
งบประมา

ณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ

14.1 จ ำนวนศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กในควำมดแูลของ 

เทศบำล

แหง่ 2 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

14.2 จ ำนวนเด็กในศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กของ เทศบำล คน 74 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

14.3 จ ำนวนเด็กในศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กทีไ่ดรั้บอำหำร

เสรมิ (นม) ครบถว้น

คน 74 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

14.4 จ ำนวนเด็กในศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กของ เทศบำล

 ทีไ่ดรั้บอำหำรกลำงวนัทีม่คีณุคำ่ทำงโภชนำกำร

ครบถว้น

คน 74 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

14.5 จ ำนวนโรงเรยีนอนุบำลในควำมดแูลของ 

เทศบำล

แหง่ เลอืก

14.6 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนอนุบำลของ เทศบำล คน เลอืก

14.7 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนอนุบำลของ เทศบำล ที่

ไดรั้บอำหำรเสรมิ (นม) ครบถว้น

คน เลอืก

14.8 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนอนุบำลของ เทศบำลที่

ไดรั้บอำหำรกลำงวนัทีม่คีณุคำ่ทำงโภชนำกำร

ครบถว้น

คน เลอืก

14.9 จ ำนวนโรงเรยีนประถมศกึษำในควำมดแูลของ 

เทศบำล

แหง่ เลอืก

14.10 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษำของ 

เทศบำล

คน เลอืก

14.11 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษำของ 

เทศบำล ทีไ่ดรั้บอำหำรเสรมิ (นม) ครบถว้น

คน เลอืก

14.12 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษำของ 

เทศบำลทีไ่ดรั้บอำหำรกลำงวนัทีม่คีณุคำ่ทำง

โภชนำกำรครบถว้น

คน เลอืก

14.13 จ ำนวนโรงเรยีนมัธยมศกึษำตอนตน้ในควำม

ดแูลของ เทศบำล

แหง่ เลอืก

14.14 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนมัธยมศกึษำตอนตน้

ของ เทศบำล

คน เลอืก

14.15 จ ำนวนโรงเรยีนมัธยมศกึษำตอนปลำยใน

ควำมดแูลของ เทศบำล

แหง่ เลอืก

14.16 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนมัธยมศกึษำตอนปลำย

ของ เทศบำล

คน เลอืก

14.17 จ ำนวนโรงเรยีนระดบัอำชวีศกึษำในควำม

ดแูลของ เทศบำล

แหง่ เลอืก

14.18 จ ำนวนเด็กในโรงเรยีนอำชวีศกึษำของ 

เทศบำล

คน เลอืก

14.19 จ ำนวนเด็กดอ้ยโอกำสและเด็กพกิำรทีไ่ดรั้บ

กำรศกึษำจำก เทศบำล

คน เลอืก

14.20 จ ำนวนเด็กดอ้ยโอกำส เด็กพกิำร หรอืเด็ก

ยำกจนทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุนดำ้นกำรเงนิจำก เทศบำล

คน เลอืก

14.21 จ ำนวนเด็กพเิศษ (เด็กทีต่อ้งกำรควำม

ชว่ยเหลอืดแูลเป็นพเิศษ) ทีไ่ดรั้บกำรศกึษำจำก

โรงเรยีนสงักัด เทศบำล

คน เลอืก

14.22 จ ำนวนหลกัสตูรกำรศกึษำของทอ้งถิน่ที่

พัฒนำขึน้ในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

หลกัสตูร เลอืก

14.23 จ ำนวนหลกัสตูรในระบบสองภำษำใน

โรงเรยีนสงักัด เทศบำล

หลกัสตูร เลอืก

14.24 จ ำนวนหลกัสตูรทีเ่นน้ควำมเป็นเลศิเฉพำะ

ทำงในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

หลกัสตูร เลอืก

14.25 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู-้

ทักษะกำรเรยีน-กำรกวดวชิำ-กำรสอนเสรมิของเด็ก

นักเรยีนตอ่ปีในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

โครงกำร เลอืก

14.26 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิอำชพีใน

โรงเรยีนสงักัด เทศบำล

โครงกำร เลอืก

14.27 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิ

ภำษำตำ่งประเทศในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

โครงกำร เลอืก

14.28 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้

เกีย่วกับเทคโนโลย ีวทิยำศำสตร ์หรอืทักษะ

คอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

โครงกำร เลอืก

14.29 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิกำรอนุรักษ์

ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ศำสนำ และภมูปัิญญำ

พืน้บำ้นในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

โครงกำร เลอืก

กำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ แบบสอบถำมที ่2-3 เทศบำลต ำบล ปรุใหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน

ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ภารกจิที ่14 การศกึษาในระบบ



14.30 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู-้

ทักษะกำรเรยีน-กำรกวดวชิำของเด็กนักเรยีนตอ่ปีใน

โรงเรยีนสงักัดอืน่ๆ ที ่เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุน

โครงกำร 2 65000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

14.31 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิอำชพีใน

โรงเรยีนสงักัดอืน่ๆ ที ่เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุน

โครงกำร เลอืก

14.32 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิ

ภำษำตำ่งประเทศในโรงเรยีนสงักัดอืน่ๆ ที ่เทศบำล 

ใหก้ำรสนับสนุน

โครงกำร เลอืก

14.33 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้

เกีย่วกับเทคโนโลย ีวทิยำศำสตร ์หรอืทักษะ

คอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีนสงักัดอืน่ๆ ที ่เทศบำล ให ้

กำรสนับสนุน

โครงกำร เลอืก

14.34 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิกำรอนุรักษ์

ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ศำสนำและภมูปัิญญำ

พืน้บำ้นในโรงเรยีนสงักัดอืน่ๆ ที ่เทศบำล ใหก้ำร

สนับสนุน

โครงกำร เลอืก

14.35 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรของ เทศบำล ใน

กำรสง่เสรมิหรอืขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำใหเ้ด็ก

ดอ้ยโอกำส เด็กในพืน้ทีห่ำ่งไกล/ทีร่ำบสงู หรอื

เด็กชำยขอบ

โครงกำร เลอืก

14.36 จ ำนวนนักเรยีนทีม่ำเรยีนตลอดปีกำรศกึษำ

โดยไมห่ยดุเรยีนกลำงคนั (drop-out rate) ของ

โรงเรยีน/สถำนศกึษำสงักัด เทศบำล (ภำรกจิหลกั

ขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.37 จ ำนวนประชำกรในเขต เทศบำล ทีม่อีำยุ

ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไปทีส่ำมำรถอำ่นออกเขยีนได ้

(literacy rate) (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.38 จ ำนวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

 ทีม่ผีลกำรสอบ O-NET ในกลุม่วชิำสำมัญสงูกวำ่

คำ่เฉลีย่ของจังหวดัระดบัประถมศกึษำปีที ่6 

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.39 จ ำนวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

 ทีม่ผีลกำรสอบ O-NET ในกลุม่วชิำส ำมัญสงูกวำ่

คำ่เฉลีย่ของจังหวดัระดบัมัธยมศกึษำปีที ่3(ภำรกจิ

หลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.40 จ ำนวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด เทศบำล

 ทีม่ผีลกำรสอบ O-NET ในกลุม่วชิำส ำมัญสงูกวำ่

คำ่เฉลีย่ของจังหวดัระดบัมัธยมศกึษำปีที ่6(ภำรกจิ

หลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.41 จ ำนวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีน/สถำนศกึษำ

สงักัด เทศบำล ทีเ่รยีนตอ่ในระดบัทีส่งูข ึน้หรอื

สำมำรถท ำงำนท ำไดใ้นระยะเวลำ 1 ปี ระดบั

ประถมศกึษำปีที ่6(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.42 จ ำนวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีน/สถำนศกึษำ

สงักัด เทศบำล ทีเ่รยีนตอ่ในระดบัทีส่งูข ึน้หรอื

สำมำรถท ำงำนท ำไดใ้นระยะเวลำ 1 ปี ระดบั

มัธยมศกึษำปีที ่3(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.43 จ ำนวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีน/สถำนศกึษำ

สงักัด เทศบำล ทีเ่รยีนตอ่ในระดบัทีส่งูข ึน้หรอื

สำมำรถท ำงำนท ำไดใ้นระยะเวลำ 1 ปี ระดบั

มัธยมศกึษำปีที ่6(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

14.44 จ ำนวนเด็กนักเรยีนในโรงเรยีน/สถำนศกึษำ

สงักัด เทศบำล ทีเ่รยีนตอ่ในระดบัทีส่งูข ึน้หรอื

สำมำรถท ำงำนท ำไดใ้นระยะเวลำ 1 ปี ระดบั

อำชวีศกึษำ(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

เลอืก

15.1 จ ำนวนทีอ่ำ่นหนังสอืประจ ำหมูบ่ำ้น/ต ำบลที ่

เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุน

แหง่ 3 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.2 จ ำนวนหอ้งสมดุประชำชนหรอืหอ้งสมดุทีม่ไิด ้

อยูใ่นสถำนศกึษำ ซึง่ดแูลหรอืบรหิำรโดย เทศบำล

แหง่ 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.3 จ ำนวนหอ้งสมดุประชำชนหรอืหอ้งสมดุทีม่ไิด ้

อยูใ่นสถำนศกึษำ ที ่เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุน

แหง่ 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.4 จ ำนวนศนูยก์ำรศกึษำนอกหอ้งเรยีนของ 

เทศบำล

แหง่ 2 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.5 จ ำนวนศนูยก์ำรศกึษำนอกหอ้งเรยีนที ่เทศบำล

 ใหก้ำรสนับสนุน

แหง่ 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.6 จ ำนวนศนูยก์ำรเรยีนรูห้รอืศนูยเ์ทคโนโลยทีี่

ดแูลหรอืบรหิำรงำนโดย เทศบำล

แหง่ 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.7 จ ำนวนศนูยก์ำรเรยีนรูห้รอืศนูยเ์ทคโนโลยทีี ่

เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุน

แหง่ 1 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.8 จ ำนวนศนูยเ์ทคโนโลยกีำรศกึษำ ศนูย์

คอมพวิเตอร ์ศนูยไ์อซที ี(ICT) ศนูยเ์รยีนรู ้

วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีศนูยก์ำรเรยีนรูเ้สมอืน

จรงิ (TK Park) หรอืหอ้งสมดุมชีวีติ เป็นตน้ ที ่

เทศบำล ดแูลหรอืบรหิำรจัดกำร

แหง่ เลอืก

ภารกจิที ่15 การศกึษานอกระบบ/การศกึษาตามอธัยาศยั



15.9 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรอบรมสง่เสรมิทักษะ

หรอืกำรเรยีนรูส้ ำหรับประชำชนท่ัวไปในกำรใช ้

ชวีติประจ ำวนั สทิธหินำ้ทีข่องพลเมอืง หรอืควำมรู ้

ในทำงกฎหม ำยที ่เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุนหรอืจัด

ใหม้ขี ึน้

โครงกำร เลอืก

15.10 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรของ เทศบำล ที่

สง่เสรมิกำรเรยีนรูห้รอืกำรเขำ้ถงึเทคโนโลยกีำร

สือ่สำรหรอือนิเทอรเ์น็ตเพือ่สง่เสรมิกำรเรยีนรูต้ลอด

ชวีติกำรสรำ้งงำนหรอืนวตักรรม หรอืกำรพัฒนำ

เศรษฐกจิ

โครงกำร 1 30000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.11 จ ำนวนประชำชนทีไ่ดเ้ขำ้รว่มในโครงกำร

สง่เสรมิกำรเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน/กำรเรยีนรูต้ำม

อัธยำศยัทีด่ ำเนนิกำรโดย เทศบำล ในปีงบประมำณ 

2561 (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน 200 100000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

15.12 จ ำนวนเด็กและเยำวชนซึง่เป็นผูพ้กิำรและ

ดอ้ยโอกำสไดรั้บกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนนอกระบบหรอื

กำรศกึษำตำมอัธยำศยัจำก เทศบำล ใน

ปีงบประมำณ 2561 (ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

15.13 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรรว่มมอืกับวทิยำลยัชมุชนในกำรเรยีนรู ้

หรอืกำรจัดกำรศกึษำนอกระบบใหแ้กป่ระชำชน

(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร 1 0 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

15.14 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรรว่มกับสถำบนัอดุมศกึษำหรอืวทิยำลยัอำ

ชวีศกึษ ำ หรอืสว่นรำชกำรตำ่งๆ ในกำรสง่เสรมิกำร

เรยีนรูห้รอืกำรพัฒนำทักษะฝีมอืแรงงำน(ภำรกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

15.15 จ ำนวนโครงกำรที ่เทศบำล ด ำเนนิกำร

รว่มกับภำคเอกชน ภำคอตุสำหกรรม หรอื

ผูป้ระกอบกำรในกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูห้รอืกำร

พัฒนำทักษะฝีมอืแรงงำน(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

15.16 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรเพือ่สง่เสรมิกำรเรยีนรูห้รอืกำรพัฒนำ

ศกัยภำพของเด็กทีม่คีวำมสำมำรถพเิศษเป็นกำร

เฉพำะ(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

15.17 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมที ่เทศบำล 

ด ำเนนิกำรเพือ่ใหก้ำรชว่ยเหลอืแกเ่ด็กทีห่ยดุเรยีน

กลำงคนั (drop out) ใหไ้ดรั้บกำรศกึษำตำมสมควร

(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

15.18 จ ำนวนโครงกำรเพือ่สง่เสรมิกำรศกึษำหรอื

กำรเรยีนรูท้มีมีำตรฐำน/คณุภำพ ซึง่เทศบำล

ด ำเนนิกำรรว่มกับหน่วยงำนภำยนอก/สถ ำบนั

อดุมศกึษำ/องคก์รวชิำชพี/สถำนศกึษำใน

ตำ่งประเทศ/องคก์รระหวำ่งประเทศ(ภำรกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐำน)

โครงกำร 1 50000 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

15.19 จ ำนวนโครงกำรนักเรยีนแลกเปลีย่น 

(exchange student/exchange program) กับ

สถำบนักำรศกึษำในตำ่งประเทศ หรอื

สถำบนักำรศกึษำชัน้น ำในประเทศ(ภำรกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

15.20 จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิกำรประกวดควำมรู ้

ควำมสำมำรถหรอืทักษะของเด็กนักเรยีนสงักัด 

เทศบำล ในกำรศกึษำ กำรประดษิฐ ์วทิยำศำสตร์

และเทคโนโลย ีในระดบัภมูภิำค ระดบัประเทศ หรอื

ระหวำ่งประเทศ (ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

15.21 จ ำนวนเด็กทีห่ยดุเรยีนกลำงคนัทีไ่ดรั้บกำร

ชว่ยเหลอืดำ้นกำรศกึษำจำก เทศบำล(ภำรกจิเสรมิ

ขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

15.22 จ ำนวนชำ่งฝีมอืแรงงำนทีส่ำมำรถประกอบ

อำชพีหรอืหำงำนท ำไดใ้นระยะเวลำ 1 ปีหลงัจำกที่

ไดรั้บกำรฝึกอบรมทักษะฝีมอืแรงงำนที ่เทศบำล จัด

ใหม้ขี ึน้รว่มกับหน่วยงำนอืน่ๆ(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก


