทบำทร่วมทำกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนั้นและสิ่งสำคัญคือกำรพัฒนำนั้นต้องเกิดจำก
ควำมสมำนฉันท์ สำมัคคีของประชำชนในชุมชนดังนั้น เทศบำลจึงได้จัดทำโครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำ
มอง โดยดำเนินโครงกำรในหลักกำรที่ว่ำ หน้ำบ้ำนสะอำด กันสำดเรียบร้อย ไม่ลำแนวขอบ
รับผิดชอบบำทวิถี ขยะไม่มี ต้นไม้ไม่รกรุงรัง โดยดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
เจ้ำของบ้ำนเรือนที่พักอำศัย ได้มีกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้ถูกหลักสุขำภิบำล สะอำด สวยงำม
น่ำอยู่น่ำมอง ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้อยู่อำศัย
1. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ชุมชนจัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชนประจำเดือน(เดือนละ 1 ครั้ง)
1.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรประชุมชุมชน ในแต่ละเดือน (ไม่นับรวมกรรมกำรชุมชน)
1.2 ชุมชนจัดกำรประชุมกรรมกำรชุมชนภำยในวันที่ 13 ของทุกเดือน
1.3 ชุมชนส่งรำยงำนกำรประชุมภำยในวันที่ 20 ของทุกเดือน
1.4 ชุมชนมีกำรส่งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน(เดือนละครั้ง)
1.5 ชุมชนมีกำรจัดเก็บเงินค่ำขยะและนำส่งเงินค่ำเก็บขยะให้กับเทศบำล
1.6 ชุมชนมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประเพณี วัฒนธรรมต่ำง ๆ โดยที่เทศบำลจัดขึ้น
2. ด้ำนควำมสะอำดของชุมชน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
2.1 ควำมสะอำดในครัวเรือน - ไม่พบแหล่งเพำะพันธ์ลูกน้ำยุงลำย – ไม่มีขยะมูลฝอย
ตกค้ำงในบ้ำน – ไม่มีสิ่งก่อเหตุรำคำญ เช่น กลิ่น แสง เสียง – ครัวเรือนสะอำด โดยพิจำณำจำก
อุปกรณ์
2.2 ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในบริเวณบ้ำน - บริเวณบ้ำนสะอำดไม่มีขยะตกค้ำง
หรือถ้ำมีขยะต้องเก็บไว้ในภำชนะรอบรับเท่ำนั้น - มีกำรดูแลต้นไม้ภำยในบ้ำนไม่รกรุงรังล้ำเขต
สำธำรณะ
2.3 ควำมเป็นระเบียบของถนน ตรอก ซอยในชุมชน – ไม่มีต้นไม้ขึ้นรกรุงรังบริเวณข้ำงผิว
จรำจร และด้ำนหน้ำรั้วบ้ำน – ไม่มีเศษหิน เศษดิน จำกบ้ำนเรือน หรือจำกบนถนน ไหลลงผิว
จรำจร หรือขอบผิวจรำจร - ไม่มีเศษขยะตกหล่นหรือถูกทิ้งลงข้ำงถนน – ไม่พบน้ำขังบนผิวถนน
หรือไหล่ถนน
2.4 ในชุมชนของท่ำนมีกำรติดตั้งถังดักไขมัน หรือบ่อดักไขมันในตัวอำคำรบ้ำนเรือน ที่พัก
อำศัย ในชุมชน โดยไม่นับรวมที่เทศบำลไปติดตั้ง
2.5 ในครัวเรือนชุมชนของท่ำน มีกำรคัดแยก ขยะเปียก ขยะแห้ง
2.6 ชุมชนของท่ำนมีกำรทำน้ำหมักจุลินทรีย์ในอำคำร บ้ำนเรือนพักอำศัยเอง

-82.7 ชุมชนมีกำรปลูกผักสวนครัวไว้ในบ้ำนและบริเวณนอกบ้ำนโดยมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ 2
ตำรำงเมตร
2.8 ชุมชนมำกำรจัดทำ Big Cleaning Day เพื่อเป็นกำรทำควำมสะอำดรวมของชุมชนและมี
ผู้เข้ำร่วม 30 คน ขึ้นไป (เดือนละ 1 ครั้ง)
ส ำหรั บ เกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนด้ ำ นควำมสะอำดชุ ม ชนนี้ จะมี ก ำรพิ จ ำรณำปรั บ เปลี่ ย นไปตำม
สภำวกำรณ์กำรพัฒนำในขณะนั้น หรือตำมปัญหำด้ำนควำมสะอำดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น อีกทั้งยังมี
กำรกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตำมสมควรเพื่อกำรส่งเสริมสุขอนำมัยของประชำชน
3. โครงกำรริเริมใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้ร่วมกันคิดค้น หรือประดิษฐ์ เกิดนวัตกรรม
ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ในบ้ำนเรือน หรือชุมชนระยะแรกของกำรดำเนินกำรนั้นเทศบำลกำหนดให้
ประชำชนในชุมชนได้ร่วมกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่สำมำรถเพื่อส่งเสริมกำรคิดค้นและประดิษฐ์
นวัตกรรมใหม่ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ และหลักเกณฑ์ล่ำสุดที่เทศบำลกำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนโครงกำรริเริ่มขึ้นมำใหม่ ผ้ำป่ำขยะ ผ้ำป่ำกล่องนม แจกันดอกไม้ หมวก
ทำจำกกล่องนม ผ้ำกันเปื้อนจำกถุงนมโรงเรียน ถุงผ้ำลดโลกร้อน แก้วน้ำลดโลกร้อน กำรคัด
แยกขยะพิษใช้รอทิ้งตำมรอบเก็บขนของ อ.บ.จ. ถนนปลอดถังขยะ 100 % คอนโดไส้เดือนดิน
สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีของคนในชุมชน
นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรโครงกำรหน้ำบ้ำน น่ำมอง เทศบำลได้แต่งตั้งคณะกรรมตรวจ
ประเมินให้คะแนนชุมชน ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ซึ่งแต่ละชุมชนนั้น ได้ร่วมกันพัฒนำชุมชน
ตนเองอย่ำงพร้อมเพรียง บรรยำกำศเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งควำมสุข ในกำรร่วมกันพัฒนำ
ชุมชน สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้กับเทศบำล ให้เป็นเทศบำลน่ำอยู่ น่ำมอง
กำรที่จะดำเนินกำรโครงกำรนี้ให้สัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรนั้น เทศบำลต้อง
ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน ในกำรทำกิจกรรมบนหลักเกณฑ์กำรประกวดอย่ำงต่อเนื่องจึ่งจะ
สำมำรถก้ำวไปสู่ควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ซึ่งเทศบำล ได้มีกำรแต่งตั้งพนักงำนเทศบำล
เป็นที่ปรึกษำให้แต่ละชุมชน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
ของคณะผู้บริหำร และแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกตรวจประเมินทุก ๆ 3 เดือน พร้อมทั้งตัดสิน
มอบรำงวัลแก่ชุมชนที่ชนะกำรประกวด
5. โครงกำรจัดกำรลดปริมำณขยะในชุมชน เทศบำลเมืองวังสะพุงได้ดำเนินโครงกำร
จัดกำรลดปริมำณขยะในชุมชน โดยกำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิล โดยชุมชนวัดจอมมณี 2 ได้
จัด ตั้ งและดำเนิ นงำนมำตั้ ง แต่ ปี งบประมำณ 2552 จนถึ ง ปัจ จุ บัน และผ่ ำนเข้ ำรอบในกำร
ประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ปี 2554 และ 2555 ธนำคำรขยะรีไซเคิลในชุมชนได้
ดำเนินงำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร คือ ชุมชนวังสะพุง 1 ชุมชนวังสะ
พุง 2 ชุมชนวัดจอมมณี 1 ชุมชนวัดจอมมณี 2 ชุมชนศรีชมชื่น ชุมชนหนองเงิน และได้จัดทำ
โครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะ กับกิจกรรมทอดผ้ำป่ำขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ร่วมกับชุมชน
คุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้ำน วัด โรงเรียน วัดศรีอุดมวงศ์ ชุมชนและส่วนรำชกำร

-9เพื่อรณรงค์ปลู กจิต สำนึ กให้ เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่ว ไปและเจ้ ำหน้ ำที่เทศบำล ในกำรลด
ปริมำณขยะมูลฝอยและรวบรวมขยะที่รับบริจำคนำไปจำหน่ำย เพื่อนำรำยได้ไปใช้ในกิจกรรม
สำธำรณกุศล และพิธีลงนำมควำมร่วมมือในโครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะในชุมชน โครงกำร
ลด ละ เลิก กำรใช้ถุงพลำสติกและกล่องโฟมในชุมชน โครงกำรลงแขก Big Cleaning Day บ้ำน
วัด โรงเรียน ประจำปี 2561 ณ วัดศรีอุดมวงศ์ บ้ำนน้อยนำ ตำบลศรีสงครำม ลดปริมำณใน
ชุมชนได้ประมำณ 0.5 ตัน/เดือน
6. โครงกำร Big Cleaning Day เทศบำลเมืองวังสะพุงได้ดำเนินงำนร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง โดยมีกิจกรรมรณรงค์ทำควำม
สะอำดถนน กวำดถนน ล้ำงทำควำมสะอำดถนน เก็บกวำดขยะ โดยมีถนนเป้ำหมำยได้แก่ ถนน
ภูมิวิถี ถนนประชำเสรี ถนนศรีสงครำม และในชุมชนโดยกองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้
รณรงค์ทำควำมสะอำดชุมชนร่วมกับประชำชนในชุมชน ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนละ 2 ครั้ง
เป็นประจำ โดยได้ดำเนินงำนมำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2553
7. โครงกำรเดินไป เก็บขยะไป (Pick And WalK) เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกวันพุธ
นำโดยคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ประธำนชุมชน พนักงำนครู
พนักงำนจ้ำงเทศบำล เข้ำร่วมกิจกำร ได้ออกกำลังกำย และเก็บขยะไปด้วย ทำให้บ้ำนเมืองเกิด
ควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตำมถนนประชำเสรี ถนนภูมิวิถี ถนนรำชภักดี
โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย มำเป็นประธำนเปิดโครงกำร ได้จัดทำตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมำ
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินกิจกรรมทำควำมสะอำดและ
รวมพลังลดถุงพลำสติก ลดโลกร้อน ลดทิ้ง ลดใช้ถุงพลำสติก No Plastic Bag เนื่องใน วัน
สิ่งแวดล้อมโลก ปี 2553 ในวันที่ 11 มิถุนำยน 2553 ณ บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเลย (สะพำน
บ้ำนเหนือ ตลอดแนว) ชุมชนวัดจอมมณี หมู่ที่ 4 ตำบลวังสะพุง กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้กำหนดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ขึ้นเช่น กำรตัดหญ้ำ ถำงป่ำ เก็บเศษขยะ กำร
ลดปริมำณขยะ / ธนำคำรขยะรีไซเคิล กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังสะพง และชุมชนวัดจอมมณี
ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ เป็น
กำรช่วยเหลือแก้ปัญหำควำมเดือดร้อน โดยเฉพำะผู้สูงอำยุและคนพิกำรให้สำมำรถดูแลพึ่งพำ
ตนเองได้ ไม่เป็นภำระของครอบครัวและสังคม ซึ่งเทศบำลเมืองวังสะพุง จะมีกำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุและคนพิกำร ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
จำนวนผู้สูงอำยุ 2,263 คน

จำนวนผู้พิกำร
จำนวนผู้ป่วยเอดส์

428
24

-10คน
คน

โรงเรียนผู้สูงอำยุ ได้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ ปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีจำนวน
นักเรียน 40 คน เปิดสอนจำนวน 4 รุ่น เปิดโรงเรียนเพื่อสร้ำงพื้นที่และโอกำสให้ผู้สูงอำยุ
มีสถำนที่ในกำรทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรฝึกปฏิบัติตำมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ด้ำนนันทนำกำร ด้ำนสังคม ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนศำสนำและกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตั้งอยู่ ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำลเมือง
วังสะพุง ในบริเวณโรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ผลงำนกำรบริหำรจัดกำรดีเด่นเทศบำลเมืองวังสะพุง ผลงำนแห่งควำมภำคภูมิใจ
ปี พ.ศ.
รำงวัล/ผลงำนดีเด่น
หน่วยงำนที่มอบ
1. ปี พ.ศ. 2550 รำงวัลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดีเด่น

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

2. ปี พ.ศ. 2552 รองชนะเลิศอันดับสำมโครงกำรประเมิน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ปี 2552
3. ปี พ.ศ. 2553 รำงวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วม
ศูนย์อนำมัยที่ 6 กรมอนำมัย
แห่ง ปี 2553 ระดับ
กระทรวงสำธำรณสุข
เทศบำลตำบล ระดับเขต
4. ปี พ.ศ. 2555 รำงวัลเทศบำลน่ำอยู่ อย่ำงยั่งยืน
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2555
5. ปี พ.ศ. 2556 โล่เกียรติยศหน่วยงำนที่ได้รับควำมสนใจ เทศบำลนครอุดรธำนี
กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับเทศบำลผู้เข้ำ
ชมนิทรรศกำรมำกที่สุดประชุมวิชำกำร
เครือข่ำยท้องถิ่นน่ำอยู่
6. ปี พ.ศ. 2556 โล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติรำงวัลชนะเลิศโครง สำนักงำนจังหวัดเลย
กำรบ้ำนเมืองสวยสดใส ปีใหม่เมืองเลย
7. ปี พ.ศ. 2555 โล่เกียรติคุณโครงกำรประกวดชุมชน
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
2556 ปลอดขยะ Zero Waste
8. ปี พ.ศ. 2557 โล่เกียรติยศงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ สำนักงำนหลักประกันคุณภำพ
ระดับท้องถิ่น ยอดเยี่ยมอันดับสอง
แห่งชำติ สำขำจังหวัดเลย

-119. ปี พ.ศ. 2558 โล่เชิดชูเกียรติรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
โครงกำรประเมินเทศบำลด้ำนสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนประจำปี 2558
10. ปี พ.ศ. 2558 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
โครงกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดเลย
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
11. ปี พ.ศ. 2559 โล่พร้อมเกียรติบัตรรำงวัลชนะเลิศ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย
โครงกำรประกวดหอกระจำยข่ำว/
เสียงตำมสำย ประเภทเทศบำล/อบต.
12. ปี พ.ศ. 2559 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
โครงกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้และสนับสนุน ท้องถิ่นจังหวัดเลย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนกำรบริกำร
ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดและลดปริมำณขยะ
มูลฝอย ประจำปี 2559
13. ปี พ.ศ. 2560 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
กรมส่งเสริมคุณภำพสิงแวดล้อม
เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนประจำปี
2559 เทศบำลขนำดกลำง
14. ปี พ.ศ. 2560 โล่ประกำศเกียรติคุณ รับคัดเลือกให้เป็น สภำสังคมสงเครำะห์แห่งชำติ
องค์กรที่มีกิจกรรม ทำงสังคมดีเด่น
ประจำปี 2560
15. ปี พ.ศ. 2561 รำงวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลกำร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงำน ดีเด่น ประจำปี 2561
ผลงำนดีเด่นด้ำนกำรศึกษำ โครงกำร
แข่งขันตอบปัญหำสำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชน
16. ปี พ.ศ. 2561 โล่ประกำศเกียรติคุณองค์กรจัดกำร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ
โครงกำร มือถือเก่ำไป ชีวิตใหม่มำเพื่อมอบ
หนังสือให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
17. ปี พ.ศ. 2561 โล่รำงวัลและใบประกำศเกียรติคุณชมเชย สำนักงำนจังหวัดเลย
โครงกำรประกวดสวนสำธำรณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561
-12-

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 2 บ้ำนบุ่งไสล่
1. ผลงำนระดับนำนำชำติ รำยกำร Internationalk Robotic Olympiad 2018
ระหว่ำง 20-23 กรกฎำคม 2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ชนะเลิศกำรแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 2 ขำ
นำยภำนุวัฒน์ ลิจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ไตรกีฬำ นำยวุฒิชยั ผำมะนำว
/นำยวรพงษ์ เคนโคก
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ปลำ
เด็กชำยธคชพ กลิ่นจันทร์
/นำยภำนุวัฒน์ ศรีสอำด
รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 1
1. รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำรแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตำม ระดับชั้น ป.1 -ป.3
งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่ำง 12 - 14 ธันวำคม 2562 เด็กชำยณัญวัฒน์ ศรีชำรี โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง
1. รำงวัลเหรียญทองอันดับ 3 ผลกำรประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัย เดินตัวหนอน
กำรศึกษำปฐมวัย (อนุบำล 1-3) ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี
2561 ณ เทศบำลเมืองนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 27 มิถุนำยน 2561

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ข้อมูลอำเภอวังสะพุง แบ่งเขตกำรปกครอง
ข้อมูลเทศบำลเมืองวังสะพุง
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
วิสัยทัศน์เทศบำลเมืองวังสะพุง
โครงกำรถนนปลอดถังขยะ
โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล
โครงกำรอนุรักษ์ต้นสะพุง
โครงกำรหน้ำบ้ำน น่ำมอง
โครงกำรลดปริมำณขยะในชุมชน
โครงกำร Big Cleaning Day
โครงกำรเดินไป เก็บขยะไป (Pick And WalK)
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตเบี้ยยังชีพ
โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ผลงำนกำรบริหำรจัดกำรดีเด่น ผลงำนแห่งควำมภำคภูมิใจ
สถิติกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
สถิติรำยรับ รำยจ่ำย ประจำปี 2562

1
2
3
3–5
5
5–6
6
6
7-8
8-9
9
9
9
9 - 10
10
10 - 12
13 – 23
24 – 25

ภำคผนวก

สถิติกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย

สถิติรำยรับ รำยจ่ำย ประจำปี พ.ศ. 2562

