
งบประมา

ณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ าเนนิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ 

พ.ศ

20.1 จ ำนวนกลุม่อำชพี กลุม่วสิำหกจิชมุชนทีไ่ดรั้บ

กำรสนับสนุนจำก เทศบำล

กลุม่ เลอืก

20.2 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมเกีย่วกับกำร

สง่เสรมิอำชพีทีด่ ำเนนิกำรโดย เทศบำล

โครงกำร 1 65000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.3 จ ำนวนโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะฝีมอื

แรงงำนทีด่ ำเนนิกำรโดย เทศบำล

โครงกำร เลอืก

20.4 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ที่

สง่เสรมิกำรเกษตร กำรประมง หรอืกำรปศสุตัว์

โครงกำร เลอืก

20.5 จ ำนวนเกษตรกรทีผ่ำ่นกำรฝึกปฏบิตัแิละกำร

ฝึกอบรมจำกศนูยเ์รยีนรูฯ้ หรอื เทศบำล

คน เลอืก

20.6 จ ำนวนเกษตรทีไ่ดรั้บบรกิำรขอ้มลูค ำปรกึษำ

จำกศนูยบ์รกิำรขอ้มลูดำ้นกำรเกษตรศนูยถ์ำ่ยทอด

เทคโนโลยทีำงกำรเกษตร หรอืศนูยก์ำรเรยีนรู ้

ทำงดำ้นกำรเกษตรทีส่นับสนุนโดย เทศบำล

คน เลอืก

20.7 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ใน

กำรส ำรวจและชว่ยเหลอืกำรป้องกันก ำจัดศตัรพูชื

โดย เทศบำล

โครงกำร เลอืก

20.8 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล ใน

กำรป้องกันหรอืแกไ้ขปัญหำภัยแลง้ใหก้ับกลุม่

เกษตรกร

โครงกำร เลอืก

20.9 จ ำนวนโครงกำรของ เทศบำล สง่เสรมิกำรท ำ

กำรเกษตรแบบพอเพยีงหรอืทฤษฎใีหม ่หรอืเกษตร

อนิทรยี์

โครงกำร 1 50000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.10 จ ำนวนเกษตรกรทีเ่ขำ้รว่มในโครงกำรของ 

เทศบำล ทีส่ง่เสรมิกำรท ำกำรเกษตรแบบพอเพยีง

หรอืทฤษฎใีหม ่หรอืเกษตรอนิทรยี์

คน เลอืก

20.11 จ ำนวนโครงกำรฟ้ืนฟสูภำพพืน้ทีก่ำรเกษตร

หรอืทีด่นิท ำกนิโดย เทศบำล

โครงกำร เลอืก

20.12 จ ำนวนพืน้ทีก่ำรเกษตรทีไ่ดรั้บกำรฟ้ืนฟหูรอื

ปรับสภำพใหป้กติ

ไร่ เลอืก

20.13 จ ำนวนตลำด/ตลำดสดทีด่ ำเนนิกำรโดย 

เทศบำล

โครงกำร/กจิกรรม เลอืก

20.14 จ ำนวนกจิกำรโรงรับจ ำน ำ/สถำนธนำนุบำล

ของ เทศบำล

โครงกำร/กจิกรรม เลอืก

20.15 จ ำนวนโรงฆำ่สตัวข์อง เทศบำล แหง่ เลอืก

20.16 จ ำนวนศนูยบ์รกิำรขอ้มลูดำ้นกำรเกษตร ศนูย์

ถำ่ยทอดเทคโนโลยทีำงกำรเกษตรหรอืศนูยก์ำร

เรยีนรูท้ำงดำ้นกำรเกษตรทีส่นับสนุนโดย เทศบำล

แหง่ เลอืก

20.17 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เพือ่กระตุน้หรอืสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว

โครงกำร เลอืก

20.18 จ ำนวนแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำ-

ทะนุบ ำรงุในพืน้ทีจ่ำก เทศบำล หรอืมกีำรปรับปรงุ

เกีย่วกับสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีเ่กีย่วขอ้ง

แหง่ เลอืก

20.19 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับพัฒนำหรอืฟ้ืนฟแูหลง่ทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรม

ใหม้สีภำพทีเ่หมำะสมตอ่กำรทอ่งเทีย่ว

โครงกำร/กจิกรรม เลอืก

20.20 จ ำนวนกลุม่เกษตรกรทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุน

จำก เทศบำล ทีม่รีำยไดเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่(ภำรกจิ

หลกัขัน้พัฒนำ)

กลุม่ เลอืก

20.21 รอ้ยละของรำยไดข้องกลุม่เกษตรกรที่

เพิม่ข ึน้โดยเฉลีย่จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลติทำงกำร

เกษตรที ่เทศบำล ใหก้ำรสนับสนุน(ภำรกจิหลกัขัน้

พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.22 ขนำดของพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีไ่ดรั้บกำร

จัดกำรและฟ้ืนฟทูรัพยำกรเพือ่กำรผลติใหอ้ยูใ่น

สภำพทีส่มบรูณ์(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

ไร่ เลอืก

20.23 จ ำนวนกลุม่อำชพีที ่เทศบำล ใหก้ำร

สนับสนุนทีม่รีำยไดเ้พิม่ขึน้(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

กลุม่ 7 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.24 รอ้ยละของรำยไดข้องกลุม่อำชพีทีเ่พิม่ข ึน้

โดยเฉลีย่จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลติตำมที ่เทศบำล 

ใหก้ำรสนับสนุน(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.25 จ ำนวนชำ่งฝีมอืแรงงำนทีม่งีำนท ำหลงัจำกที่

ไดรั้บกำรฝึกอบรมสง่เสรมิอำชพีหรอืกำรพัฒนำ

ทักษะฝีมอืแรงงำนจำก เทศบำล(ภำรกจิหลกัขัน้

พัฒนำ)

คน เลอืก

กำรใหบ้รกิำรสำธำรณะ แบบสอบถำมที ่2-5 เทศบำลต ำบล ปรุใหญ่

รายการขอ้มลู หนว่ย จ านวน

ไมม่บีรกิาร

สาธารณะภารกจิที ่20 สง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการ

ลงทนุ



20.26 รอ้ยละของรำยไดท้ีเ่พิม่ข ึน้โดยเฉลีย่ของ

ชำ่งฝีมอืแรงงำนหลงัจำกทีไ่ดรั้บกำรฝึกอบรม

สง่เสรมิอำชพีหรอืกำรพัฒนำทักษะฝีมอืแรงงำนจำก 

เทศบำล(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.27 รอ้ยละกำรเปลีย่นแปลงของจ ำนวน

นักทอ่งเทีย่วในสถำนทีท่อ่งเทีย่วที ่เทศบำล

พัฒนำขึน้หรอืดแูลบ ำรงุรักษำ(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.28 รอ้ยละกำรเพิม่ขึน้ของกำรใชจ้ำ่ย/รำยจำ่ยตอ่

วนัของนักทอ่งเทีย่วในพืน้ที(่ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.29 จ ำนวนของประชำกรกลุม่ยำกจนหรอื

ผูด้อ้ยโอกำสทีไ่ดรั้บกำรดแูลชว่ยเหลอืในทำง

เศรษฐกจิหรอืกำรประกอบอำชพีจำก เทศบำล

(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก

20.30 จ ำนวนประชำกรวยัแรงงำนในเขตพืน้ที ่

เทศบำล ทีม่งีำนท ำ(ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

คน 1378 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.31 อัตรำกำรมงีำนท ำตำมฤดกูำลของเกษตรกร

ในพืน้ที(่ภำรกจิหลกัขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ 100 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.32 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

ในกำรใหค้ ำปรกึษำกำรจัดตัง้กลุม่อำชพี กลุม่

เกษตรกร หรอืกลุม่ตำ่งๆ เพือ่สง่เสรมิอำชพีหรอืกำร

สรำ้งงำน(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร 1 650000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.33 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับกำรพัฒนำดนิ หมอดนิ กำรวเิครำะหส์ภำพ

ดนิ หรอืกำรฟ้ืนฟคูณุภำพดนิ เป็นตน้(ภำรกจิเสรมิ

ขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

20.34 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เพือ่สง่เสรมิกำรเกษตรทีไ่ดม้ำตรฐำนสำกล 

กำรเกษตรแนวใหม ่หรอืเกษตรอนิทรยี ์เป็นตน้

(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

20.35 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมเกีย่วกับกำร

ประกันหรอืพยงุรำคำผลผลติทำงกำรเกษตร หรอื

กำรประกันรำยไดข้องกลุม่เกษตรกร(ภำรกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

20.36 จ ำนวนแผนพัฒนำดำ้นกำรเกษตรระดบั

ต ำบล/ชมุชน(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

แผน เลอืก

20.37 จ ำนวนขอ้มลูพืน้ฐำน (ฐำนขอ้มลู) ดำ้น

กำรเกษตรระดบัต ำบลที ่เทศบำล จัดท ำขึน้หรอื

ขอ้มลูสำรสนเทศดำ้นกำรเกษตรยัง่ยนื(ภำรกจิเสรมิ

ขัน้พืน้ฐำน)

ขอ้มลู 1 0 ท ำรว่มกับ

สว่นรำชกำร

20.38 จ ำนวนศนูยแ์สดงสนิคำ้ชมุชน ศนูย ์OTOP 

สนิคำ้หัตถกรรม หรอืศนูยจ์ ำหน่ำยสนิคำ้ของ 

เทศบำล ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรตำมปกต(ิภำรกจิเสรมิขัน้

พืน้ฐำน)

แหง่ เลอืก

20.39 จ ำนวนศนูยข์อ้มลูสง่เสรมิกำรลงทนุ ศนูย์

สง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วของ เทศบำล (ไมนั่บรวมศนูย์

 OTOP หรอืศนูยแ์สดงสนิคำ้) ทีเ่ปิดใหบ้รกิำร

ตำมปกต(ิภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

แหง่ เลอืก

20.40 จ ำนวนตลำดนัด ตลำดชมุชน ถนนคนเดนิ 

ถนนวฒันธรรม ตลำดน ้ำ หรอืตลำดเกำ่ Homestay 

ฯลฯ ทีส่ง่เสรมิ สนับสนุน หรอืพัฒนำขึน้โดย 

เทศบำล(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

แหง่ เลอืก

20.41 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมเกีย่วกับกำร

จัดกำรตลำด-จัดหำวตัถดุบิ-กำรวจัิยและพัฒนำ-กำร

บรรจภัุณฑส์นิคำ้กำรเกษตร สนิคำ้ชมุชน หรอืสนิคำ้

 OTOP เพือ่เตมิเต็มหว่งโซก่ำรผลติและขำยสนิคำ้

ชมุชนใหค้รบวงจร(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

20.42 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

เกีย่วกับกำรพัฒนำขอ้มลูพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ 

กำรคำ้ กำรจำ้งงำน รำยได ้อำชพี กำรทอ่งเทีย่ว 

หรอืกำรลงทนุในพืน้ที(่ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร 1 650000 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.43 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรมของ เทศบำล 

ในกำรใหค้ ำปรกึษำหรอืแนะน ำเกีย่วกับกำรขอ

ใบอนุญำตจดทะเบยีนพำณชิย ์หรอืกำรลงทนุใน

พืน้ที(่ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

20.45 จ ำนวนโครงกำรหรอืกจิกรรม Road Show 

ของ เทศบำล ทีด่ ำเนนิกำรนอกพืน้ทีเ่พือ่สง่เสรมิ

กำรลงทนุหรอืกำรทอ่งเทีย่วภำยในชมุชน(ภำรกจิ

เสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

20.46 จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิหรอืดแูลควำม

ปลอดภัยหรอืกำรป้องกันปัญหำอำชญำกรรมใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่ว(ภำรกจิเสรมิขัน้พืน้ฐำน)

โครงกำร เลอืก

20.47 รอ้ยละของกำรเพิม่ขึน้ของกำรลงทนุในภำค

กำรเกษตร(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.48 รอ้ยละของกำรเพิม่ขึน้ของกำรลงทนุในภำค

บรกิำรและกำรทอ่งเทีย่ว(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก



20.49 รอ้ยละของกำรเพิม่ขึน้ของกำรลงทนุของ

กลุม่อำชพี SME หรอืกลุม่วสิำหกจิชมุชน ฯลฯ

(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.50 รอ้ยละของกำรเพิม่ขึน้ของกำรลงทนุ

ภำคเอกชน ภำคอตุสำหกรรม หรอืกำรจำ้งงำนใน

พืน้ที(่ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.51 รอ้ยละกำรเพิม่ขึน้ของผลติภัณฑม์วลรวมรำย

จังหวดั (GPP)(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.52 รอ้ยละกำรเพิม่ขึน้ของผลติภัณฑม์วลรวมรำย

จังหวดั (GPP) จำกภำคกำรเกษตร (กรณีเทศบำล/

เมอืงพัทยำใชผ้ลผลติภัณฑม์วลรวมของเมอืง หรอื 

GCP)(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.53 รอ้ยละกำรเพิม่ขึน้ของผลติภัณฑม์วลรวมรำย

จังหวดั (GPP) จำกภำคบรกิำรและกำรทอ่งเทีย่ว 

(กรณีเทศบำล/เมอืงพัทยำใชผ้ลผลติภัณฑม์วลรวม

ของเมอืง หรอื GCP)(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

รอ้ยละ เลอืก

20.54 จ ำนวนนักทอ่งเทีย่วทีไ่มป่ระสบเหตุ

อำชญำกรรมในพืน้ที ่เทศบำล(ภำรกจิเสรมิขัน้

คน เลอืก

20.55 จ ำนวนแปลงเกษตร/ฟำรม์ทไีดรั้บกำรรับรอง

มำตรฐำน GAP/GMP/HACCP เป็นตน้(ภำรกจิเสรมิ

ขัน้พัฒนำ)

แปลง เลอืก

20.56 จ ำนวนกลุม่อำชพี หรอืวสิำหกจิชมุชนที่

ไดรั้บกำรสนับสนุนจ ำก เทศบำล ทีส่ำมำรถ

ด ำเนนิกำรไดอ้ยำ่งยัง่ยนืและมรีำยไดต้อ่เนือ่ง

(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

กลุม่ 6 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.57 จ ำนวนเกษตรกรทีส่ำมำรถประกอบอำชพี

และมรีำยไดอ้ยำ่งยัง่ยนื(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

คน 94 0 อปท. 

ด ำเนนิกำรเอง

20.58 จ ำนวนเกษตรกรทีย่ำ้ยถิน่แบบถำวร(เพือ่

ประกอบอำชพีอืน่นอกพืน้ที)่(ภำรกจิเสรมิขัน้พัฒนำ)

คน เลอืก


