




บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม
  - แผนงำนสำธำรณสุข        -                         -           2             5,294,300         1            5,148,000         1            5,148,000         4           15,590,300
  - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

       -                         -           5             1,800,000         5            1,800,000         5            1,800,000        15            5,400,000

  - แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน         4                160,000         4               160,000         4               160,000         4               160,000        16               640,000
รวม         4               160,000       11            7,254,300       10           7,108,000       10           7,108,000       35         21,630,300

2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและนันทนาการ
  - แผนงำนกำรศึกษำ        -                         -           3             1,486,010         3            1,486,010         3            1,486,010         9            4,458,030
  - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

       -                         -           2               800,000         2               800,000         2               800,000         6            2,400,000

รวม       -                        -           5            2,286,010         5           2,286,010         5           2,286,010       15           6,858,030
3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและ
ชุมชน
  - แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน        -                        -   
  - แผนงำนสังคมสงเครำะห์        -                        -   
  - แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                        -   
  - แผนงำนงบกลำง        -                        -   

รวม        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

หนา้ที ่1



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   
  - แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ         1             6,300,000        10           55,636,400        10           55,636,400        10           55,636,400        31         173,209,200
  - แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -   

รวม         1            6,300,000       10          55,636,400       10         55,636,400       10         55,636,400       31        173,209,200
5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง
  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                         -           2           18,000,000         3           20,000,000         3           20,000,000         8           58,000,000

รวม       -                        -           2          18,000,000         3         20,000,000         3         20,000,000         8         58,000,000
6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                         -           3           11,000,000         3           11,000,000         3           11,000,000         9           33,000,000
  - แผนงำนกำรพำณิชย์        -                         -           1               240,000        -                        -          -                        -           1               240,000

รวม       -                        -           4          11,240,000         3         11,000,000         3         11,000,000       10         33,240,000
รวมโครงการ แบบ ผ.01         5            6,460,000       32          94,416,710       31         96,030,410       31         96,030,410       99        292,937,530

ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
  - แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน      189             1,260,000      189             1,260,000      189            1,260,000      189            1,260,000      756            5,040,000
  - แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                         -           3               629,500        -                        -          -                        -           3               629,500

รวมโครงการ แบบ ผ.02     189            1,260,000     192            1,889,500     189           1,260,000     189           1,260,000     759           5,669,500
ผ.03 ประสานโครงการพัฒนา อบจ.        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

หนา้ที ่2



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั
  ผ.05 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         1          100,000,000         1          100,000,000         1         100,000,000         1         100,000,000         4         400,000,000

รวมโครงการ แบบ ผ.05         1         100,000,000         1        100,000,000         1        100,000,000         1        100,000,000         4        400,000,000
ผ.06 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
  ผ.06 แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -   
  ผ.06 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   

รวมโครงการ แบบ ผ.06        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
รวมโครงการทั้งสิน้ 195    107,720,000        225    196,306,210       221    197,290,410       221    197,290,410       862    698,607,030       

ผ.08 ครุภัณฑ์
  1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                         -          21               623,000        27               909,300        27               909,300        75            2,441,600
  2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        -                        -   
  3. แผนงำนกำรศึกษำ        -                         -           6                 67,500         6                67,500         5                45,500        17               180,500
  4. แผนงำนสำธำรณสุข        -                         -           4               652,600         4               652,600         4               652,600        12            1,957,800
  5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์        -                        -   
  6. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                         -          15           20,955,000        15           20,955,000         5           20,465,000        35           62,375,000
  7. แผนงำนกำรพำณิชย์        12                277,600        23             6,593,600        21            6,377,600        21            6,377,600        77           19,626,400

รวมครุภัณฑ์ทั้งสิน้       12               277,600       69          28,891,700       73         28,962,000       62         28,450,000     216         86,581,300

หนา้ที ่3



แบบ ผ.01
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลนครนครสวรรค์



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาศักยภาพ อสม. ไทย
แลนด์ 4.0

1. เพื่อพฒันา อสม. ให้มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy)
2. เพื่อพฒันา อสม. ให้มี
ความรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะ
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และช่วยชีวติขั้น
พื้นฐานได้ถูกต้อง ก่อน
หน่วยบริการฉุกเฉินทาง
การแพทยจ์ะมาถึง
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บทบาทของ อสม. ในการ
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง
ด้านสุขภาพ

อสม. จ านวน 715 คน     146,300 1. ร้อยละ 70 ของ อสม. มี
ความรู้ มีทักษะ สามารถใช้
เทคโนโลยไีด้ถูกต้อง และมี
ประสิทธภิาพ
2. ร้อยละ 70 ของ อสม. มี
ความรู้ด้านสุขภาพ ในเร่ือง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และช่วยชีวติขั้นพื้นฐานได้
3. อสม.ได้รับการพฒันา
ศักยภาพเป็น อสม.4.0 ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

1.เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการท างานของ อส
ม. ให้รวดเร็ว ถูกต้อง
 มีประสิทธภิาพด้วย
เทคโนโลยดิีจิทัล
2. อสม. สามารถ
เข้าถึงข่าวสาร
สุขภาพการดูแล
สุขภาพได้อยา่ง
รวดเร็ว ทั่วถึงและ
เป็นธรรม

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่4



1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

2 ส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน)

1.เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
หรือจัดการรณรงค์ และให้
ความรู้ด้านสาธารณสุขเชิง
รุก
2.จัดกิจกรรมเฝ้าระวงัและ
ป้องกันปัญหาสาธารณสุข
ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาชุมชน
3.ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

อสม. จ านวน 715 คน  5,148,000  5,148,000  5,148,000 1.มีระยะเวลาการท างานที่
แน่นอนอยา่งน้อย 1 วนัต่อ
สัปดาห์หรืออยา่งน้อย 4 วนั
ต่อเดือน
2.มีการลงชื่อปฏิบัติงานใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง
เพื่อเป็นหลักฐาน
3.รายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกเดือนผ่านการ
รับรองของเจ้าหน้าที่และ
ประธานชมรม อสม.

1.อสม.เป็นแกนน าใน
การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ
2.ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

รวมงบประมาณ -         5,294,300 5,148,000 5,148,000 
รวมจ านวนโครงการ -         2             1             1             

หนา้ที ่5



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปั่นวดัใจมังกรปากน ้าโพ 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ และในจังหวดั
นครสวรรค์ รวมทั งจังหวดั
ใกล้เคียง มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
ปราศจากโรคภัย และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวดันครสวรรค์

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ และในจังหวดั
นครสวรรค์ รวมทั งจังหวดั
ใกล้เคียงมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
และยงัเป็นการแนะน้าแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับทราบ จ้านวน 
1,000 คน

       500,000        500,000        500,000 จ้านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ใน
จังหวดั
นครสวรรค์ 
รวมทั งจังหวดั
ใกล้เคียงที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 มีสุขภาพที่แข็งแรง
และเศรษฐกิจภายใน
จังหวดัดีขึ น

ส้านักการศึกษา

รวมงบประมาณ -             500,000       500,000       500,000       
รวมจ านวนโครงการ -             1                1                1                

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่6



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แข่งขันกีฬาอนุบาลในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อให้เด็กระดับชั้นอนุบาล
มีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง และมีมิตรไมตรีที่
ดีกับสถาบันอื่น ๆ

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 19 
โรงเรียน

       250,000        250,000        250,000 จ านวนโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ

เด็ก ๆ มีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักการศึกษา

2 อุทยานสวรรค์ชอนตะวนั
มาราธอน เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ในจังหวดั
นครสวรรค์ และจังหวดั
ใกล้เคียง มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
ปราศจากโรคภัย

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ ในจังหวดั
นครสวรรค์ และจังหวดั
ใกล้เคียง จ านวน 300 คน

       250,000        250,000        250,000 จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ใน
จังหวดั
นครสวรรค์ 
รวมทั้งจังหวดั
ใกล้เคียงที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 มีสุขภาพที่แข็งแรง

ส านักการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่7



1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 แข่งขันแบดมินตันเทศบาล
นครนครสวรรค์ คัพ

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ในจังหวดั
นครสวรรค์ และจังหวดั
ใกล้เคียง มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
ปราศจากโรคภัย

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ ในจังหวดั
นครสวรรค์ รวมทั้งจังหวดั
ใกล้เคียง จ านวน 1,000 คน

       500,000        500,000        500,000 จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ใน
จังหวดั
นครสวรรค์ 
รวมทั้งจังหวดั
ใกล้เคียงที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 มีสุขภาพที่แข็งแรง

ส านักการศึกษา

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยาน เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
และในจังหวดันครสวรรค์ 
มีสุขภาพที่แข็งแรงและยงั
เป็นการลดก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ในอากาศ

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ และในจังหวดั
นครสวรรค์ จ านวน 150 คน

       300,000        300,000        300,000 จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ และ
ในจังหวดั
นครสวรรค์ ที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 มีสุขภาพดีขึ้น และ
ก๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซด์ในอากาศลด
น้อยลง

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ -             1,300,000    1,300,000    1,300,000    
รวมจ านวนโครงการ -             4                4                4                

หนา้ที ่8



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจและ
ประโยชน์การถนอมอาหาร
2.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1.ประชาชนชุมชนในเขต
เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการ 50 
คน
2.มีการด าเนินโครงการจ านวน 1
 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้เร่ืองการถนอม
อาหาร(การท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

40,000     40,000     40,000     40,000     ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจการถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก

 กองสวัสดิการสังคม 

2 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว
และมะกรูด)

1.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่าย ของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน

1.ประชาชนชุมชนในเขต
เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการ 50 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และความ
เข้าใจในการท ากิจกรรมของ
โครงการร้อยละ 80

40,000     40,000     40,000     40,000     ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ ความสามัคคีกันใน
ชุมชน

 กองสวัสดิการสังคม 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่9



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.01

3 โครงการผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ประชาชนในชุมชนผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชน 
2.เพือ่ลดการใช้สารเคมี 
3.เพือ่ลดต้นทุนในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 
4.เพือ่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 
5.เพือ่มีความรู้ความเข้าใจในการท าน้ า
หมักชีวภาพ 
6.เพือ่ลดปัญหามลพิษและรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50ท่าน

40,000     40,000     40,000     40,000     ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนใช้น้ า
หมักชีวภาพที่ท าเอง 
2.ประชาชนในชุมชนลดการใช้
สารเคมี 
3.ประชาชนลดต้นทุนในการ
ก าจัดแมลงศัตรูพืช 
4.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าน้ าหมักชีวภาพ 
5.ประชาชนในชุมชนลดปัญหา
มลพิษและช่วยกันรักษา
ส่ิงแวดล้อม

 กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพือ่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในชุมชน 
3. เพือ่ได้ผักปลอดสารพิษ 
4. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 ท่าน

40,000     40,000     40,000     40,000     ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
2.ครอบครัวในชุมชนลดรายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้เนื่องจากรับประทานผัก
ปลอดสารพิษที่ปลูกเอง

 กองสวัสดิการสังคม 

รวมงบประมาณ 160,000    160,000    160,000    160,000    
รวมจ านวนโครงการ 4             4             4             4             

หนา้ที ่10



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาพนักงาน
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาและศึกษาดู
งาน

1.เพื่อพฒันาศักยภาพของ
พนักงานเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้และน า
ประสบการณ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล และ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 60 คน

       160,000        160,000        160,000 จ านวนพนักงาน
เทศบาลและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับ
การอบรม

พนักงานเทศบาล 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจน าความรู้มาใช้
ในการพฒันาองค์กร

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

2 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น (เงิน
อุดหนุนด้านการศึกษาป

เพื่อให้พนักงานครูเทศบาล
ได้รับการอบรมพฒันา
ศักยภาพ

คาใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล จ านวน 300 
คน (เพิ่มเป้าหมายตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 
ม.ิย.61)

       900,000        900,000        900,000 จ านวนพนักงาน
ครูเทศบาลที่เข้า
รับการอบรม

พนักงานครูเทศบาล
มีความเข้าใจและน า
ความรู้มาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการ
สอน

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่11



2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านการจัดหา
อุปกรณ์ การศึกษาที่
เพยีงพอและเอื้อต่อการ
พฒันาและส่งเสริม
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลว. 19 ม.ิย.61)

1.ค่าหนังสือเรียน         75,400         75,400         75,400 จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน

นักเรียนทุกคนได้รับ
การพฒันาด้าน
สติปัญญาและร่างกาย
เหมาะสมตามวยั

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน         75,400         75,400         75,400
3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน        113,100        113,100        113,100
4.ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน        162,110        162,110        162,110

รวมงบประมาณ -             1,486,010    1,486,010    1,486,010    
รวมจ านวนโครงการ -             3                3                3                

หนา้ที ่12



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แข่งขันกีฬาฟตุบอล 7 คน 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
คัพ ต้านภัยยาเสพติด

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด และมีสุขภาพที่
แข็งแรง

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
จ านวน 500 คน

       500,000        500,000        500,000 จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็ก ๆ มีสุขภาพที่
แข็งแรง ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

ส านักการศึกษา

2 แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
และในจังหวดันครสวรรค์ 
รวมทั้งจังหวดัใกล้เคียงมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
 ปราศจากโรคภัย

เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาล จ านวน 800
 คน

       300,000        300,000        300,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 มีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีสุขภาพจิตที่ดี

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ -             800,000       800,000       800,000       
รวมจ านวนโครงการ -             2                2                2                

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่13



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อม
หลังหอ้งน้้ำเกำะกลำง
อทุยำนสวรรค์
(เสนอโดยประชำชน
ผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ)

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อม
หลังหอ้งน้้ำใหส้วยงำมและ
ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของประชำชน

พื้นที่สวนหย่อม ขนำดกว้ำง
ประมำณ 35 เมตร ยำว
ประมำณ 39 เมตร หรือคิด
เปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่ำ 878 
ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล

    1,900,000     1,900,000     1,900,000 จ้ำนวนพื้นที่
สวนหย่อม

สวนหย่อมหลังหอ้งน้้ำมี
ควำมสวยงำมและง่ำย
ต่อกำรเข้ำถึงของ
ประชำชน

ส้ำนกักำรช่ำง

2 ปรับปรุงสนำมหญ้ำหนำ้
น้้ำตกเกำะกลำงอทุยำน
สวรรค์
(เสนอโดยประชำชน
ผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ)

เพื่อวำงระบบระบำยน้้ำใต้
สนำมหญ้ำเพื่อใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ดีและสะดวกแกก่ำร
บ้ำรุงรักษำ

สนำมหญ้ำหนำ้น้้ำตกพร้อม
ระบบระบำยน้้ำและปหูญ้ำ
ใหม ่ขนำดกว้ำงประมำณ 35 
เมตร ยำวประมำณ 90 เมตร
 หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่ำ
 2,890 ตำรำงเมตร ตำม
แบบแปลนรำยละเอยีดของ
เทศบำล

    1,500,000     1,500,000     1,500,000 จ้ำนวนพื้นที่
สนำมหญ้ำที่
ปรับปรุง

สนำมหญ้ำสำมำรถใช้
งำนได้ดีและสะดวกแก่
กำรบ้ำรุงรักษำ

ส้ำนกักำรช่ำง

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่14



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 กอ่สร้ำงหอ้งน้้ำบริเวณ
ประตู 4 ภำยในอทุยำน
สวรรค์
(เสนอโดยประชำชน
ผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ)

เพื่อใหป้ระชำชนได้ใช้หอ้งน้้ำ
ที่มมีำตรฐำน ถูกสุขลักษณะ
และสะดวกสบำย

อำคำรหอ้งน้้ำ ค.ส.ล. 1 หลัง
 ขนำดกว้ำง 6.80 เมตร ยำว 
8.60 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่
ไมน่อ้ยกว่ำ 58 ตำรำงเมตร 
ตำมแบบแปลนรำยละเอยีด
ของเทศบำล

    1,200,000     1,200,000     1,200,000 จ้ำนวนหอ้งน้้ำที่
กอ่สร้ำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกสบำยในกำรใช้
หอ้งน้้ำที่ถูกสุขลักษณะ

ส้ำนกักำรช่ำง

4 กอ่สร้ำงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ถนนสำธำรณะจำกแยก
ถนนผังเมอืงสำย ก 3 ถึง
บริเวณพื้นที่กอ่สร้ำงอำคำร
สัญลักษณ์ต้นแมน่้้ำ
เจ้ำพระยำ
(เพื่อใหส้อดคล้องกบักำร
พัฒนำพื้นที่เฉพำะเกำะยม)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทำงได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
เดินทำง กำรสัญจร

ผิวจรำจร ค.ส.ล. หนำ 0.20 
เมตร กว้ำง 6 เมตร ยำว 791
 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่ำ 
4,746 ตำรำงเมตร ตำมแบบ
แปลนรำยละเอยีดของ
เทศบำล

  11,000,000   11,000,000   11,000,000 จ้ำนวนควำมยำว
ผิวจรำจร ค.ส.ล.

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
คมนำคม

ส้ำนกักำรช่ำง

5 ปรับปรุงผิวจรำจรภำยใน
อทุยำนสวรรค์
(เสนอโดยประชำชน
ผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ)

เพื่อใหป้ระชำชนมเีส้นทำง
ส้ำหรับออกก้ำลังกำยและ
พักผ่อนหย่อนใจ

ผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผสมยำงพำรำ พื้นที่
ไมน่อ้ยกว่ำ 26,017 ตำรำง
เมตร ตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล

  11,500,000   11,500,000   11,500,000 จ้ำนวนพื้นที่ผิว
จรำจรที่ปรับปรุง

ประชำชนมทีี่พักผ่อน
หย่อนใจและมคีวำม
ปลอดภยัในกำรออก
ก้ำลังกำย

ส้ำนกักำรช่ำง

หนา้ที ่15



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

6 กอ่สร้ำงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ถนนโกสีย์จำกส่ีแยกถนน
ธรรมวิถีถึงส่ีแยกถนนอรรถ
กวี
(เสนอโดยชุมชนปอ้มหนึง่
,ตลำดลำว,ตลำดบอ่นไก)่

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทำงได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
เดินทำง กำรจรำจร กำรขนส่ง

กอ่สร้ำงผิวจรำจร คสล. หนำ
 0.20 เมตร กว้ำง
10.00-13.00 เมตร ยำว
ประมำณ 849.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่ำ 10,425 
ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล

     6,300,000     6,300,000     6,300,000     6,300,000 กำรจรำจร กำร
ขนส่ง ที่ได้รับ
ควำมสะดวก
ปลอดภยัในกำร
เดินทำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
เดินทำง กำรจรำจร กำร
ขนส่ง

ส้ำนกักำรช่ำง

7 กอ่สร้ำงเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง
ริมแมน่้้ำปงิจำกพื้นที่
อำคำรจอดรถถึงบำ้น 100 
ป ีนำยควง อภยัวงศ์
(เพื่อพัฒนำพื้นที่เฉพำะ
เกำะยม)

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงริมแมน่้้ำพัง
และรำษฎรที่อยูอ่ำศัยในพื้นที่
ได้รับควำมปลอดภยั

เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงควำมยำว 
120 เมตร และถมดินหลัง
เขือ่น ตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล

  15,000,000   15,000,000   15,000,000 จ้ำนวนควำมยำว
เขือ่นปอ้งกนั
ตล่ิงและถมดิน
หลังเขือ่น

ปอ้งกนัตล่ิงพังและ
รำษฎรที่อยูอ่ำศัยในพื้นที่
ได้รับควำมปลอดภยั

ส้ำนกักำรช่ำง

8 กอ่สร้ำงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ถนนสวรรค์วิถีบริเวณทำง
แยกสวรรค์วิถี 18 ถึง
บริเวณหลังวัดนครสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหวัเมือง
พัฒนำ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทำงได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
เดินทำง กำรจรำจร กำรขนส่ง

กอ่สร้ำงผิวจรำจร คสล. หนำ
 0.20 เมตร กว้ำง 12.00 – 
16.00 เมตร ยำวประมำณ 
460.00 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่ำ 6,005 ตำรำง
เมตรตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล

3,900,000    3,900,000    3,900,000    กำรจรำจร กำร
ขนส่ง ที่ได้รับ
ควำมสะดวก
ปลอดภยัในกำร
เดินทำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
เดินทำง กำรจรำจร กำร
ขนส่ง

ส้ำนกักำรช่ำง

หนา้ที ่16



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

9 ค่ำผำติกรรมพื้นที่ดินใหก้บั
วัดปำกน้้ำโพเหนอืตำม
โครงกำรกอ่สร้ำงสะพำน
ข้ำมแมน่้้ำนำ่น (สะพำนดุสิ
ตำภมูิ)

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำทดแทนเนือ้
ที่ดินที่ถูกใช้เปน็พื้นที่กอ่สร้ำง
ตำมโครงกำรกอ่สร้ำงสะพำน
ข้ำมแมน่้้ำนำ่นใหก้บัวัด
ปำกน้้ำโพเหนอืตำมโฉนด
เลขที่ 5205 ต.แควใหญ่ อ.
เมอืง จ.นครสวรรค์ เนือ้ที่ดิน 
3 ไร่ 3 งำน 07.60 ตำรำงวำ

เนือ้ที่ดิน 3 ไร่ 3 งำน 07.60 
ตำรำงวำ เพื่อแบง่หกัเปน็
ทำงสำธำรณะประโยชน์

2,511,400    2,511,400    2,511,400    จ้ำนวนเนือ้ที่ดิน ที่ดินถูกแบง่หกัเปน็ทำง
สำธำรณประโยชนอ์ย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย

ส้ำนกักำรช่ำง

10 กอ่สร้ำงถนนดินผิวหนิคลุก
ซอยข้ำงโรงงำนน้้ำปลำโค้ว
ไฮ้หลี

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทำงได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
เดินทำง กำรจรำจร กำรขนส่ง

กอ่สร้ำงถนนดินผิวจรำจรหนิ
คลุก หนำ 0.20 เมตร กว้ำง 
2.50 - 3.50 เมตร ยำว 470 
เมตร

825,000       825,000       825,000       จ้ำนวนควำมยำว
ผิวจรำจรที่
กอ่สร้ำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกปลอดภยัในกำร
เดินทำง กำรจรำจร กำร
ขนส่ง

ส้ำนกักำรช่ำง

รวมงบประมาณ 6,300,000     55,636,400  55,636,400  55,636,400  
รวมจ านวนโครงการ 1                 10              10              10              

 

หนา้ที ่17



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้้า
เจ้าพระยา

 เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไมส่งบ
ภายในบริเวณอาคาร
สัญลักษณ์ฯ และสนบัสนนุ
การอ้านวยการรักษาความ
ปลอดภยั

ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ ทั้งแบบภายใน และ
ภายนอกพร้อมอปุกรณ์ 
จ้านวน 32 กล้อง ติดต้ัง
โครงข่าย ระบบบนัทึกภาพ
 ประสิทธิภาพสูง ระบบ
ใหบ้ริการภาพ

  2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ้านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิพร้อม
ระบบ

 เจ้าหนา้ที่ และผู้มาใช้
บริการมคีวามมัน่ใจใน
ระบบรักษาความปลอดภยั 
ที่มต่ีอชีวิตและทรัพย์สิน

กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่18



5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

2 ปรับปรุงกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ ระยะที่ 2

เพื่อทดแทนของเดิม ที่เร่ิม
ช้ารุด และด้อยประสิทธิภาพ
จากการใช้งานมานาน ให้
กลับมาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดหาและติดต้ัง
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ
ระบบดิจิตอลความละเอยีด
สูง และระบบส้ารอง
กระแสไฟฟ้า และระบบ
แสงสว่างเสริม ทดแทน
ของเดิม จ้านวน 32 จุด 
พร้อมปรับปรุงโครงข่าย 
เคร่ืองบนัทึกภาพ และ
อปุกรณ์เชือ่มต่อสัญญาณ

    2,000,000    2,000,000    จ้านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ และ
อปุกรณ์

ระบบกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
มปีระสิทธิภาพในการดูแล
รักษาความปลอดภยัในชีวิต
 และทัพย์สินของประชาชน
ในเขตเทศบาล

กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

3 ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ระยะที่ 9

 เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไมส่งบ
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และสนบัสนนุ
การอ้านวยการรักษาความ
ปลอดภยัจังหวัดนครสวรรค์

ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิความละเอยีดสูง พร้อม
อปุกรณ์ จ้านวน 32กล้อง 
ติดต้ังโครงข่าย ระบบ
บนัทึกภาพ ประสิทธิภาพ
สูง ระบบใหบ้ริการภาพ

  16,000,000  16,000,000  16,000,000  จ้านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิพร้อม
ระบบ

 ประชาชนมคีวามมัน่ใจใน
ระบบรักษาความปลอดภยั 
ที่มต่ีอชีวิตและทรัพย์สิน

กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

รวมงบประมาณ -             18,000,000  20,000,000  20,000,000  
รวมจ านวนโครงการ -             2                3                3                

หนา้ที ่19



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมปรับปรุง
บ ำรุงรักษำตู้ควบคุมไฟฟ้ำ
 MDB ภำยในอำคำร
ส ำนกังำนเทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพื่อปอ้งกนัระบบไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำรส ำนกังำน ใหม้ี
ประสิทธิภำพสูงสุด และเพิ่ม
ประสิทธิภำพรองรับกำรใช้
กระแสไฟภำยในอำคำรที่สูงขึน้

ซ่อมแซมเปล่ียนอปุกรณ์ชุด
ควบคุมในตู้ MDB จ ำนวน 
2 ตู้ ขนำด 500 KVA และ
ขนำด 1,000 KVA

3,000,000    3,000,000    3,000,000    จ ำนวนตู้ควบคุม
 MDB

ขนำดควำมต้องกำรของตู้ 
MDB ทั้ง 2 ชุด จะมี
ประสิทธิภำพสูงขึน้ รองรับ
กำรใช้กระแสไฟฟ้ำที่ใช้
ภำยในอำคำรมำกขึน้

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 ติดต้ังระบบโครงข่ำย 
Network ระบบใหบ้ริกำร
สัญญำณอนิเตอร์เนต็ และ
ระบบมลัติมเีดีย เพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ อำคำร
สัญลักษณ์ต้นแมน่้ ำ
เจ้ำพระยำ

เพื่อเชือ่มโยงเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำรกบัเทศบำล 
เพื่อควำมพร้อมในกำร
ใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำย
ส ำหรับอำคำรสัญลักษณ์ ฯ 
เจ้ำหนำ้ที่ และผู้เข้ำมำใช้
บริกำร

ติดต้ังระบบเชือ่มโยง
เครือข่ำย พร้อมระบบ
ใหบ้ริกำรเครือข่ำยไร้สำยที่
มปีระสิทธิภำพและ
สำมำรถครอบคลุมได้ทั้ง
พื้นที่ใหบ้ริกำร

  4,000,000    4,000,000    4,000,000    จ ำนวนจุด และ
พื้นที่ใหบ้ริกำร

อำคำรสัญลักษณ์ต้นแมน่้ ำ
เจ้ำพระยำ สำมำรถจัดและ
ปรับปรุงกจิกรรมใหท้ันสมยั
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

กองวิชำกำรและ
แผนงำน งำน
เทคโนโลยีฯ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่20



6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 จัดท ำภำพระบบ 
MAPPING อำคำร
สัญลักษณ์ต้นแมน่้ ำ
เจ้ำพระยำ

เพื่อจัดท ำภำพระบบ 
MAPPING อำคำรสัญลักษณ์
ต้นแมน่้ ำเจ้ำพระยำ ส ำหรับ
ใช้หมนุเวียนในกำรจัดแสดง
ในพื้นที่อำคำรสัญลักษณ์ต้น
แมน่้ ำเจ้ำพระยำ

จัดท ำภำพระบบ MAPPING
 อำคำรสัญลักษณ์ต้นแมน่้ ำ
เจ้ำพระยำ จ ำนวน 4 เร่ือง
 พร้อมติดต้ังและปรับแต่ง
กำรใช้งำน

  4,000,000    4,000,000    4,000,000    จ ำนวนระบบ
ภำพ MAPPING

มรีะบบภำพ MAPPING 
ส ำหรับใช้หมนุเวียน ใช้งำน
ได้อย่ำงนำ่สนใจ

กองวิชำกำรและ
แผนงำน งำน
เทคโนโลยีฯ

รวมงบประมาณ -             11,000,000  11,000,000  11,000,000  
รวมจ านวนโครงการ -             3                3                3                

หนา้ที ่21



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาจอภาพ (LED) ขนาด
ใหญ่

เพื่อแสดงผลข้อมลูการ
เดินทางอตัโนมติั ขนาดใหญ่
ภายในสถานขีนส่งผู้โดยสาร

ทีวีขนาด 85 นิว้, 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประมวลผลข้อมลู, อปุกรณ์
อืน่ที่ใช้ในการติดต้ังและ
รวมค่าแรงในการติดต้ัง

240,000       จ านวนจอภาพ
แสดงผลข้อมลู
การเดินทาง
อตัโนมติั

ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ในการได้รับข้อมลูการ
เดินทางและข่าวสารความรู้
ที่ท าใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานสถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

รวมงบประมาณ -             240,000       -             -             
รวมจ านวนโครงการ -             1                -             -             

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่22



แบบ ผ.02
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที ่3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ในเร่ืองของไอโอดีน
2. เพือ่แนะน าการเลือกซ้ือ เลือก
บริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน
3. เพือ่ให้ประชาชนได้รู้ถึงเร่ืองของโรค
ขาดสารอโอดีนและวิธีป้องกัน
4. เพือ่ส่งเสริมให้มีการใช้สารไอโอดีนที่
เพียงพอต่อร่างกาย
5. เพือ่ส่งเสริมให้สามารถผลิตสาร
ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ
6. เพือ่ลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชนหัว
เมืองพัฒนา เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้เกีย่วกับสารไอโอดีน
 โรคขาดสารไอโอดีนและ
การป้องกัน
2. ประชาชนสามารถเลือก
ซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีนที่ขายตามท้องตลาด
3. ประชาชนสามารถผลิตไข่
เค็มเสริมไอโอดีนได้
4. ประชาชนในชุมชนลด
รายจ่ายในครอบครัว

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหัวเมืองพัฒนา

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02 หนา้ที ่23



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

2 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน 
(น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้วิธีการ
ท าน้ ายาล้างจาน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีแนว
ทางการประกอบอาชีพ
4. เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนหัว
เมืองพัฒนา เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า/
น้ ายาปรับผ้านุ่ม)จ านวน
 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000        ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าน้ ายาล้างจาน
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนหัว
เมืองพัฒนามีความสามัคคี
มากยิง่ขึน้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหัวเมืองพัฒนา

3 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูก
ผักปลอดสารเคมี
2. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการปลูก
พืชผักสมุนไพรที่ปลอดสารเคมี
3. เพือ่ให้ประชาชนรู้จักการประหยัด
4. เพือ่ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรม
ร่วมกันให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนหัว
เมืองพัฒนา เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       8,000        8,000        8,000        8,000  ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนรู้จักพิษของ
สารเคมีและรักสุขภาพ
เพิม่ขึน้
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และความสามารถ
ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
3.ลดรายจ่ายให้กับ
ครอบครัว
4. เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนหัวเมือง
พัฒนา

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหัวเมืองพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่24



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

4 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรุ้ในเร่ืองของไอโอดีน
2. เพือ่แนะน าการเลือกซ้ือ เลือก
บริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน
3. เพือ่ให้ประชาชนได้รู้ถึงเร่ืองของโรค
ขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกัน
4. เพือ่ส่งเสริมให้มีการใช้สารไอโอดีนที่
เพียงพอต่อร่างกาย
5. เพือ่ส่งเสริมให้สามารถผลิตสาร
ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ
6. เพือ่ลดรายจ่ายในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน
สุนันทา เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้เกีย่วกับสารไอโอดีน
 โรคขาดสารไอโอดีนและ
การป้องกัน
2. ประชาชนสามารถเลือก
ซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีนที่ขายตามท้องตลาด
3. ประชาชนสามารถผลิตไข่
เค็มเสริมไอโอดีนได้
4. ประชาชนในชุมชนลด
รายจ่ายในครอบครัว

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุนันทา

5 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาซักผ้า/
น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรู้ ความ
เข้าใจในการท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
สุนันทา เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ซักผ้า/น้ ายาปรับผ้านุ่ม)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000        ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนใส่ใจ
ในการรักษาความสะอาด
เพิม่ขึน้
2. ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนเองได้
3.ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุนันทา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่25



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

6 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูก
ผักปลอดสารเคมี
2. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการปลูก
พืชผักสมุนไพรที่ปลอดสารเคมี
3. เพือ่ให้ประชาชนรู้จักการประหยัด
4. เพือ่ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรม
ร่วมกันให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
สุนันทา เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000        ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนรู้จักพิษของ
สารเคมีและรักสุขภาพ
เพิม่ขึน้
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และความสามารถ
ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
3.ลดรายจ่าให้กับครอบครัว
4. เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนสุนันทา

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุนันทา

7 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
2. เพือ่ยืดอายุการเก็บของไข่ที่เหลือ
จากการบริโภค
3. เพือ่เป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ

1. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทาง เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการถนอมอาหาร
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพได้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลังแขวงการ
ทาง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่26



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

8 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้วิธีการ
ท าน้ ายาล้างจาน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีแนว
ทางการประกอบอาชีพ
4. เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทาง เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าน้ ายาล้างจาน
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
4. ประชาชนในชุมชนหลัง
แขวงการทางมีความ
สามัคคีมากยิง่ขึน้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลังแขวงการ
ทาง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่27



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

9 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2. เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้
รับประทานในครัวเรือน
3. เพือ่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทาง เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 30
 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000        ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนหลัง
แขวงการทางได้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชนหลัง
แขวงการทางมีผักปลอด
สารพิษไว่รับประทานท าให้
ปลอดภัยจากโรค
3.ประชาชนในชุมชนหลัง
แขวงการทางได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
4. ประชาชนในชุมชนหลัง
แขวงการทางมีความ
สามัคคีและมีความสุข

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลังแขวงการ
ทาง

10 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และประโยชน์ของการถนอมอาหาร
2. เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใหม่ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอน
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ประโยชน์ของการถนอม
อาหาร
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดใหม่

แบบ ผ.02 หนา้ที ่28



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

11 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรู้ ความ
เข้าใจในการท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใหม่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง 
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการและวิธีการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดใหม่

12 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในครอบครัว
2. เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ
ในการปลูกผักปลอดสารพิษ
3. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
4. เพือ่เป็นการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใหม่ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึน้เนื่องจาก
รับประทานผักปลอดสารพิษ
2. ประชาชนในชุมชนลด
รายจ่าย 
3. ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดใหม่

แบบ ผ.02 หนา้ที ่29



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

13 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพือ่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดลาว เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความเข้าใจในการถนอม
อาหาร
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดลาว

14 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่าย 
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครอบครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
สามัคคีพัฒนา. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมร
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง 
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการและวิธีการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดลาว

แบบ ผ.02 หนา้ที ่30



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

15 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร  
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพึง่ตนเองในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุงจากภูมิ
ปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพือ่ใช้ใน
งานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1 ประชาชนในชุมชน
ตลาดลาว จ านวน  25  
คน
2. มีการด าเนินโครงการ
 จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000  ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การด าเนิน
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนรู้จักพึง่ตนเอง
ได้มากขึน้ในการดูแลสุขภาพ
2. เพือ่อนุรักษ์สมุนไพรไล่
ยุงจากพืชสมุนไพรภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
 3. ประชาชนสามารถใช้
ภูมิปัญญาท้องถิน่ในทาง
ป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดลาว

16 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (การท า
น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/
มะกรูด)

1. เพือ่สร้างความสามัคคีของคนใน
ชุมชน
2. เพือ่ศึกษาพืชสมุนไพรที่สามารถ
น ามาเป็นส่วนผสมในการท าน้ ายาล้าง
จาน
3. ลดสารปนเปือ้นที่เป็นพิษและท าให้
ส่ิงแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในชุมชน
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

1 ประชาชนในชุมชน
เกาะยม จ านวน  25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
 จ านวน 1 คร้ัง

       6,000        6,000        6,000        6,000  ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การด าเนิน
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนในชุมชนมี
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เองใน
ชุมชน
2. ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. มีการรวมตัว สร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน
4. ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้าง
จานตามความต้องการ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเกาะยม

แบบ ผ.02 หนา้ที ่31



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

17 โครงการถนอม
อาหาร (การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ชุมชนมีความรู้ และเข้าใจใน
วิธีการถนอมอาหาร
2. ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การ
ท าไข่เค็มเพือ่ไปท าเองที่บ้าน

1. ประชาชนในชุมชน
เกาะยมเข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนในชุมชน
สามารถท าไข่เค็มไว้
รับประทานเอง
2. ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. สร้างความสามัคคีของ
คนในชุมชน
4. ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเกาะยม

18 โครงการปลูกผัก 
ปลูกพืชสมุนไพร
ปลอดภัยสารเคมี
 ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างในพืชผัก
2. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรม มีความสามัคคี
3. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูก 
พืช ผัก ปลอดสารพิษใช้ในชุมชน
4. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
5.เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
6. มีส่ิงแวดล้อมที่ดี ไม่ท าร้ายดิน และ
ช่วยฟืน้ฟูสภาพดิน

1. ประชาชนในชุมชน
เกาะยม เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมีผัก
ปลอดสารพิษไว้รับประทาน
2. ประชาชนได้รับความรู้
เกีย่วกับการปลูกผักปลอด
สารพิษ
3.มีสุขภาพที่ดี ลดการเส่ียง
จากสารเคมีตกค้าง
4. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน เพือ่สร้างความสามัคคี
5. ได้ส่ิงแวดล้อมที่ดี สภาพ
ดินดี อากาศดี
6. มีผลผลิตที่มีคุณภาพ 
สามารถสร้างรายได้ที่เหลือ
จากการบริโภค

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเกาะยม

แบบ ผ.02 หนา้ที ่32



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

19 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (การท า
น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/
มะกรูด)

1. เพือ่ให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์ได้
2. เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน
3. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายให้กับ
ครอบครัวภายในชุมชน

1 ประชาชนในชุมชน
ชอนตะวัน จ านวน  25 
 คน
2. มีการด าเนินโครงการ
 จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.ได้รับความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการ
4. เกิดความสามัคคีของคน
ในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนชอนตะวัน

20 โครงการถนอม
อาหาร (การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และประโยชน์ของการถนอมอาหาร
2. เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1. ประชาชนในชุมชน
ชอนตะวันเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ชาวบ้านภายในชุมชน 
มีความรู้ ความเข้าใจและ
ประโยชน์ของการถนอม
อาหาร
2. ชาวบ้านในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ชาวบ้านในชุมชนก็จะ
มีภุมิคุ้มกันโรคคอพอกหรือ
โรคคอหอยพอก

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนชอนตะวัน

แบบ ผ.02 หนา้ที ่33



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

21 โครงการน้ ายา
ปรับผ้านุ่ม

1.เพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพือ่สามารถท าน้ ายาปรับผ้านุ่มตาม
กล่ินและสีของตนเองได้
3.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีของ
ชาวบ้าน

1.ประชาชนในชุมชน
ชอนตะวันเข้าร่วม
โครงการ 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ชาวบ้านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้
เร่ืองการท าน้ ายาปรับ
ผ้านุ่ม

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ชุมชนท าน้ ายาปรับผ้า
นุ่มใช้เองได้
2. ช่วยลดกล่ินเหม็นของ
เส้ือผ้าและลดการอุดตัน
ของท่อระบายน้ า

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนชอนตะวัน

22 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (การท า
น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/
มะกรูด)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครอบครัว
2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
เสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน

1 ประชาชนในชุมชนฟ้า
ใหม่ จ านวน  25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
 จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000  ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การด าเนิน
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ชุมชนมีการผลิตน้ ายา
ล้างจานไว้ใช้เอง
2. ชุมชนรู้จักการประหยัด
และสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนฟ้าใหม่

แบบ ผ.02 หนา้ที ่34



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

23 โครงการถนอม
อาหาร (การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอหอยพอก
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป็นการถนอมอาหาร เก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล
4. ประหยัดต้นทุน ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนฟ้า
ใหม่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่เค็ม
ไอโอดีนอย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทานนอก
ฤดูกาล
4. ประหยัดต้นทุนลด
รายจ่าย

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนฟ้าใหม่

24 โครงการปลูกผัก 
ปลูกพืชสมุนไพร
ปลอดภัยสารเคมี
 ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนได้บริโภคผักปลอด
สารพิษ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึน้
3. เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนฟ้า
ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้บริโภคผักที่
สะอาดและปลอดภัย
ผลผลิตที่ได้ปลอดภัย
2. ประชาชนมีสุขภาพดีขึน้
3. เพือ่ความสามัคคีภายใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนฟ้าใหม่

แบบ ผ.02 หนา้ที ่35



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

25 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก
3. เพือ่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใต้ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
วิธีการถนอมอาหารอย่าง
ถูกต้อง
3. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
วิธีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดใต้

26 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพือ่ให้ประชาชนได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ
4. เพือ่ให้ประชาชนรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใต้ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนในชุมชนมีผัก
ปลอดสารพิษไว้รับประทาน
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนได้รับ
สารไอโอดีนป้องกันโรคคอ
พอก
4. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดใต้

แบบ ผ.02 หนา้ที ่36



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

27 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่าย ของ
ครอบครัวในชุมชน
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครอบครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใต้ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนเกิดความ
สามัคคีในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
4. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดใต้

28 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการลดการขาดสารไอโอดีน
ในครอบครัว
2. เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ถนอมอาหาร
3. เพือ่น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

1. ประชาชนในชุมชน
สามัคคีพัฒนา เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนไม่
ขาดสารไอโอดีน
2. ประชาชนในชุมน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
3. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสามัคคีพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่37



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

29 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่เป็นการลดรายจ่าย
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรู้ ความ
เข้าใจในการท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
สามัคคีพัฒนา. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง 
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการและวิธีการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสามัคคีพัฒนา

30 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในครอบครัว
2. เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ
ในการปลูกผักปลอดสารพิษ
3. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
4. เพือ่เป็นการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

1. ประชาชนในชุมชน
สามัคคีพัฒนา  เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึน้เนื่องจาก
รับประทานผักปลอดสารพิษ
2. ประชาชนในชุมชนลด
รายจ่าย 
3. ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสามัคคีพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่38



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

31 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
ชุมน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนใช้เอง
3. เพือ่ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
4. เพือ่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
ข้าง พ.ว.น. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรักความสามัคคี
2. ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนใช้เอง
3. ครัวเรือนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนข้าง พ.ว.น.

32 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่ให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
ชุมน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนใช้เอง
3. เพือ่ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
4. เพือ่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชนห
ข้าง พ.ว.น. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรักความสามัคคี
2. ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนใช้เอง
3. ครัวเรือนในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนข้าง พ.ว.น.

แบบ ผ.02 หนา้ที ่39



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

33 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในครัวเรือน
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพือ่เป็นการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
4. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ

1. ประชาชนในชุมชน
ข้าง พ.ว.น. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ครัวเรือนในชุมชนลด
รายจ่าย 
2. ประชาชนในชุมชนได้
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
3. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนข้าง พ.ว.น.

34 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้วิธีในการ
ถนอมอาหาร
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
และครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนา เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน) 
จ านวน 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการถนอมอาหาร
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนามีความ
สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสะพานใหม่
พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่40



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

35 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่ให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
และครอบครัว
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้วิธีการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนา เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนามีความ
สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสะพานใหม่
พัฒนา

36 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่เป็นการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในชุมชน
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ
4. เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารรพิษไว้บริโภค
เองในครอบครัว

1. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนา เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 30
 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนในชุมชนได้
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
2. ครอบครัวในชุมชนลด
รายจ่าย
3. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนามีความ
สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสะพานใหม่
พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่41



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

37 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุและ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับสาร
ไอโอดีน
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนประหยัด
และลดรายจ่ายในครอบครัว
4. เพือ่สร้างความสามัคคีในชุมชนและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
5. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในชุมชน
6. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ
ที่ดี

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าโรงเกลือ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการจัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน
2. ประชาชนในชุมชน
เข้าใจและสามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
3.ประชาชนในชุมชนได้รับ
การบริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบหลักจากเกลือ
เสริมไอโอดีน
4. ประชาชนในชุมชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าโรงเกลือ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่42



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

38 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนประหยัด
และลดรายจ่ายในครอบครัว
3. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
และท ากิจกรรมร่วมกัน
4. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนหลีกเล่ียง
การใช้สารเคมี

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าโรงเกลือ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการจัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ประชาชนในชุมชนมี
ทักษะและสามารถท าน้ ายา
ล้างจานและแชมพูใช้เองได้
2. ประชาชนในชุมชน
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
3. ประชาชนในชุมชนได้มี
กิจกรรมร่วมกัน
4. ประชาชนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าโรงเกลือ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่43



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

39 โครงการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 
และปลูก
สมุนไพรปลอด
สารเคมี ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนลดการใช้สารเคมี
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนบริโภค
พืชผักที่ปลอดสารพิษ
3. เพือ่เสริมทักษะการเรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติการปลูกพืชไร้ดินได้
อย่างถูกต้อง
5. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมในชุมชน
6. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ
ที่ดีและปราศจากโรคร้าย

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าโรงเกลือ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
2. มีการจัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนมีผัก
ปลอดสารพิษในการ
ประกอบอาหาร
2. ประหยัดพืน้ที่ในการ
ปลูกผักส าหรับผู้ที่มีพืน้ที่
น้อย
3. ลดปริมาณสารตกค้างใน
ผัก ประหยัดการใช้น้ า
4. ประชาชนได้เรียนรู้
เทคนิควิธีการปลูกพืชไร้ดิน
5. ประชาชนสามารถน า
วิธีการปลูกพืชไร้ดินไปใช้
ประโยชน์ได้
6. ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองการ
รับประทานผักของคนไทย

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าโรงเกลือ

40 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพดี 
และปลอดภัย
2. เพือ่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
การด าเนินโครงการในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

สมาชิกในชุมชนเขากบ
เอราวัณมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ปลอดภัย
จากโรค ร้อยละ 80

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. สมาชิกในชุมชนเขากบ
เอราวัณเกิดความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองการท าไข่เค็ม
2. สมาชิกในชุมชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพดี และ
ปลอดภัยจากโรค

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขากบเอราวัณ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่44



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

41 โครงการท าปุย๋
หมักเกษตรอินทรีย์

1. เพือ่ให้สมาชิกในชุมชนเขากบ
เอราวัณมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การท าปุย๋หมักเกษตรอินทรีย์
2. เพือ่ให้สมาชิกสามารถท าปุย๋หมัก
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง

1. สมาชิกในชุมชนเขา
กบเอราวัณ ร้อยละ 80 
มีความรู้ล าท าปุย๋หมัก
เกษตรอินทรีย์ได้
2. สมาชิกสามาร า
น าเอาปุย๋หมักไปใช้ใน
การปลูกพืช้ได้อย่าง
ถูกต้อง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. สมาชิกในชุมชนเขากบ
เอราวัณมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองการท าปุย๋หมัก
เกษตรอินทรีย์
2. สมาชิกในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีและปลอดภัย
จากสารเคมี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขากบเอราวัณ

42 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่เป็นการสนับสนุนแนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
2. เพือ่ส่งเสริมและปรับเปล่ียนให้เกิด
การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย
3. เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การปลูกผักปลอดสารพิษ

1. ประชาชนในชุมชน
เขากบเอราวัณ จ านวน 
30 คน มีสุขภาพแข็งแรง
2.ประชาชนในชุมชนเขา
กบเอราวัณจ านวนร้อย
ละ 80 มีสุขภาพดี 
ปลอดภัย

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนในชุมชนเขา
กบเอราวัณเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
2. ประชาชนในชุมชนเกิด
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
ดี และปลอดภัยร้อยละ 80 

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขากบเอราวัณ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่45



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

43 ถนอมอาหารไข่
เค็ม เสริมไอโอดีน

1.เพือ่เป็นการให้ความรู้ควมเข้าใจและ
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร
2.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1.ประชาชนในชุมชนรณ
ชัยเข้าร่วมโครงการ 30 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอมอาหาร 
(การท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก
4.ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพเพิม่รายได้และลด
รายจ่าย

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนรณชัย

44 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาวและ
มะกรูด)

1.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่าย เพิม่รายได้
ของครอบครัวในชุมชน
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนรณ
ชัยจ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท าผลิตภัณฑ์

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายในตรัวเรือน
และเพิม่รายได้
3.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้และความสามัคคีกัน
ในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนรณชัย

แบบ ผ.02 หนา้ที ่46



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

45 ปลูกผักในภาชนะ
เหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

1.เพือ่เป็นการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายเพิม่รายได้
ของครอบครัวในชุมชน
3.เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในครอบครัว
4.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัยความ
พอเพียง

1.ประชาชนในชุมชนรณ
ชัยเข้าร่วมโครงการ 25 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือ
ใช้สร้างนิสัยพอเพียง
จ านวน 1 คร้ัง
3.ปะชาชนมีความรู้ละ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อละ 80

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายในตรัวเรือน
3.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้และความสามัคคีกัน
ในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนรณชัย

46 ถนอมอาหารไข่
เค็ม

1.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการ
ถนอมอาหารเร่ืองไข่เค็ม
2.เพือ่ให้ประชาชนรู้จักประประโยชน์
ในการถนอมอาหาร

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ 30 คน
2.จัดกิจกรรมจ านวน 1 
คร้ัง
3.ชาวชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ถนอมอาหารไข่เค็ม
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถน าความรู้การ
ถนอมอาหารไข่เค็มให้
ครัวเรือนได้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองปลาแห้ง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่47



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

47 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือนน้ ายา
ล้างจาน/ซักผ้า

1.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้วิธีการท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน
2.เพือ่ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
3.สร้างเสริมความสามัคคีในชุมชน

1.ประชาชนในชุมชน
จ านวน 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจไม่ต่ ากว่ารอยละ 80

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การท าผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน
2.เพือ่ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองปลาแห้ง

48 ปลูกผักสวนครัว
ร้ัวกินได้

1.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักปลูก
พืชสวนครัวที่ปลอดสารพิษ
2.เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.เพือ่น าผลผลิตจากการปลูกพืชผัก
สวนครัวใช้ในการบริโภค

1.ประชาชนในชุมชน
จ านวน 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจไม่ต่ ากว่ารอยละ 80

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนในชุมชนได้
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้
รับประทาน
2.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ในเร่ืองการบริโภค

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองปลาแห้ง

49 ถนอมอาหารไข่
เค็มเสริมไอโอดีน

1.เพือ่เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และประโยชน์ของการถนอมอาหาร
2.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1.ประชาชนในชุมชนนว
มินทร์เข้าร่วมโครงการ 
30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้
เร่ืองการถนิมอาหาร
(การท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวมินทร์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่48



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

50 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาวและ
มะกรูด)

1.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายให้กับ
ครอบครัวภายในชุมชน
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชน
จ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจ

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.ประชาชนได้รับความรู้ 
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนนวมินทร์

51 ปลูกผักในภาชนะ
เหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

1.เพือ่เป็นการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
ในชุมชน
3.เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในครอบครัว
4.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัยความ
พอเพียง

1.ประชาชนในชุมชนนว
มินทร์เข้าร่วมโครงการ 
25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือ
ใช้สร้างนิสัยพอเพียง
จ านวน 1 คร้ัง
3.ปะชาชนมีความรู้ละ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อละ 80

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
2.ครอบครัวในชุมชนลด
รายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึน้เนื่องจาก
รับประทานผักปลอด
สารพิษที่ปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษใน
ภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนนวมิทร์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่49



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

52 ถนอมอาหารไข่
เค็มไอโอดีน

1.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการ
ถนอมอาหาร
2.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1.ประชาชนเขาช่องลม
เข้าร่วมโครงการ 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอมอาหาร
(การท าไข่เค็มไอโอดีน)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
2.เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนมากขึน้
3.ประชาชนสามารถท าไข่
เค็มได้ร้อยละ80

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาช่องลม

53 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายด้ของ
ครัวเรือนในชุมชน
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน

1.ประชาชนเขาช่องลม
เข้าร่วมโครงการ 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของโครงการ
ร้อยละ 80

6,500       6,500       6,500       6,500       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เร่ือง
สมุนไพรไทย
2.เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนมากขึน้
3.ร้อยละ 100 สามารถท า
น้ ายาล้างจานมะนาวได้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาช่องลม

แบบ ผ.02 หนา้ที ่50



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

54 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สบู่
มะขาม

1.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

1.ประชาชนเขาช่องลม
เข้าร่วมโครงการ 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจเกีย่วกับ
สมุนไพรไทย
4.ประชาชนมีความรู้ มี
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการ
ร้อยละ 80

6,500       6,500       6,500       6,500       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เร่ือง
สมุนไพรไทย
2.เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนมากขึน้
3.สามรถท าสบูม่ะขามได้
ร้อยละ 100

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาช่องลม

แบบ ผ.02 หนา้ที ่51



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

55 ปลูกผักสมุนไพร
ปลอดภัยจาก

สารเคมี

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้ในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
3.เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีความ
สามัคคี
4.เพือ่ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตราย
สารเคมีสะสมในพืชผักที่น ามาบริโภค
5.เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมี
เงินเก็บออม
6.มีส่ิงแวดล้อมที่ดีไม่ท าร้ายดินและ
ช่วยฟืน้ฟูสภาพดินไม่ท าให้แม่น้ าล า
คลองเน่าเสียเพราะสารเคมี มีอากาศ
บริสุทธิ์

1.สร้างเสริมความรู้
ให้กับประชาชนในชุมชน
ในการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ
2.ให้ประชาชนในชุมชน
เห็นประโยชน์การ
บริโภคพืชผักปลอด
สารพิษเพือ่สุขภาพที่ดี
ลดความเส่ียงจาก
สารเคมีสะสม
3.ผลผลิตมีคุณภาพ
ชุมชนสามารถน าไปขาย
ตามท้องตลาดสร้าง
รายได้เข้าชุมชน
4.ประชาชมีความสามัคคี
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน
5.ให้ความรู้ในการ
บริโภคพืชผักปลอด
สารพิษ สมุนไพร ช่วย
ลดอัตราเส่ียงต่อโรคที่
เราสร้างขึน้เอง เช่น 
เบาหวาน, ความดัน, 
ไขมัน, เก๊าท์ เป็นต้น

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนได้ความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้
ในชุมชน
2.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน
3.ประชาชนมีการรวมตัว
กันสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
4.ได้ส่ิงแวดล้อมที่ดี
ปราศจากสารเคมี เช่น ที่ดิน
,คลองน้ า,อากาศ
5.มีสุขภาพที่ดีลดอัตรา
เส่ียงจากโรคที่เราสร้างขึน้
เอง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวรนาถ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่52



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

56 ท าผลิตภัณฑ์ล้าง
จานจากสมุนไพร

1.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชุมชน
2.เพือ่ให้รู้จักการประหยัดรายจ่ายเพือ่
ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน
3.เพือ่ฝึกความสามัคคีในการท างาน
เป็นกลุ่ม
4.เพือ่ศึกษาพืชสมุนไพรที่สามารถน ามา
เป็นส่วนผสมในการท าน้ ายาล้างจาน
5.เพือ่ให้ส่ิงแวดล้อมลดสารปนเปือ้น
และสารพิษมากับผลิตภัณฑ์ล้างจาน

1.สามารถท าน้ ายาล้าง
จานเองได้
2.มีการท างานรวมกลุ่ม
สร้างความสามัคคี
3.มีส่ิงแวดล้อม เช่น ล า
คลอง ไม่ได้รับสารเคมีที่
ปนมากับผลิตภัณฑ์
4.ประหยัด ลดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ มีเงินออมใน
ครัวเรือน

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เองใน
ชุมชน
2.ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและชุมชน
3.ชาวบ้านมีการรวมตัวกัน
สร้างควมสามัคคีในชุมชน
4.ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้าง
จานตามความต้องการใน
ด้านปริมาณ,กล่ินพืช
สมุนไพร

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวรนาถ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่53



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

57 ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลด
มลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่เรียนรู้และวิธีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ
2.เพือ่รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนหัน
มาให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม
3.เพือ่ฝึกนิสัยการแยกขยะจากเศษ
อาหารของประชาชนในชุมชน
4.เพือ่ลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อม
5.เพือ่สร้างความสามัคคีให้กับ
ประชาชนในชุมชน

1.สามารถผลิตปุย๋หมัก
ชีวภาพได้ตาม
กระบวนการและตาม
ปริมาณที่ต้อง
2.สามารถลดปริมาณ
ขยะจากเศษอาหารของ
ประชาชนในชุมชนได้
3.ประชาชนในชุมชนใช้
น้ าปุย๋หมักชีวภาพจาก
เศษพืชผักในครัวเรือน
เพือ่ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนได้
ความรู้เกีย่วกับการท าน้ า
หมักชีวภาพ
2.ประชาชนหันมาให้
ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม
3.ประชาชนในชุมชนมีนิสัย
การแยกขยะออกจากเศษ
อาหาร
4.ประชาชนในชุมชนลดใช้
สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยลง
5.ประชาชนในชุมชนหันมา
ใช้น้ าหมักชีวภาพลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวรนาถ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่54



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

58 ปลูกผักสมุนไพร
ปลอดภัยจาก

สารเคมี

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้ในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
3.เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
เสริมสร้างความสามัคคี

1.ประชาชนในชุมชน
สวัสดีพัฒนา จ านวน 30
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือ
ใช้ สร้างนิสัยความ
พอเพียงจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
2.ครอบครัวในชุมชนลด
รายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึน้เนื่องจากการ
รับประทานผักปลอด
สารพิษที่ปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษใน
ภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสวัสดีพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่55



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

59 ถนอมอาหารไข่
เค็ม เสริมไอโอดีน
เพือ่สุขภาพ

1.เพือ่สร้างความรู้ในการแปรรูปอาหาร 
เร่ืองการท าไข่เค็มให้กับชุมชน
2.เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักวิธีถนอม
อาหารโดยการท าไข่เค็มไว้รับประทาน
ในครัวเรือน
3.เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักประหยัดและเพือ่ลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชน
สวัสดีพัฒนาจ านวน 25 
คน
2.มีการด าเนินการ
ถนอมอาหาร(ไข่เค็ม
ป้องกันภัยห่างไกลโรค)
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.เป็นการถนอมอาหาร
เก็บไว้รับประทานนอก
ฤดูกาล
2.การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนมีการรวมตัวกัน
 สร้างความสามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสวัสดีพัฒนา

60 ท าผลิตภัณฑ์ล้าง
จานจากสมุนไพร

1.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชุมชน
2.เพือ่ให้รู้จักการประหยัดรายจ่ายเพือ่
ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน

1.ประชาชนในชุมชน
สวัสดีพัฒนาจ านวน 25 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน
กล่ินมะกรูด)จ านวน 1 
คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ครอบครัวในชุมชนมี
รายจ่ายลดลง
2.ประชาชนในชุมชนเกิด
ความสามัคคีปรองดอง
3.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ใช้เองได้
4.ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสวัสดีพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่56



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

61 ปลูกผักสมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารพิษ

1.เพือ่เป็นการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
ในชุมชน
3.เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
เองในครอบครัว
4.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัยความ
พอเพียง

1.ประชาชนในชุมชน
ตลาดตายอมเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือ
ใช้ สร้างนิสัยความ
พอเพียงจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของโครงการ

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
2.ครอบครัวในชุมชนลด
รายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึน้เนื่องจากการ
รับประทานผักปลอดสารพิษ
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษใน
ภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดตายอม

62 ท าผลิตภัณฑ์ล้าง
จานจากสมุนไพร

1.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชุมชน
2.เพือ่ให้รู้จักการประหยัดรายจ่ายเพือ่
ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน

1.คนในชุมชน จ านวน 
25 คน

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในชุมชน
2.ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดตายอม

แบบ ผ.02 หนา้ที ่57



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

63 ถนอมอาหารไข่
เค็มเสริมไอโอดีน

1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการแปรรูป
อาหาร เร่ืองการท าไข่เค็ม
2.เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักวิธีถนอม
อาหารโดยการท าไข่เค็มไว้รับประทาน
3.เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักประหยัดและเพือ่ลดรายจ่าย

1.คนในชุมชน จ านวน 
25 คน

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้รับความรู้ด้านแปรรูป
อาหารเร่ืองการท าไข่เค็ม
2.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดตายอม

64 ปลูกผักสมุนไพร
ปลอดภัยจาก

สารเคมี

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้ในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
3.เพือ่ให้ชาวบ้านมีการรวมตัวกันใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคี
ภายในชุมชน

1.ชุมชนหลวงปูท่้าวมี
ประชากรประมาณ 700
 คน 194 ครัวเรือน 
2.มีผู้ร่วมงานโครงการ 
25 คน
3.เพือ่ร่วมคิดร่วมท า
โครงการ

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนได้ความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้
ในชุมชน
2.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน
3.ประชาชนมีการรวมตัว
กันสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลวงปูท่้าว

แบบ ผ.02 หนา้ที ่58



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

65 ท าผลิตภัณฑ์ล้าง
จานจากสมุนไพร

1.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการท า
ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจานใช้ในครัวเรือน
และชุมชน
2.เพือ่ให้รู้จักการประหยัดรายจ่ายเพือ่
ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน

1.ชุมชนหลวงปูท่้าวมี
ประชากรประมาณ 700
 คน 194 ครัวเรือน 
2.มีผู้ร่วมงานโครงการ 
25 คน

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในชุมชน
2.ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลวงปูท่้าว

66 ถนอมอาหารไข่
เค็มเสริมไอโอดีน
เพือ่สุขภาพ

1.เร่ืองการท าไข่เค็มให้กับชุมชนเพือ่
สร้างความรู้ในการท าไข่เค็มมาแปรรูป
อาหารในการรับประทาน
2.ให้ชุมชนรู้จักการถนอมอาหารในการ
ท าไข่เค็มไว้รับประทานในครัวเรือน
3.เพือ่ให้ครัวเรือนของชุมชนรู้จัก
ประหยัดรายจ่าย

1.ชุมชนหลวงปูท่้าวมี
ประชากรประมาณ 700
 คน 194 ครัวเรือน
2.มีผู้ร่วมงานโครงการ 
25 คน ครัวเรือนละ 1 
ท่าน 
3.เพือ่ร่วมคิดร่วมท า
โครงการ

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้รับความรู้การท าไข่
เค็ม และแปรรูปอาหาร
จากการท าไข่เค็ม
2.ครัวเรือนในชุมชนได้รู้จัก
การประหยัดและสามารถ
จ าหน่ายเพือ่ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลวงปูท่้าว

แบบ ผ.02 หนา้ที ่59



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

67 ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลด
มลพิษรักษา
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่เรียนรู้และศึกษาวิธีการท าน้ า
หมักชีวภาพ
2.เพือ่รณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้
ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม
3.เพือ่ฝึกนิสัยการแยกขยะจากเศษ
อาหารของประชาชนในชุมชน
4.เพือ่ลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อม
5.เพือ่สร้างความสามัคคีให้กับ
ประชาชนในชุมชน

1.สามารถผลิตปุย๋หมัก
ชีวภาพได้ตาม
กระบวนการและตาม
ปริมาณที่ต้อง
2.สามารถลดปริมาณ
ขยะจากเศษอาหารของ
ประชาชนในชุมชนได้
3.ประชาชนในชุมชนใช้
น้ าปุย๋หมักชีวภาพจาก
เศษพืชผักในครัวเรือน
เพือ่ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนได้
ความรู้เกีย่วกับการท าน้ า
หมักชีวภาพ
2.ประชาชนหันมาให้
ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม
3.ประชาชนในชุมชนมีนิสัย
การแยกขยะออกจากเศษ
อาหาร
4.ประชาชนในชุมชนลดใช้
สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยลง
5.ประชาชนในชุมชนหันมา
ใช้น้ าหมักชีวภาพลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนบางเรารักกันจริง

68 ผลิตภัณฑ์ล้าง
จานจากสมุนไพร

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนมี
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน
2.เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและลดรายจ่าย
3.เพือ่เป็นการรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

1.ประชาชนในชุมชนบาง
เรารักกันจริง จ านวน 
25คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ครัวเรือนในชุมชนมีการ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้เองใน
ครัวเรือน
2.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน
3.ประชาชนมีการรวมตัว
กันสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนบางเรารักกันจริง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่60



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

69 ถนอมอาหารไข่
เค็ม เสริมไอโอดีน

1.ส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถท าไข่เค็ม
ไว้รับประทานในครัวเรือน
2.เสริมสร้างความรู้ด้านการแปรรูป
อาหาร เร่ืองการท าไข่เค็ม
3.ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมี
กิจกรรมท าร่วมกันเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาฃนในชุมชนบาง
เรารักกันจริงเข้าร่วม
โครงการจ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหารไข่เค็ม
ป้องกันภัยห่างไกลโรค
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.เป็นการถนอมอาหาร
เก็บไว้รับประทานนอก
ฤดูกาล
2.การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนมีการรวมตัวกัน
 สร้างความสามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนบางเรารักกันจริง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่61



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

70 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยจาก
สารเคมีตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ด าเนินการปลูกผักปลูกสมุนไพร
ปลอดสารพิษไว้บริโภคเองภายในชุมชน 
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ถ่ายทอด
ความรู้ในการปลูกผักปลูกสมุนไพร
ปลอดสารพิษ

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

       7,000        7,000        7,000        7,000 1.ผู้เข้าร่วม
โครงการปลูก
ผัก ปลูก
สมุนไพร ได้
บริโภคผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80  
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80

 1.ประชาชนได้ปลูกผัก
ปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคเองภายในชุมชน 
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพที่จะเกิดจากการ
บริโภคผักสมุนไพรที่มี
สารเคมีตกค้างตาม
ท้องตลาด 
3.ช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนจากการบริโภค
ผักสนุนไพรปลอดสารพิษที่
ปลูกเองในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนจ าลองวิทย์
พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่62



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

71 โครงการถนอม
อาหาร(การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพือ่เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร    2.
เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
       
3.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก 
พ

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

7,000       7,000       7,000       7,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการถนอม
อาหาร(การท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) ได้
บริโภคไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน 
ร้อยละ 80  
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน ร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการถนอม
อาหาร     
2.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนเพิม่
สารไอโอดีนป้องกันโรคคอ
พอก

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนจ าลองวิทย์
พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่63



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

72 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรู้เกีย่วกับ
การน าเศษอาหารในครัวเรือนมาท าน้ า
หมักชีวภาพ
2.เพือ่ส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพ
ทดแทนการใช้ปุย๋เคมี รักษาคุณภาพ
ดินและส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

6,000       6,000       6,000       6,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการผลิต
น้ าหมักชีวภาพ
เพือ่ลดมลพิษ
ทางส่ิงแวดล้อม
 ได้ใช้ประโยชน์
จากน้ าหมัก 
ร้อยละ 80     
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ
 80

1.ประชาชนมีความรู้
เกีย่วกับการน าเศษอาหาร
ในครัวเรือนมาท าน้ าหมัก
ชีวภาพ        
2.ประชาชนมีความรู้ที่ใช้
ผลิตน้ าหมักชีวภาพเพือ่ลด
มลพิษ 
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนจ าลองวิทย์
พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่64



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

73 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท า
น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด/
มะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ าและไร้สาร
ตกค้างจากน้ ายาล้างจาน
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้
ในการท าน้ ายาล้างจานสูตรสมุนไพร
ผสมมะกรูด/มะนาว ได้

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

7,000       7,000       7,000       7,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการผลิต
น้ ายาล้างจาน
สูตรสมุนไพร
ผสมมะกรูด/
มะนาว ได้ใช้
น้ ายาล้างจานที่
ไร้สารตกค้าง 
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตร
สมุนไพรผสม
มะกรูด/มะนาว
 ร้อยละ 80

1.ได้ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ าและ
ไร้สารตกค้างไว้ใช้ 2.ช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนจากการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง   3.
ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ
จากสารตกค้างในการใช้
น้ ายาล้างจานสูตรตาม
ท้องตลาด

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนทรายทองพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่65



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

74 โครงการถนอม
อาหาร(การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน              2.
เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

7,000       7,000       7,000       7,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการถนอม
อาหาร(การท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) ได้
บริโภคไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน 
ร้อยละ 80
 2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน ร้อยละ
 80

1.ได้ท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน
ไว้บริโภคภายในชุมชน
2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิด
จากการขาดแคลน
สารอาหารไอโอดีนได้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนทรายทองพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่66



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

75 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรู้เกีย่วกับ
การน าเศษอาหารในครัวเรือนมาท าน้ า
หมักชีวภาพลดปริมาณขยะอินทรีย์
2.เพือ่ส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพ
แทนการใช้ปุย๋เคมี รักษาคุณภาพดิน
และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

6,000       6,000       6,000       6,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการผลิต
น้ าหมักชีวภาพ
เพือ่ลดมลพิษ
ทางส่ิงแวดล้อม
 ได้ใช้ประโยชน์
จากน้ าหมัก 
ร้อยละ 80     
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ
 80

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้เกีย่วกับการน าเศษ
อาหารในครัวเรือนไปท าน้ า
หมักชีวภาพ สร้างคุณค่า
จากของเหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์ลดปริมาณขยะ
อินทรีย์และขยะทั่วไป
2.ผู้เข้าร่วมโครงการใช้น้ า
หมักชีวภาพแทนการใช้
ปุย๋เคมีเป็นการรักษา
คุณภาพดินและส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนทรายทองพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่67



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

76 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท า
น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด/
มะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ าและไร้สาร
ตกค้างจากน้ ายาล้างจาน              2.
เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้
ในการท าน้ ายาล้างจานสูตรสมุนไพร
ผสมมะกรูด/มะนาว ได้

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 30 คน

10,000     10,000     10,000     10,000     1.ผู้เข้าร่วม
โครงการผลิต
น้ ายาล้างจาน
สูตรสมุนไพร
ผสมมะกรูด/
มะนาว ได้ใช้
น้ ายาล้างจานที่
ไร้สารตกค้าง 
ร้อยละ 802.
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตร
สมุนไพรผสม
มะกรูด/มะนาว
 ร้อยละ 80

1.ได้ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ าและ
ไร้สารตกค้างไว้ใช้ในชุมชน
2.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนจากการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารตกค้างใน
การใช้น้ ายาล้างจานสูตร
ตามท้องตลาด

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองผักตบ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่68



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

77 โครงการถนอม
อาหาร(การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพือ่เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร
2.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก 

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

5,000       5,000       5,000       5,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการถนอม
อาหาร(การท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) ได้
บริโภคไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน 
ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน ร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการถนอม
อาหาร
2.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนเพิม่
สารไอโอดีนป้องกันโรคคอ
พอก 

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองผักตบ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่69



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

78 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยจาก
สารเคมีตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษจากโครงการ 
2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวิธีการปลูก
ผักปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

5,000       5,000       5,000       5,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการปลูก
ผัก ปลูก
สมุนไพร ได้
บริโภคผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษ
จากโครงการ 
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
วิธีการปลูกผักปลูก
สมุนไพรปลอดสารพิษ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองผักตบ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่70



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

79 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท า
น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด/
มะนาว)

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถท าน้ ายา
ล้างจานไว้ใช้เองในครัวเรือน
2.เพือ่ให้ประชาชนลดรายจ่าย
3.เพือ่ประชาชนได้รับความรู้ในการท า
น้ ายาล้างจาน
4.เพือ่ให้ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

7,000       7,000       7,000       7,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการผลิต
น้ ายาล้างจาน
สูตรสมุนไพร
ผสมมะกรูด/
มะนาว ได้ใช้
น้ ายาล้างจานที่
ไร้สารตกค้าง 
ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตร
สมุนไพรผสม
มะกรูด/มะนาว
 ร้อยละ 80

1.ประชาชนสามารถท า
น้ ายาล้างจานใช้เองได้ใน
ครอบครัว
2.ประชาชนสามารถลด
รายจ่ายได้ในครัวเรือน
3.ประชาชนได้รับความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจาน
4.ประชาชนได้รวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน เกิดความ
สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี

แบบ ผ.02 หนา้ที ่71



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

80 โครงการถนอม
อาหาร(การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพือ่ให้ครัวเรือนได้ท าไข่เค็มไว้กินเอง
ซ่ึงได้รับสารไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก
           
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพือ่ให้เกิดการรวมกลุ่มมีกิจกรรม
ร่วมกันในครัวเรือน  
4.เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ
ถนอมอาหาร  

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

7,000       7,000       7,000       7,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการถนอม
อาหาร(การท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) ได้
บริโภคไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน 
ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน ร้อยละ
 80

1.ได้ท าไข่เค็มไว้กินเองใน
ครัวเรือนซ่ึงมีสารไอโอดีน
ป้องกันโรคคอพอก          
2.ครัวเรือนลดรายจ่ายลงได้
      
3.ประชาชนได้มีกิจกรรม
ร่วมกันเกิดความสามัคคี    
4.ประชาชนได้ความรู้ใน
การถนอมอาหาร

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี

แบบ ผ.02 หนา้ที ่72



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

81 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยจาก
สารเคมีตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ลดรายจ่ายในครัวเรือน
2.เพือ่ประชาชนจะได้รับความปลอดภัย
ในชีวิต    
3.เพือ่ประชาชนได้รับความรู้ในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
4.เพือ่ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน
เกิดความสามัคคี
5.เพือ่ประชาชนได้ปลูกผักกินเองใน
ครัวเรือน      

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

6,000       6,000       6,000       6,000       1.ผู้เข้าร่วม
โครงการปลูก
ผัก ปลูก
สมุนไพร ได้
บริโภคผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80

1.ประชาชนสามารถปลูก
ผักกินเองในครัวเรือนได้  
2.ประชาชนได้รับความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ 
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ 
4.ประชาชนสามารถ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน
  
5.ครัวเรือนมีสุขภาพที่ดีขึน้
จากการบริโภคผักที่ปลูก
เองปลอดสารพิษ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี

แบบ ผ.02 หนา้ที ่73



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

82 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนโกมินทร์

83 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะนาว

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต และ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะนาว
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะนาวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะนาว
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะนาวไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนโกมินทร์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่74



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

84 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร สบูก่้อน
มะขาม

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต และมี
ทักษะท าผลิตภัณฑ์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าสบูก่้อนมะขาม
2.เพือ่ผลิตสบูก่้อนมะขามที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตสบูก่้อนมะขาม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตสบูก่้อน
มะขามไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตสบูก่้อนมะขาม
ไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนโกมินทร์

85 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเฉลิมชาติ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่75



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

86 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะกรูด

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต และมี
ทักษะท าผลิตภัณฑ์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูด
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเฉลิมชาติ

87 ปลูกพืชสมุนไพร
ปลอดสารพิษ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ด าเนินโครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษไว้ใช้บริโภคเอง
ภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้
ปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ในการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วยลด
ปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภค
พืชผักที่มีสารตกค้างตามท้องตลาด

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน    
25 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอด
สารพิษได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลผลิตทางการเกษตร
 (พืชผักสมุนไพร) ที่ปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน 
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพที่จะเกิดจากการ
บริโภคพืชผักสมุนไพรที่มี
สารตกค้างตามท้องตลาด

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเฉลิมชาติ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่76



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

88 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนป้อมหนึ่ง

89 ปลูกพืชสมุนไพร
ปลอดสารพิษ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ด าเนินโครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษไว้ใช้บริโภคเอง
ภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้
ปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ในการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วยลด
ปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภค
พืชผักที่มีสารตกค้างตามท้องตลาด

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน    
25 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอด
สารพิษได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลผลิตทางการเกษตร
 (พืชผักสมุนไพร) ที่ปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน 
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพที่จะเกิดจากการ
บริโภคพืชผักสมุนไพรที่มี
สารตกค้างตามท้องตลาด

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนป้อมหนึ่ง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่77



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

90 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์
ตะไคร้หอม

1.เพือ่ผลิตสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงที่ท า
มาจาพืชสมุนไพร
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้การท าสเปรย์ตะไคร้
หอม ไล่ยุงและลดรายจ่ายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุงที่ท ามา
จาพืชสมุนไพรได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่
ยุงที่ท ามาจา
พืชสมุนไพรได้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอม
2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนป้อมหนึ่ง

91 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
 3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนประชานุเคราะห์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่78



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

92 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะกรูด

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถปลูก และ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะนาว
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะนาวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะนาว
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะนาวไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนประชานุเคราะห์

93 ปลูกพืชสมุนไพร
ปลอดสารพิษ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ด าเนินโครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษไว้ใช้บริโภคเอง
ภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้
ปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ในการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วยลด
ปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภค
พืชผักที่มีสารตกค้างตามท้องตลาด

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอด
สารพิษได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลผลิตทางการเกษตร
 (พืชผักสมุนไพร) ที่ปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพที่จะเกิดจากการ
บริโภคพืชผักสมุนไพรที่มี
สารตกค้างตามท้องตลาด

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนประชานุเคราะห์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่79



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

94 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุขสวัสด์ิ (ศูนย์
ท่ารถ

95 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะกรูด

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต และ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูด
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุขสวัสด์ิ (ศูนย์
ท่ารถ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่80



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

96 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุง

1.เพือ่ผลิตสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงที่ท า
มาจาพืชสมุนไพร
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้การท าสเปรย์ตะไคร้
หอม ไล่ยุง และลดรายจ่ายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุงที่ท ามา
จาพืชสมุนไพรได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่
ยุงที่ท ามาจา
พืชสมุนไพรได้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอม
2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุขสวัสด์ิ (ศูนย์
ท่ารถ

97 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนรวมใจพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่81



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

98 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะนาว

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถปลูก และ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะนาว
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะนาวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะนาว
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะนาวไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนรวมใจพัฒนา

99 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุง

1.เพือ่ผลิตสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงที่ท า
มาจากพืชสมุนไพร
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้การท าสเปรย์ตะไคร้
หอม ไล่ยุงและลดรายจ่ายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุงที่ท ามา
จาพืชสมุนไพรได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่
ยุงที่ท ามาจา
พืชสมุนไพรได้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอม
2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนรวมใจพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่82



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

100 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะกรูด

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต และ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพนทุนต่ า และไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูด
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนธารบัวสวรรค์ 
(สิริทรัพย์ - สันคู)

101 ปลูกพืชสมุนไพร
ปลอดสารพิษ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ด าเนินโครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษไว้ใช้บริโภคเอง
ภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้
ปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ในการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วยลด
ปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภค
พืชผักที่มีสารตกค้างตามท้องตลาด

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 1.ประชาชนใน
ชุมชนเข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 25 คน
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอด
สารพิษได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลผลิตทางการเกษตร
 (พืชผักสมุนไพร) ที่ปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน 
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพที่จะเกิดจากการ
บริโภคพืชผักสมุนไพรที่มี
สารตกค้างตามท้องตลาด

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนธารบัวสวรรค์ 
(สิริทรัพย์ - สันคู)

แบบ ผ.02 หนา้ที ่83



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

102 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 .ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนธารบัวสวรรค์ 
(สิริทรัพย์ - สันคู)

103 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 .ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสถานีรถไฟฯ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่84



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

104 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะกรูด

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต และ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูด
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสถานีรถไฟฯ

105 ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลด
มลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ผลิตน้ าหมักชีวภาพขึน้ใช้เอง
ภายในชุมชนและช่วยลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ถ่ายทอดความรู้ในการท า
น้ าหมักชีวภาพได้
3.เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
จากการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อมไว้ใช้ในชุมชน
 2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่จะ
เกิดจากการใช้สารเคมีใน
การก าจัดศัตรูพืช

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสถานีรถไฟฯ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่85



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

106 ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนได้
3.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากการขาด
สารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดารารัตน์ 4

107 ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร น้ ายา
ล้างจานสูตรผสม
มะกรูด

1.เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต และ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด
2.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และไร้สาร
ตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูด
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
สูตรมะกรูดไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีตกค้าง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดารารัตน์ 4

แบบ ผ.02 หนา้ที ่86



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

108 ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลด
มลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ผลิตน้ าหมักชีวภาพขึน้ใช้เอง
ภายในชุมชนและช่วยลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม
2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถเป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ถ่ายทอดความรู้ในการท า
น้ าหมักชีวภาพได้
3.เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
จากการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

       6,000        6,000        6,000        6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อมไว้ใช้ในชุมชน 
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่จะ
เกิดจากการใช้สารเคมีใน
การก าจัดศัตรูพืช

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดารารัตน์ 4

109 โครงการถนอม
อาหาร(มะนาว
ดอง)

1.เพือ่ผลิตมะนาวดองไว้บริโภคภายใน
ชุมชน
2. เพือ่ส่งเสริมความรู้เร่ืองมะนาวดอง
ให้แก่ประชาชน 
3.เป็นการถนอมอาหาร เก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล

1.ประชาชนในชุมชนวัด
ตะแบก จ านวน 25 คน  
 2.มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร(มะนาวดอง)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้มะนาวดองไว้บริโภค
ภายในชุมชน
2.ส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน
3.ประชาชนได้ถนอมอาหาร
ไว้รับประทานนอกฤดูกาลได้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดตะแบก

110 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท า
น้ายาล้างจาน
จากมะนาว/
มะกรูด)

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน 
2.เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 
3.เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน

1.ประชาชนในชุมชนวัด
ตะแบก จ านวน 25 คน 
 2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากพืช
สมุนไพร(น้ ายาล้างจาน)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ชุมชนมีการผลิตน้ ายา
ล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการประหยัด
และสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดตะแบก

แบบ ผ.02 หนา้ที ่87



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

111 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ให้ประชาชนได้บริโภคผักปลอด
สารพิษ
2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึน้
3.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน

1.ประชาชนในชุมชนวัด
ตะแบก จ านวน 25 คน 
 2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยจากสารเคมี
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้บริโภคผักที่
สะอาดและปลอดภัย 
ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจาก
สารพิษ
2.ประชาชนมีสุขภาพดีขึน้
3.เพิม่ความสามัคคีภายใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดตะแบก

112 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็ม)

1.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรค
คอหอยพอก
2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เป็นการถนอมอาหารเก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล
4.ประหยัดต้นทุน ลดรายจ่าย ของ
ครอบครัวในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
สุขสวรรค์พัฒนา จ านวน
  25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม
ไอโอดีน)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่เค็ม
ไอโอดีน อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหาร ไว้รับประทานนอก
ฤดูกาลได้
 4. ประหยัดต้นทุน ลด
รายจ่าย

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่88



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

113 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สุมนไพร (การท า
น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/
มะกรูด)

1. เพือ่ส่งเสริมในครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน
 2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. เพือ่ต้องการให้ชุมชนมีการรวมตัวกัน
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1 ประชาชนในชุมชนสุข
สวรรค์พัฒนา จ านวน  
25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากพืชสุมน
ไพร(น้ ายาล้างจาน)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ชุมชนมีการผลิตน้ ายา
ล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการประหยัด
และสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา

114 โครงการปลูกผัก 
 สมุนไพร 
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนได้บริโภคผักปลอด
สารพิษ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึน้  
3. เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
สุขสวรรค์พัฒนา จ านวน
25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก  สมุนไพร 
ปลอดภัยจากสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้บริโภคผักที่
สะอาดและปลอดภัย
ผลผลิตที่ได้ปลอดภัย
2. ประชาชนมีสุขภาพดีขึน้
3. เพิม่ความสามัคคีภายใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่89



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

115 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็ม)

1 ได้รับความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร 
ในการท าไข่เค็มไอโอดีน 
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป็นการถนอมอาหาร เก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล
4.ประหยัดต้นทุน ลดรายจ่าย

1. ประชาชนในชุมชน
สุขพระบางมงคล 
จ านวน  25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม
ไอโอดีน)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่เค็ม
ไอโอดีน อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหาร ไว้รับประทานนอก
ฤดูกาลได้
 4. ประหยัดต้นทุน ลด
รายจ่าย

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนพระบางมงคล

116 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สุมนไพร (การท า
น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/
มะกรูด)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน
 2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน สามัคคี
ภายในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
พระบางมงคล จ านวน  
25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากพืชสุมน
ไพร(น้ ายาล้างจาน)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ชุมชนมีการผลิตน้ ายา
ล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการประหยัด
และสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนพระบางมงคล

แบบ ผ.02 หนา้ที ่90



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

117 โครงการปลูกผัก 
 สมุนไพร 
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนได้บริโภคผักปลอด
สารพิษ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึน้  
3. เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
พระบางมงคล จ านวน  
25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ด าเนินโครงการปลูกผัก 
ปลูกพืชสมุนไพร 
ปลอดภัยสารเคมีตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้บริโภคผักที่
สะอาดและปลอดภัย
ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจาก
สารพิษ
2. ประชาชนมีสุขภาพดีขึน้
3. เพิม่ความสามัคคีภายใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนพระบางมงคล

118 โครงการถนอม
อาหาร(มะนาว
ดอง)

1.เพือ่ผลิตมะนาวดองขึน้บริโภคเอง
ภายในครอบครัวและชุมชน
2.เพือ่ส่งเสริมความรู้เร่ืองมะนาวดอง
ให้แก่ประชาชน
3.เพือ่ถ่ายทอดความรู้ในการท ามะนาว
ดอง ให้ลูกๆ หลานๆต่อไป

1.ประชาชนในชุมชน
บ่อนไก่ จ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร
(มะนาวดอง)

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตมะนาวดอง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ได้มะนาวดองไว้บริโภค
ภายในชุมชน   
2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนจากการผลิต
มะนาวดองขึน้ใช้เอง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดบ่อนไก่

แบบ ผ.02 หนา้ที ่91



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

119 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพ เพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม(สูตร
เศษผักและผลไม)้

1.เพือ่ลดปริมาณขยะอินทรีย์
2.เพือ่น าเศษวัสดุเหลือใช้จากพ่อค้า 
แม่ค้าทิ้งมาท าน้ าหมักชีวภาพ
3.เพือ่ให้คนในชุมชนตลาดบ่อนไก่ได้มี
ความรู้ในการท าน้ าหมักชีวภาพ
4.เพือ่ลดปัญหามลพิษ และรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง
5.เพือ่ให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดียิง่ขึน้

1.ประชาชนในชุมชน
บ่อนไก่ จ านวน 25 คน 
2.ลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
น้ าหมักไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.เพือ่เป็นการน าเศษวัสดุ
เหลือใช้มาก่อให้เกิด
ประโยชน์
2.ประชาชนสามารถน า
ความรู้ และทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
3.ลดปัญหาการใช้สารเคมี
4.ลดปัญหามลพิษและ
ส่ิงแวดล้อม(กล่ินเหม็น)
5.ลดปริมาณขยะอินทรีย์
6.ท าให้คนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดียิง่ขึน้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดบ่อนไก่

120 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สุมนไพร (การท า
น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว/
มะกรูด)

1. เพือ่ให้ชุมชนและครัวเรือนมี
ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจานใช้เองใน
ครัวเรือน
 2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพือ่เพิม่ความสามัคคีและกิจกรรม
ร่วมกันให้กับทุกคนในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
บ่อนไก่ จ านวน  25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน

       7,000        7,000        7,000        7,000 โครงการท าให้
ประชาชน
เข้าใจร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชนลด
ต้นทุนในการใช้จ่าย
2.สามารถน าไปท ากิจกรรม
ให้กับครอบครัวได้หรือต่อ
ยอดต่อไป
3.ชาวชุมชนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเพิม่ความสามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตลาดบ่อนไก่

แบบ ผ.02 หนา้ที ่92



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

121 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็ม)

1.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอหอยพอก
2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1. ประชาชนในชุมชน
เขานกกระเต็น เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม
ไอโอดีน) ป้องกันโรค
จ านวน 1 คร้ัง 

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
กิจกรรม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่เค็ม
ไอโอดีน อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหาร ไว้รับประทานนอก
ฤดูกาลได้
 4. ประหยัดต้นทุน ลด
รายจ่าย

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขานกกระเต็น

122 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร  
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพึง่ตนเองในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุงจากภูมิ
ปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพือ่ใช้ใน
งานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1 ประชาชนในชุมชน
เขานกกระเต็น จ านวน 
 25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1. ประชาชนรู้จักพึง่ตนเอง
ได้มากขึน้ในการดูแลสุขภาพ
2. เพือ่อนุรักษ์สมุนไพรไล่
ยุงจากพืชสมุนไพรภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
 3. ประชาชนสามารถใช้
ภูมิปัญญาท้องถิน่ในทาง
ป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขานกกระเต็น

แบบ ผ.02 หนา้ที ่93



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

123 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพ เพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1. ผลิตน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้ภายในชุมชน
2. ลดอัตราการใช้สารเคมี 
3.ท าให้คนในชุมชน มึความรู้เข้าใจ 
และประโยชน์จากการท าน้ าหมัก
4.เพือ่ลดปัญหามลพิษ รักษาส่ิงแวดล้อม

1.ประชาชนในชุมชน
เขานกกระเต็น จ านวน 
25 คน   
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ เพือ่
ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้น้ าหมักชีวภาพไว้ใช้
ภายในชุมชน
2.ได้ลดการใช้สารเคมีและ
ลดต้นทุนในการก าจัด
แมลงศัตรูพืช
3.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ
4.ลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขานกกระเต็น

124 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
และมีทักษะในการท าไข่เค็ม 
2.เพือ่ให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติในการ
ท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน  
3.เพือ่ให้ประชาชนได้รู้จักถนอมอาหาร 
เพือ่เก็บไว้ได้นาน

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าอุทยานสวรรค์ เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2. ประชาชนในชุมชนมี
ทักษะและความช านาญ 
ในกระบวนการถนอม
อาหารด้วยวิธีการท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนมีความรู้และมี
ทักษะในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน
2.ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติ 
ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

 กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าอุทยาน
สวรรค์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่94



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

125 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่ผลิตท าน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีสารตกค้างและ
ต้นทุนต่ า
2.เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ในการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง 

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าอุทยานสวรรค์ เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว) จ านวน 1 
คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000        ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพไม่มีสารเคมี
ตกค้าง ต้นทุนต่ า
2.ประชาชนในชุมชนหน้า
อุทยานสวรรค์สามารถผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เองได้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าอุทยาน
สวรรค์

126 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ผลิตน้ าหมักชีวภาพขึน้มาใช้เอง
ภายในชุมชน  
2.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นทั้ง
ผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้ในการท าน้ า
หมักชีวภาพ
3.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายเนื่องจาก
สารเคมีมีราคาแพง
4.เพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าอุทยานสวรรค์ เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25
 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ
ลดมลพิษ

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ได้ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
เพือ่ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่จะ
เกิดการใช้สารเคมี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าอุทยาน
สวรรค์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่95



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

127 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนมา
บริโภคเองภายในชุมชน 
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน

1. ประชาชนในชุมชนวัด
ไทรเหนือ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน) 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ได้ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคเอง
ภายในชุมชน
2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิด
จากการขาดสารอาหาร
ไอโอดีนได้ 

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดไทรเหนือ

128 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน 
(น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ าและไร้สาร
ตกค้างจากน้ ายาล้างจาน
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้
ในการท าน้ ายาล้างจานจากสูตร
สมุนไพรผสมมะนาว

1. ประชาชนในชุมชนวัด
ไทรเหนือ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้าง
จานสูตรสมุนไพรมะนาวไว้
ใช้ภายในชุมชน
2.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน จากการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ
 จากสารตกค้างในการใช้
น้ ายาล้างจาน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดไทรเหนือ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่96



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

129 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2. เพือ่ให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้
รับประทานในครัวเรือน
3. เพือ่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชนวัด
ไทรเหนือ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000        ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ได้ผลผลิตทางการเกษตร
(พีชผักสมุนไพร) ที่ปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน 
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพที่จะเกิดการบริโภค
พืชผักสมุนไพรที่มีสารพิษ
ตกค้างตามท้องตลาด
3.ช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน จากการบริโภค
พืชผักสมุนไพรปลอด
สารพิษที่ปลูกเองภายใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดไทรเหนือ

130 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และประโยชน์ของการถนอมอาหาร
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การฝึกปฏิบัติการท าไข่เค็ม

1. ประชาชนในชุมชน
หลังอูท่ันจิตต์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน) 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ประโยชน์ของการถนอม
อาหาร
2.ประชาชนในชุมชนมี
ทักษะในการฝึกปฏิบัติการ
ท าไข่เค็ม
3.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การถนอมอาหารด้วย
วิธีการท าไข่เค็ม(เสริม
ไอโอดีน)

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลังอูท่ันจิตต์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่97



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

131 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน
 (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ าและไร้สาร
ตกค้างจากน้ ายาล้างจาน                
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้
ในการท าน้ ายาล้างจานจากสูตร
สมุนไพรผสมมะนาว

1. ประชาชนในชุมชน
หลังอูท่ันจิตต์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้าง
จานสูตรสมุนไพรมะนาวไว้
ใช้ภายในครัวเรือน
2.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน จากการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ
 จากสารตกค้างในการใช้
น้ ายาล้างจาน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลังอูท่ันจิตต์

132 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ผลิตน้ าหมักชีวภาพขึน้มาใช้เอง
ภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าน้ าหมักชีวภาพได้

1. ประชาชนในชุมชน
หลังอูท่ันจิตต์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลดมลพิษ
ทางส่ิงแวดล้อม จ านวน 
1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับการท าน้ า
หมักชีวภาพเพือ่ลดมลพิษ
ทางส่ิงแวดล้อม
2.ประชาชนมีทักษะในการ
ฝึกปฏิบัติการท าน้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหลังอูท่ันจิตต์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่98



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

133 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้างและ
ต้นทุนต่ า
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
ผลิตน้ ายาล้างจานไว้ใช้ได้เอง

1. ประชาชนในชุมชนตัด
ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว) จ านวน 1 
คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชน
มีทักษะและความ
ช านาญในกระบวนการ
ท าน้ ายาล้างจาน

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจานจาก
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีสารตกค้าง
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
ต้นทุนต่ าไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตัดใหม่

134 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และประโยชน์ของการถนอมอาหาร
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การฝึกปฏิบัติการท าไข่เค็ม
3.เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนรู้จักการถนอมอาหารด้วยวิธีการ
ท าไข่เค็ม

1. ประชาชนในชุมชนตัด
ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน) จ านวน 1
 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกับการท าไข่เค็ม
2.ประชาชนในชุมชนมี
ทักษะในการฝึกปฏิบัติการ
ท าไข่เค็ม
3.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การถนอมอาหารด้วย
วิธีการท าไข่เค็ม

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตัดใหม่

แบบ ผ.02 หนา้ที ่99



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

135 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษจากโครงการ
2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวิธีการปลูก
ผัก ปลอดสารพิษและสามารถปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจ าวัน

1. ประชาชนในชุมชนตัด
ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษ
จากโครงการ
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจ
เกีย่วกับวิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนตัดใหม่

136 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนวัดเทวดา
สร้าง มีความรู้และทักษะในการท าไข่
เค็ม
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนวัดเทวดา
สร้างได้ฝึกปฏิบัติในการท าไข่เค็ม
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนวัดเทวดา
สร้างได้รู้จักการถนอมอาหารด้วย
วิธีการท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน

1. ประชาชนในชุมชนวัด
เทวดาสร้าง เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน) 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ มีทักษะ เกีย่วกับ
การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน
2.ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติจริง
 ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดเทวดาสร้าง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่100



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

137 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้างและ
ต้นทุนต่ า
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้ได้เอง

1. ประชาชนในชุมชนวัด
เทวดาสร้าง เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท าน้ ายา
ล้างจานจากมะนาว) 
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชน
มีทักษะและความ
ช านาญในกระบวนการ
ท าน้ ายาล้างจาน

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจานจาก
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีสารตกค้าง
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
ต้นทุนต่ าใช้เองในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดเทวดาสร้าง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่101



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

138 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนวัดเทวดา
สร้างได้รับประทานผักปลอดสารพิษ
จากโครงการ 
2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวิธีการปลูก
ผัก ปลอดสารพิษและสามารถปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจ าวัน

1. ประชาชนในชุมชนวัด
เทวดาสร้าง เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษ
จากโครงการ
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจ
เกีย่วกับวิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดเทวดาสร้าง

139 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนเขาโรงครัว
 มีความรู้และทักษะในการท าไข่เค็ม
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนเขาโรงครัว
ได้ฝึกปฏิบัติในการท าไข่เค็ม
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนเขาโรงครัว
ได้รู้จักการถนอมอาหารด้วยวิธีการท า
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน

1. ประชาชนในชุมชน
เขาโรงครัว เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน) 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ มีทักษะ เกีย่วกับ
การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน
2.ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติจริง
 ในการท าไข่เค็มเสริมไอโอดี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาโรงครัว

แบบ ผ.02 หนา้ที ่102



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

140 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้างและ
ต้นทุนต่ า
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้ได้เอง 

1. ประชาชนในชุมชน
เขาโรงครัวเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท าน้ ายา
ล้างจานจากมะนาว) 
จ านวน 1 คร้ัง
 3.ประชาชาชนในชุมชน
มีทักษะและความ
ช านาญในกระบวนการ
ท าน้ ายาล้างจาน

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจานจาก
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีสารตกค้าง  
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
ต้นทุนต่ าใช้เองในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาโรงครัว

แบบ ผ.02 หนา้ที ่103



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

141 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนเขาโรงครัว
ได้รับประทานผักปลอดสารพิษจาก
โครงการ 
2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวิธีการปลูก
ผัก ปลอดสารพิษและสามารถปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจ าวัน

1. ประชาชนในชุมชน
เขาโรงครัว เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษ
จากโครงการ
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจ
เกีย่วกับวิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาโรงครัว

142 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1.เพือ่ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีนขึน้มา
บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้การท าไข่เค็ม

1. ประชาชนในชุมชน
วิมานแมน เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน) 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1.ได้ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภคในชุมชน 
2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิด
จากการขาดแคลน
สารอาหารไอโอดีน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวิมานแมน

แบบ ผ.02 หนา้ที ่104



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

143 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้างและ
ต้นทุนต่ า
 2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้ได้เอง

1. ประชาชนในชุมชน
วิมานแมนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท าน้ ายา
ล้างจานจากมะนาว) 
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชน
มีทักษะและความ
ช านาญในกระบวนการ
ท าน้ ายาล้างจาน

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจานจาก
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีสารตกค้างไว้ใช้ใน
ชุมชนวิมานแมน   
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
ต้นทุนต่ าใช้เองในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวิมานแมน

แบบ ผ.02 หนา้ที ่105



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

144 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนวิมานแมน
ได้รับประทานผักปลอดสารพิษไว้
บริโภคเองในชุมชน
 2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นทั้งผู้ปฏิบัติและถ่ายทอด
ความรู้ในการปลูกพืชผักสมุนไพรปลอด
สารพิษได้

1. ประชาชนในชุมชน
วิมานแมน เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 คร้ัง

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ได้ผลผลิตทางการเกษตร
(พีชผักสมุนไพร)ที่ปลอด
สารพิษไว้บริโภคภายใน
ชุมชน     
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพที่จะเกิดการบริโภค
พีชผักสมุนไพรที่มีสาร
ตกค้างตามท้องตลาด 
3.ช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนจากการบริโภค
พีชผักสมุนไพรปลอด
สารพิษที่ปลูกเองภายใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวิมานแมน

แบบ ผ.02 หนา้ที ่106



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

145 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ร่ื
องผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนยิง่ขึน้   
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมขนใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ 
3.เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรวมเพือ่เพิม่ความรักความ
สามัคคี 
 4.เพือ่ผลิตน้ ายาล้างจานที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีสารตกค้างและ
ต้นทุนต่ า

1. ประชาชนในชุมชน
เขาโกรกพม่าเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร(การท าน้ ายา
ล้างจานจากมะนาว) 
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชน
มีทักษะและความ
ช านาญในกระบวนการ
ท าน้ ายาล้างจาน

       6,000 6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ชีวิตประจ าวันที่ดีขึน้(ลด
รายจ่ายเพิม่รายได้)
2.ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกับโครงการและ
ส่วนรวมมีความรักความ
สามัคคี
3.ประชาชนผลิตน้ ายาล้าง
จานที่มีประสิทธิภาพไม่มี
สารเคมีตกค้างต้นทุนต่ า 

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาโกรกพม่า

แบบ ผ.02 หนา้ที ่107



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

146 โครงการถนอม
อาหาร
(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

1.เพือ่ให้คนในชุมชนได้ความรู้ในการ
ถนอมอาหารมากขึน้   
2.เพือ่ให้คนในชุมชนใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ 
3.เพือ่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมเพือ่เพิม่ความรักความ
สามัคคี
4.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้รู้จักการ
ถนอมอาหาร ด้วยวิธีการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1. ประชาชนในชุมชน
เขาโกรกพม่า เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการถนอนอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน) 
จ านวน 1 คร้ัง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1.ประชาชนในชุมชนได้
ความรู้ในการถนอมอาหาร
มากขึน้ 
 2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิด
จากการขาดแคลน
สารอาหารไอโอดีน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาโกรกพม่า

147 โครงการเพาะ
เห็ดฟางเพือ่
สุขภาพ

1.เพือ่สร้างทักษะทางด้านการเกษตร
ให้แก่ประชาชน 
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรัก 
ความสามัคคี    
4.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภค
เห็ดที่ปลอดภัยไร้สารเคมีส่งผลดีต่อ
สุขภาพ

1. ประชาชนในชุมชน
เขาโกรกพม่าเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการเพาะเห็ดฟาง
เพือ่สุขภาพ จ านวน 1 
คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชน
มีทักษะและความ
ช านาญในกระบวนการ
เพาะเห็ดฟาง

       7,000 7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชมมี
ความรู้ในการเพาะเห็ด
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักสามัคคี สนิทสนม
กันมากขึน้
3.ประชาชนได้บริโภคเห็ดที่
สดใหม่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเขาโกรกพม่า

แบบ ผ.02 หนา้ที ่108



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

148 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาปรับผ้านุ่ม
จุลินทรีย์)

1.เพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพือ่ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพือ่ดับกล่ินเหม็นและลดการอุดตัน
ของท่อระบายน้ า

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ชุมชนท าน้ ายาปรับผ้า
นุ่มใช้เองได้
2. ช่วยลดกล่ินเหม็นของ
เส้ือผ้าและลดการอุดตัน
ของท่อระบายน้ า

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนบางปรอง

149 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน)

1.เพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพือ่ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้เองได้

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ชุมชนท าน้ ายา
ล้างจานใช้ภายในครัวเรือน
เองได้
2. ใช้เวลาว่างร่วมกันท า
กิจกรรมเกิดความรักความ
สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนบางปรอง

150 โครงการน้ ามัน
นวดสมุนไพร

1.เพือ่ให้ชุมชนมีความรู้เร่ืองประโยชน์
ของสมุนไพรและน ามาประยุกต์ใช้ได้
2.เพือ่ให้ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.เพือ่ส่งเสริมการพึง่พาตนเองด้าน
สุขภาพการใช้พืชสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ชุมชนมีความรู้ประโยขน์
ของสมุนไพร
2. ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ชุมชนมีสุขภาพดี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนบางปรอง

แบบ ผ.02 หนา้ที ่109



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

151 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน)

1.เพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพือ่ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้เองได้

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ชุมชนท าน้ ายา
ล้างจานใช้ภายใ
3. ใช้เวลาว่างร่วมกันท า
กิจกรรมเกิดความรักความ
สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวิมานลอย

152 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2.เพือ่ร่วมกันท ากิจกรรมยามว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพือ่ให้ครัวเรือนในชุมชนสามารถ
ถนอมอาหารได้ทานเองได้

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ครัวเรือนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในเค
รัวเรือน
2.ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ครัวเรือนในชุมชน
สามารถถนอมอาหารไว้ทาง
เองได้

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวิมานลอย

แบบ ผ.02 หนา้ที ่110



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

153 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในเครัว
เรือน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนปลอดภัย
จากสารพิษ 
3. ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
4. เพือ่ให้ประชาชนได้รู้ปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรมีประโยชน์

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 30 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ครัวเรือนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในเค
รัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชน
ปลอดภัยจากสารพิษ
3.ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
4. ประชาชนใชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้ประโยชน์จากการปลูกผัก
 ปลูกสมุนไพร

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวิมานลอย

154 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่าย ของ
ครัวเรือนในชุมชน 
3. เพือ่ได้ผักปลอดสารพิษ 
4. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 30 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ครัวเรือนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในเค
รัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชน
ปลอดภัยจากสารพิษ
3.ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
4. ประชาชนใชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้ประโยชน์จากการปลูกผัก
 ปลูกสมุนไพร

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองสาหร่าย

แบบ ผ.02 หนา้ที ่111



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

155 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ท าน้ าหมักไว้ใช้ในครัวเรือน
2.เพือ่ลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุน
ในการก าจัดแมลงวัชพืช 
3.เพือ่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ
4. เพือ่ลดปัญหามลพิษและรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ชุมชนมีน้ าหมักชีวภาพไว้
ใช้ในครัวเรือน
2.ชุมชนลดการใช้สารเคมี
และลดต้นทุนในการก าจัด
แมลงศัตรูพืช
3.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ
4. ลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองสาหร่าย

156 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอหอยพอก
2. เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการถนอมอาหารอย่าง
ถูกต้อง ลดการเป็นโรคคอ
หอยพอก
2. ประชาชนรู้จักวิธีการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ลดรายจ่ายในครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหนองสาหร่าย

แบบ ผ.02 หนา้ที ่112



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

157 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน
2.เพือ่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้
สามารถคิดเองท าเองในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.เพือ่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่
 4.เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
5.เพือ่สร้างความสามัคคีภายในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.ชุมชนเกิดความเข้มแข.็ 
3.ภูมิปัญญาท้องถิน่ใน
ชุมชนได้รับการเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก 
4. ประชาชนในชุมชนเป็น
ประชาชนที่มีคุณภาพใน
สังคมตอ่ไป 
5. ชุมชนเกิดความสามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนถาวรพัฒนา

158 โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพือ่
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่เรียนรู้และศึกษาวิธีการท าน้ า
หมักชีวภาพ 
2.เพือ่รณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้
ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม 
3.เพือ่ฝึกนิสัยการแยกขยะจากเศษ
อาหารของประชาชนในชุมชน 
4.เพือ่ลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อม
 5.เพือ่สร้างความสามัคคีให้กับ
ประชาชนในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้เกีย่วกับการท าน้ า
หมักชีวภาพ 
2.ประชาชนในชุมชนหันมา
ให้ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดล้อม 
3.ประชาชนในชุมชนมีนิสัย
การแยกขยะออกจากเศษ
อาหาร
4.ประชาชนในชุมชนลดใช้
สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
5.ประชาชนในชุมชนหันมา
ใช้น้ าหมักชีวภาพ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนถาวรพัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่113



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

159 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน)

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน 
2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 
3. เพือ่ให้ประชาชนร่วมกันท ากิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนในชุมชนผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองใน
ครัวเรือน 
2.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและลด
รายจ่ายในครัวเรือน 
3. ประชาชนในชุมชนมีการ
รวมตัวกันในการด าเนิน
กิจกรรมเกิดความสามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนถาวรพัฒนา

160 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพรและ
น้ ายาซักผ้า)

1.เพือ่ประชาชนสามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้
เองได้ในครอบครัว
 2.เพือ่เป็นการลดรายจ่าย
3.เพือ่เป็นการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
 4.เพือ่สร้างความสามัคคีท างานเป็น
กลุ่ม 
5.เพือ่ประชาชนได้รับความรู้ในการหา
สมุนไพรผสมในผลิตภัณฑ์

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ลดค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ครัวเรือน 
2.ได้มีน้ ายาล้างจานและ
น้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน 
3. สามารถเพิม่ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้มากขึน้ 
4. สามารถสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนไชยศิริ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่114



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

161 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่ให้ครัวเรือนท าไช่เค็มไว้กินเองได้ 
2.เพือ่ประชาชนมีความรู้ในการถนอม
อาหาร 
3.เพือ่ให้ประชาชนลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
4.เพือ่ความรักความสามัคคีในชุมชน 

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนได้มีไช่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้กินเองใน
ครัวเรือน 
2.ประชาชนได้รับความรู้
จากการถนอมอาหาร 
3.ครัวเรือนรู้จักการ
ประหยัดและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนได้ 
4.ประชาชนได้มีการร่วม
กลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนไชยศิริ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่115



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

162 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ให้ประชาชนมีผักปลอดสารพิษไว้
ในครัวเรือน 
2.เพือ่ให้ประชาชนบริโภคผักปลอด
สารพิษ 
3.เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
4.เพือ่ความประหยัดและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
5.เพือ่คนในครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกันและเพือ่ความสามัคคี
6.เพือ่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปปฏิบัติ

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 30 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนได้รับความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ 
2.ครัวเรือนรู้จักการ
ประหยัด ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
3.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้กินเองใน
ครัวเรือน 
4.ประชาชนมีการรวมตัว
กันท ากิจกรรมเกิดความ
สามัคคี 
5. ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนไชยศิริ

163 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพร)

1.เพือ่ประชาชนสามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้
เองได้ในครอบครัว 
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน 
4.เพือ่สร้างความสามัคคีท างานเป็นกลุ่ม 
5.เพือ่ประชาชนได้รับความรู้ในการหา
สมุนไพรผสมในผลิตภัณฑ์

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 30 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ลดค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ครัวเรือน 
2.ได้มีน้ ายาล้างจานและ
น้ ายาซักผ้าใช้เองใน
ครัวเรือน 
3. สามารถเพิม่ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้มากขึน้ 
4. สามารถสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่116



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

164 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่ลดการขาดไอโอดีนในครอบครัว
2.เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ถนอมอาหาร 
3.เพือ่ให้ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย 
4.เพือ่ให้ชาวบ้านมีการรวมตัวท า
กิจกรรมเกิดความสามัคคี

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนไม่เป็นโรค
ขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนได้รับความรู้ใน
การถนอมอาหาร 
3. ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
4.ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และมีความ
สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา

165 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
2.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
 3.เพือ่ให้ครัวเรือนรู้จักการประหยัดลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
4.เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันท ากจิกรรม
5.เพือ่ให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 30 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนได้รับความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ 
2.ครัวเรือนรู้จักการ
ประหยัด ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
3.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้กินเองใน
ครัวเรือน 
4.ประชาชนมีการรวมตัว
กันท ากิจกรรมเกิดความ
สามัคคี 
5. ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่117



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

166 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพร)

1.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน 
2.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้
เอง 
4.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ครอบครัวในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลง 
2.ประชาชนในชุมชนเกิด
ความสามัคคี 
3.ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 
4.ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดไทรใต้

167 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอหอยพอก
2.เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการ
ถนอมอาหาร
3. เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน 
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการถนอมอาหารอย่าง
ถูกต้อง 
3.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
วิธีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดไทรใต้

แบบ ผ.02 หนา้ที ่118



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

168 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน 
3. เพือ่ได้ผักปลอดสารพิษ 
4. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 30 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.ครอบครัวในชุมชนลด
รายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึน้เนื่องจาก
รับประทานผักปลอด
สารพิษที่ปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ปลุกผักปลอดสารพิษ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดไทรใต้

169 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพร)

1.เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน 
2.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้
เอง 
4.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ครอบครัวในชุมชนมี
รายจ่ายที่ลดลงและมีรายได้
เพิม่ขึน้ 
2.ประชาชนในชุมชนเกิด
ความสามัคคี 
3.ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 
4.ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนป่าไม้

แบบ ผ.02 หนา้ที ่119



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

170 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอหอยพอก
2.เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการ
ถนอมอาหาร
3. เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการถนอมอาหาร
อย่างถูกต้อง 
2.ประชาชนรู้จักวิธีการใช้
เวลาหว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.ลดรายจ่ายของครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนป่าไม้

171 โครงการ
ผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพเพือ่ลด
มลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพือ่ประชาชนในชุมชนผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชน 
2.เพือ่ลดการใช้สารเคมี 
3.เพือ่ลดต้นทุนในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 
4.เพือ่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 
5.เพือ่มีความรู้ความเข้าใจในการท าน้ า
หมักชีวภาพ 
6.เพือ่ลดปัญหามลพิษและรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนในชุมชนใช้น้ า
หมักชีวภาพที่ท าเอง 
2.ประชาชนในชุมชนลดการ
ใช้สารเคมี 
3.ประชาชนลดต้นทุนใน
การก าจัดแมลงศัตรูพืช 
4.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 
5.ประชาชนในชุมชนลด
ปัญหามลพิษและช่วยกัน
รักษาส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนป่าไม้

แบบ ผ.02 หนา้ที ่120



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

172 โครงการปลูกผัก 
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน 
3. เพือ่ได้ผักปลอดสารพิษ 
4. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 30 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.ครอบครัวในชุมชนลด
รายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึน้เนื่องจาก
รับประทานผักปลอด
สารพิษที่ปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ปลุกผักปลอดสารพิษ

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์

173 โครงการถนอม
อาหาร(ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน)

1.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอหอยพอก
2.เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการ
ถนอมอาหาร
 3. เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพือ่เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน
ในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการถนอมอาหาร
อย่างถูกต้อง 
2.ประชาชนรู้จักวิธีการใช้
เวลาหว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.ลดรายจ่ายของครัวเรือน
4.ประชาชนได้เสริมไอโอดีน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่121



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

174 โครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
(น้ ายาล้างจาน)

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน 
2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 
3. เพือ่ให้ประชาชนร่วมกันท ากิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 
คร้ัง/ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 ท่าน

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ประชาชนในชุมชนผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองใน
ครัวเรือน 
2.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและลด
รายจ่ายในครัวเรือน 
3. ประชาชนในชุมชนมีการ
รวมตัวกันในการด าเนิน
กิจกรรมเกิดความสามัคคี

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์

175 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริมไอโอดีน1.เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจและ
ประโยชน์การถนอมอาหาร
2.เพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.เพือ่เป็นการเพิม่สารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

1.ประชาชนชุมชนหน้า
ผาเข้าร่วมโครงการ 30 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอมอาหาร
(การท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน)

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก

 กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าผา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่122



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

176 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาวและ
มะกรูด)

1.เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
2.เพือ่เป็นการลดรายจ่าย ของครัวเรือน
ในชุมชน
3.เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน

1.ประชาชนชุมชนหน้า
ผาเข้าร่วมโครงการ 25 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ท ากิจกรรมของโครงการ
ร้อยละ 80

7,000       7,000       7,000       7,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้ ความสามัคคีกันใน
ชุมชน

 กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าผา

177 ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจาก
สมุนไพรสเปรย์
ตะไคร้ไล่ยุง

1.เพือ่ผลิตสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงที่ท า
มาจากพืชสมุนไพร
2.เพือ่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้
การท าสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงได้

1.ประชาชนชุมชนหน้า
ผาเข้าร่วมโครงการผลิต
สเปรย์ตะไคร้หอม 
จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุง
3.ประชาชนมีความรู้ มี
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการ
ร้อยละ 80

6,000       6,000       6,000       6,000       ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงไว้ใช้ภายในชุมชน
2.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนจากการผลิต
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงไว้ใช้
เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมีเป็นผล
จากการใช้สเปย์ไล่ยุงสูตร
ตามท้องตลาด

 กองสวัสดิการสังคม ชุมชนหน้าผา

แบบ ผ.02 หนา้ที ่123



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

178 โครงการแปรรูป
สมุนไพร (ขิงดอง
สารพัดประโยชน)์

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการแปรรูปสมุน
ไพร รับประทานเองใน
ครัวเรือน
2.เพือ่ต้องการให้ครัว
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพือ่ลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.เพือ่เสริมสร้างความรู้
ในการแปรรูปสมุนไพร
4.เพือ่ต้องการให้คนใน
ชุมชนมีการร่วมตัวและ
มีส่าวนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการแปรรูป
สมุนไพร 
(ขิงดองสารพัดประโยชน)์
ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนมีขิงดอง
สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ไว้รับประทานในครัวเรือน
2.เพือ่บรรเทาอาการป่วย
ต่างๆ
3.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและสามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน
4.ประชาชนมีความรู้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสมุนไพร
5.ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคี
ในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดพุทธ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่124



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

179 โครงการท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการผลิตน้ ายา
ล้างจานไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน
2.เพือ่ต้องการให้ครัว
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพือ่ลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.เพือ่ต้องการให้คนใน
ชุมชนมีการร่วมตัวและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจในการท าน้ ายา 
ล้างจาน ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนมีการท า
ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน
ไว้ใช้เองในครัวเรือน
2.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและสามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคี
ในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดพุทธ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่125



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

180 โครงการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพือ่ส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการ ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ปลูก
สมุนไพร ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนได้บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ
3.เพือ่ต้องการให้ครัว
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพือ่ลด
รายจ่ายในครัวเรือน
4.เพือ่เสริมสร้างความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษ และการปลูก
สมุนไพร ในครัวเรือน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการปลูกผัก การ 
ปลูกสมุนไพร ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษ  ปลูกสมุนไพรไว้ใช้
ในครัวเรือน
2.ประชาชนได้ความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ 
ปลูกสมุนไพรไว้ในครัวเรือน
3.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
4.ประชาชนมีการรวมตัวกัน
  สร้างความสามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดพุทธ

แบบ ผ.02 หนา้ที ่126



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

181 โครงการถนอม
อาหาร (การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถท า
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน  ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการถนอมไข่
เค็มเสริมไอโอดีนให้กับชุมชน
3. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัด  และเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
4. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการถนอมอาหาร 
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)
ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีการถนอม
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
รับประทานเองในครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่127



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

182 โครงการท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน
2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. เพือ่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชน
4. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง
 ความสามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจในการท าน้ ายา 
ล้างจาน ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       9,000        9,000        9,000        9,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองใน
ครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่128



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

183 โครงการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูก
ผักปลอดสารพิษ  ปลูกสมุนไพรไว้ใน
ครัวเรือน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชน  ได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ  
3. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ   ปลูกสมุนไพรใน
ครัวเรือน
4. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
5. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการปลูกผัก การ 
ปลูกสมุนไพร ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       4,000        4,000        4,000        4,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษ  ปลูกสมุนไพรไว้ใช้
ในครัวเรือน
2. ประชาชนได้ความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ปลูกสมุนไพรไว้ในครัวเรือน
3. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
4. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์

แบบ ผ.02 หนา้ที ่129



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

184 โครงการถนอม
อาหาร (การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถท า
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน  ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการถนอมไข่
เค็มเสริมไอโอดีนให้กับชุมชน
3. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัด  และเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
4. เพือ่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชน
5. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการถนอมอาหาร 
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)
ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีการถนอม
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
รับประทานเองในครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดเขาจอมคีรี
นาคพรต

แบบ ผ.02 หนา้ที ่130



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

185 โครงการท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน
2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง
 ความสามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจในการท าน้ ายา 
ล้างจาน ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองใน
ครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดเขาจอมคีรี
นาคพรต

แบบ ผ.02 หนา้ที ่131



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

186 โครงการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูก
ผักปลอดสารพิษ  ปลูกสมุนไพรไว้ใน
ครัวเรือน
2. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชน  ได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ  
3. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ   ปลูกสมุนไพรใน
ครัวเรือน
4. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
5. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการปลูกผัก การ 
ปลูกสมุนไพร ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษ  ปลูกสมุนไพรไว้ใช้
ในครัวเรือน
2. ประชาชนได้ความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ปลูกสมุนไพรไว้ในครัวเรือน
3. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
4. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ชุมชนวัดเขาจอมคีรี
นาคพรต

แบบ ผ.02 หนา้ที ่132



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

187 โครงการถนอม
อาหาร (การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถท า
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน  ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการถนอมไข่
เค็มเสริมไอโอดีนให้กับชุมชน
3. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัด  และเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
4. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการถนอมอาหาร 
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)
ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีการถนอม
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
รับประทานเองในครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

 กองสวัสดิการสังคม ชุมชนยุวบัณฑิต

แบบ ผ.02 หนา้ที ่133



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

188 โครงการท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจาก
มะนาว)

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือน
2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง
 ความสามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจในการท าน้ ายา 
ล้างจาน ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เองใน
ครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

 กองสวัสดิการสังคม ชุมชนยุวบัณฑิต

แบบ ผ.02 หนา้ที ่134



1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงานทีข่อรับ

เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

189 โครงการท าน้ ามัน
เหลืองสมุนไพร

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการท า
น้ ามันเหลืองสมุนไพรใช้เองในครัวเรือน
2. เพือ่ต้องการให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ เพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
3. เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการท าน้ ามัน
เหลืองสมุนไพรใช้เองในครัวเรือน
4. เพือ่ต้องการให้ชาวบ้านมีการรวมตัว
กันในการท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการท าน้ ามัน
เหลืองสมุนไพร ร้อยละ 
80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

       6,000        6,000        6,000        6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. ประชาชนมีน้ ามันเหลือง
สมุนไพรใช้เองในครัวเรือน
เพือ่บรรเทาอาการป่วยต่างๆ
2. ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
การประหยัดและ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ประชาชนมีความรู้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสมุนไพร
4. ประชาชนมีการรวมตัว
กัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

 กองสวัสดิการสังคม ชุมชนยุวบัณฑิต

รวมงบประมาณ 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 
รวมจ านวนโครงการ 189         189         189         189         

แบบ ผ.02 หนา้ที ่135



เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนบางปรอง ต.ปากน  า
โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร การขนส่ง

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ 
ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครสวรรค์

359,000    จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากเหตุร้าย
และสะดวกในการ
สัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผ.02

แบบ ผ.02 - หนา้ที ่136



เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีข่อรับ
เงินอุดหนุน(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผ.02

2 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
เกาะญวน จุด 1 ต.ปากน  า
โพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร การขนส่ง

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ 
ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครสวรรค์

129,500    จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากเหตุร้าย
และสะดวกในการ
สัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

3 ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
เกาะญวน จุด 2 ต.ปากน  า
โพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร การขนส่ง

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ 
ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครสวรรค์

141,000    จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากเหตุร้าย
และสะดวกในการ
สัญจร

ส านักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์

รวมงบประมาณ -          629,500    -          -          
รวมจ านวนโครงการ -          3             -          -          

แบบ ผ.02 - หนา้ที ่137



แบบ ผ.05
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลนครนครสวรรค์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ พร้อม
ระบบบริการจัดการภาพ

เพื่อเฝ้าระวัง 
ปอ้งกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่
ความไมส่งบภายใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ
สนบัสนนุการ
อ านวยการรักษา
ความปลอดภยั
จังหวัดนครสวรรค์

ติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ
ความละเอยีดสูง พร้อมอปุกรณ์
 จ านวน 300 กล้อง ติดต้ัง
โครงข่ายสายสัญญาณ ระบบ
บนัทึกภาพ ประสิทธิภาพสูง 
และปรับปรุงหอ้งศูนย์ควบคุม
ส่ังการ

100,000,000    100,000,000     100,000,000     100,000,000     จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ 300 
กล้อง พร้อมระบบ

ประชาชนมคีวาม
มัน่ใจในระบบ
รักษาความ
ปลอดภยั ที่มต่ีอ
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

รวมงบประมาณ 100,000,000    100,000,000     100,000,000     100,000,000     
รวมจ านวนโครงการ 1                   1                    1                    1                    

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

แบบ ผ.05

แบบ ผ.05 - หนา้ที ่138



แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้บริการประชาชน เคร่ืองท้าน ้าเย็น จ้านวน 1 เคร่ือง 4,500             ส้านักปลัดเทศบาล

งานทะเบียนราษฎร

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 
ส้าหรับงานส้านักงาน พร้อม
ระบบปฏิบัติการ จ้านวน 1 เคร่ือง

20,800            20,800            20,800            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้าขนาด 800VA
 จ้านวน 1 เคร่ือง

2,500             2,500             2,500             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ้านวน 1 
เคร่ือง

7,900             7,900             7,900             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานธุรการ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
 จ้านวน 1 เคร่ือง

2,500             2,500             2,500             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานสารบรรณ

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ้านวน 1 
เคร่ือง

7,900             7,900             7,900             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานสารบรรณ

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ L2 Network Switch 
ขนาด 48 port + Gigabit SFP 
ไม่น้อยกว่า 2 port จ้านวน 2 
เคร่ือง

    60,000            60,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่139



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ L2 Network Switch 
Gigabit SFP ไม่น้อยกว่า 8 port
 Uplink UTP 10/100/1000ไม่
น้อยกว่า 2 port จ้านวน 5 เคร่ือง

    70,000            70,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ L2 Network Switch 
ขนาด ไม่น้อยกว่า16 port + 
Gigabit SFP ไม่น้อยกว่า 2 port
 จ้านวน 3 เคร่ือง

  30,000            30,000            30,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Ethernet
 over VDSL2 Converter 
จ้านวน 3 ชุด

    36,000            36,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล พร้อม
ระบบปฏิบัติการ จ้านวน 2  
เคร่ือง

    24,800            24,800            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ้านวน 10 ชุด

  38,000            38,000            38,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย จ้านวน 2 ชุด

    48,000            48,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ้านวน
 20 ชุด

  14,000            14,000            14,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่140



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ L2 Network POE 
Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 port
 POE + 1 FSP จ้านวน 5  เคร่ือง

    30,000            30,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ NAS LOG ขนาดความจุ
 HDD ไม่น้อยกว่า 2 x 2TB

  10,000            10,000            10,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
ส้าหรับบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์
 จ้านวน 1 เคร่ือง

    25,000            25,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองโทรศัพท์ IP video 
Phone จ้านวน 10  เคร่ือง

  200,000          200,000          200,000          กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้
สาย จ้านวน 8 กล้อง พร้อม
ระบบบันทึก จ้านวน 1 ชุด

  60,000            60,000            60,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งาน
เทคโนโลยีฯ

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ส้าหรับงานส้านักงาน จ้านวน 1 
เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            กองวิชาการและ
แผนงาน งานรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองค้านวณไฟฟ้าแบบปริ น
กระดาษตั งโต๊ะ 12 หลัก จ้านวน
 5 เคร่ือง

20,000            ส้านักการคลัง
งานการเงินและ
บัญชี

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จ้านวน 1 คัน

40,800            ส้านักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่141



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ้านวน 2 
เคร่ือง

            44,000             44,000             44,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 1
 เคร่ือง

            21,000             21,000             21,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด 1 KVA 
จ้านวน 2 เคร่ือง

            11,800             11,800             11,800 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สีจ้านวน
 1 เคร่ือง

            17,000             17,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
จ้านวน 3 ตัว

            40,800             40,800             40,800 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท้างาน ชนิดเหล็ก ขนาด 
กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
จ้านวน 5 ตัว

            22,500             22,500             22,500 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอี เอนกประสงค์โครงขาเหล็ก 
เบาะหุม้หนังเทียมอย่างหนา 
ขนาดกว้าง 400x550x910 มม. 
จ้านวน 10 ตัว

             8,000              8,000              8,000 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่142



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จ้านวน 1 คัน

            40,800             40,800 กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

31 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถยนต์ซ่อมบ้ารุงผิวทาง
อเนกประสงค์ระบบอินฟราเรด 
จ้านวน 1 คัน

      15,000,000       15,000,000       15,000,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

32 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถขุดไฮดรอลิค ขนาดเล็ก 
จ้านวน 1 คัน

        2,600,000         2,600,000         2,600,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

33 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ พร้อม
ติดตั งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อม
ชุดกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ้านวน 1 
คัน

        2,700,000         2,700,000         2,700,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

34 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอี พลาสติก จ้านวน 300 ตัว             99,000             99,000             99,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

35 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ้านวน 30
 ตัว

            96,000             96,000             96,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

36 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ชิงช้า 3 ที่นั่ง (ที่นั่งเด่ียวและคู่
หันหน้าหากัน) จ้านวน 1 ชุด

            50,000             50,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

37 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ม้าหมุน 4 ที่นั่ง (มือจับพวงมาลัย)
 จ้านวน 1 ชุด

            48,000             48,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

38 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ม้ากระดก 4 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)
 จ้านวน 1 ชุด

            50,000             50,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่143



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

39 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

โยกเยกรถไฟ 2 ที่นั่ง 
จ้านวน 1 ชุด

            40,000             40,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

40 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ชุดรวมปีนป่าย , ห่วงโหน 4 ที่ 
และปีนผา จ้านวน 1 ชุด

            68,000             68,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

41 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

สะพานหลากสี จ้านวน 1 ตัว             54,000             54,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

42 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ชุดกระดานทรงตัว และผาปีน
ป่าย 2 ทาง จ้านวน 1 ชุด

            40,000             40,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

43 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ชุดคานกระดกแบบยืน 
จ้านวน 1 ชุด

            38,000             38,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

44 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ม้าหมุน 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก) 
จ้านวน 1 ชุด

            48,000             48,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

45 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก

ชิงช้า 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก) 
จ้านวน 1 ชุด

            54,000             54,000 ส้านักการช่าง
ส่วนการโยธา

46 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ้านวน 2 
เคร่ือง

44,000            44,000            44,000            ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

47 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 2 
เคร่ือง

8,600             8,600             8,600             ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

48 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ใช้
บริหารจัดการ การออก
ใบอนุญาต ตามพ.ร.บ.การ
สาธารณสุข

300,000          300,000          300,000          ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่144



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

49 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองอัดปุย๋เม็ดชีวภาพ จ้านวน 
1 เคร่ือง

300,000          300,000          300,000          ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานรักษา
ความสะอาด

50 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ส้านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ ว) จ้านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

51 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สีจ้านวน
 1 เคร่ือง

17,000            17,000            17,000            ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

52 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ้านวน 1 เคร่ือง

2,500             2,500             2,500             ส้านักการศึกษา
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

53 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ้านวน 1 
เคร่ือง

22,000            22,000            ส้านักการศึกษา
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

54 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอี ส้านักงาน ขาเหล็กมีที่เท้า
แขน จ้านวน 1 ตัว

3,500             3,500             3,500             ส้านักการศึกษา

55 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี ส้านักงาน 
จ้านวน 1 ชุด

6,500             6,500             6,500             ส้านักการศึกษา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่145



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

56 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 25 นิ ว จ้านวน 2 
เคร่ือง

10,000            10,000            10,000            10,000            ส้านักการประปา

57 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ ว 
จ้านวน 2 เคร่ือง

10,000            10,000            10,000            10,000            ส้านักการประปา

58 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 
30 ลิตร จ้านวน 1 เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            ส้านักการประปา

59 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบ
ที่ 1 จ้านวน 1 ชุด

130,000          130,000          130,000          ส้านักการประปา

60 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 
KVA  จ้านวน 1 เคร่ือง

13,000            13,000            13,000            13,000            ส้านักการประปา

61 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 
VA  จ้านวน 10 เคร่ือง

28,000            28,000            28,000            28,000            ส้านักการประปา

62 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 (Server) ส้าหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 16 แกนหลัก (16 Core) 
จ้านวน 1 ชุด

24,000            24,000            24,000            ส้านักการประปา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่146



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

63 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ดาต้าเบท (Database Server) 
จ้านวน 1 ชุด

40,000            40,000            40,000            ส้านักการประปา

64 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ้านวน 3 
เคร่ือง

66,000            66,000            66,000            ส้านักการประปา

65 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix Printer
 แบบแคร่ยาว จ้านวน 2 เคร่ือง

73,000            73,000            73,000            ส้านักการประปา

66 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ้านวน 1 
เคร่ือง

7,700             7,700             7,700             7,700             ส้านักการประปา

67 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 
จ้านวน 2 เคร่ือง

42,000            42,000            42,000            42,000            ส้านักการประปา

68 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน ้าแบบเทอร์ไบน์ 
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบ
น ้าได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./
ชม. จ้านวน 1 ชุด

5,200,000        5,200,000        5,200,000        ส้านักการประปา

69 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพความร้อน จ้านวน
 1 เคร่ือง

25,000            25,000            25,000            25,000            ส้านักการประปา

70 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดความส่ันสะเทือน 
จ้านวน 1 เคร่ือง

85,600            85,600            85,600            85,600            ส้านักการประปา

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่147



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

71 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน ้า 
แบบพกพา จ้านวน 1 เคร่ือง

493,000          493,000          493,000          ส้านักการประปา

72 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไดอัลเกรด (เคร่ืองใช้วัดระยะการ
เยื องศูนย์เพลา) จ้านวน 2 เคร่ือง

30,000            30,000            30,000            30,000            ส้านักการประปา

73 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

สว่านโรตาร่ี จ้านวน  1 เคร่ือง 8,500             8,500             8,500             8,500             ส้านักการประปา

74 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

สว่านไฟฟ้า จ้านวน  1 เคร่ือง 1,800             1,800             1,800             1,800             ส้านักการประปา

75 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงานและอ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการ

พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด 16
 นิ ว จ้านวน 2 ตัว

4,000             4,000             4,000             สถานธนานุบาล 2

76 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงานและอ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 
ขนาด 60,000 บีทียู จ้านวน 1 
เคร่ือง

70,000            70,000            70,000            สถานธนานุบาล 2

77 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ทีวีจอภาพชนิด LED ขนาด 85 
นิ ว จ้านวน 1 เคร่ือง พร้อมติดตั ง

200,000          สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่148



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบผ.08

78 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ้าเป็นเพียงพอส้าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

16,000            สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

รวม 277,600         28,921,700     28,992,000     28,480,000     
รวมจ านวนรายการ 12                69                73                62                

แบบ ผ.08 - หนา้ที ่149



เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.01 หน้าที่ ยุทธที่ 2-15 ล าดับที่ 28 )
การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

เพื่อใหค้ร ูนักเรียนชั้น ป.1
 - ม.6 เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครูและนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรยีน จ านวน 100 คน

       100,000       100,000       100,000       100,000 จ านวนครูและ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน 
100 คน

ครูและนักเรียนได้
แสดงออกและร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการ
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ส านักการศึกษา

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่

การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

เพ่ือให้นักเรยีนชั้น ป.1 - 
ม.6 เข้ารว่มการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน

ครแูละนักเรยีน ชั้น ป.1 - ม.
6 เข้ารว่มการแข่งขันฯ 
จ านวน 200 คน

       100,000       350,000       350,000       350,000 จ านวนครแูละ
นักเรยีนที่เข้า
รว่มการแข่งขัน

ครูและนักเรียนได้
แสดงออกและร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการ
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 100,000       350,000       350,000       350,000       
รวมจ านวนโครงการ 1                1                1                1                

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่150



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.01 หน้าที่ ยุทธที่ 2-30 ล าดับที่ 1 )
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมท่องเที่ยวอยา่ง
ต่อเนื่อง

โครงการย่อย 4 โครงการ 200,000      200,000      200,000      200,000      เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ
โครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆรวมถึง
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
ความสัมพนัธใ์น
ครอบครัว

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่

1 โครงการ 5 ธนัวาพาพอ่
เที่ยว

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปน้อมร าลึก
ถึงพระคุณบิดาโดยผ่าน
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 200 คน

        50,000         50,000         50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

2 โครงการเด็กเอ๋ย...เด็กดี
เที่ยวฟรีเมือง

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ผ่านกิจกรรมวนัเด็ก

เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 คน

        50,000         50,000         50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่151



2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

3 โครงการ 12 สิงหาพาแม่
เที่ยว

เพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มี
พระคุณและเสริมสร้าง
ความรักและความอบอุ่นให้
เกิดขึ้นในครอบครัว

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 200 คน

        50,000         50,000         50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

4 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 200 คน

        50,000         50,000         50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

หนา้ที ่152



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.01 หน้าที ่ยทุธที ่4-43 ล าดบัที ่23 )
จดัหาและตดิตัง้ระบบทอ่
จา่ยน้ าโรงสบูน้ า แรงต่ าที่
 2

เพื่อใหโ้รงสูบน ้ำดิบมสีภำพ
พร้อมใช้งำน

จดัหาและตดิตัง้ประตนู้ า
ทอ่ทางสง่น้ ารวมภายใน
โรงสบูน้ า จ้ำนวน 1 งำน 
(ตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล)

1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000    จ้ำนวนประตูน ้ำ
ท่อทำงส่งน ้ำที่
ติดตั ง

ประชำชนมนี ้ำสะอำดใช้
อปุโภค-บริโภค

ส้ำนกักำรประปำ

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
ปรับปรุงทอ่ทางสง่ภายใน
โรงสบูน้ า แรงต่ า 2

เพื่อใหโ้รงสูบน ้ำดิบมสีภำพ
พร้อมใช้งำน

ตดิตัง้ประตนู้ าและเชค็
วาลว์ ทีท่อ่ทางสง่น้ า
ภายใน โรงสบูน้ า จ้ำนวน 
1 งำน (ตำมแบบแปลน
รำยละเอยีดของเทศบำล)

1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000    จ้ำนวนประตูน ้ำ
ท่อทำงส่งน ้ำที่
ติดตั ง

ประชำชนมนี ้ำสะอำดใช้
อปุโภค-บริโภค

ส้ำนกักำรประปำ

รวมงบประมาณ 1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000    
รวมจ านวนโครงการ 1                1                1                1                

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่153



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.01 หน้าที ่ยทุธที ่4-2 ล าดบัที ่3 )
กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าและโคม
ไฟถนนภายในชุมชน
สหกรณ์เคหะสถานสวรรค์
เมอืงใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางและมรีะบบระบาย
น ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
 เมตร กว้าง 9.00 เมตร 
ยาว 715 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ปกัเสาพาดสายระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟภนน
 ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    จ้านวนถนน
พร้อมท่อระบาย
น ้าและระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
,ประปา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่3  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่154



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าและโคม
ไฟถนนภายในชุมชน
สหกรณ์เคหะสถานสวรรค์
เมอืงใหม่
(เสนอโดยสหกรณ์เคหะ
สถานสวรรค์เมอืงใหม่ 
จ้ากดั และธนารักษพ์ื นที่)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางและมรีะบบระบาย
น ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15
 เมตร กว้าง 9.00 เมตร 
ยาว 753 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ปกัเสาพาดสายระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟภนน
 ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

6,945,000   6,945,000   6,945,000   6,945,000   จ้านวนถนน
พร้อมท่อระบาย
น ้าและระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
,ประปา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 6,945,000    6,945,000    6,945,000    6,945,000    
รวมจ านวนโครงการ 1                1                1                1                

หนา้ที ่155



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

1 รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.08 หน้าที ่ผ.08-56 ล าดับที ่368 )
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

มุง้ลวดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ขนาดกว้าง 75 สูง 100 ซม. 
และกว้าง 80 สูง 100 ซม. 
จ านวน 4 ช่อง

36,000            ศพด.ร.ร.ท.4

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

มุง้ลวดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
จ านวน 10 ช่อง

15,000           ศพด.ร.ร.ท.4

รวม -               15,000           -               -               
รวมจ านวนรายการ -               1                  -               -               

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่3  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08

หนา้ที ่156



เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559-2561



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2 การสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่2 การสง่เสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการทอ่งเทีย่ว
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    4.2 แนวทางปรับปรุงภมูทิศัน์พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เปา้หมาย
2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดมิ (แบบ ผ.01 หน้าที ่ยทุธที ่4-2 ล าดบัที ่3 )
1 ซ่อมแซมตัวมังกรและลาน

ภายในอทุยานสวรรค์
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสวนสาธารณะ

ซ่อมแซมตัวมงักรและลาน
ภายในอทุยานสวรรค์

2,000,000    จ านวนตัวมงักร
และลาน จ านวน
 1 เหมา

เกดิความสวยงามและสร้าง
ความประทับใจแกผู้่มา
เยีย่มชม

ส านกัการช่าง

รายละเอียดโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
ปรับปรุงตัวมังกรและลาน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสวนสาธารณะ

ปรับปรุงตัวมงักรและลาน
ภายในอทุยานสวรรค์

2,000,000    จ านวนตัวมงักร
และลาน จ านวน
 1 เหมา

เกดิความสวยงามและสร้าง
ความประทับใจแกผู้่มา
เยีย่มชม

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 2,000,000    -             -             
รวมจ านวนโครงการ 1                -             -             

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559-2561) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่157
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