
แบบ ผ. 02

ก.

ข.

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ตรวจสุขภาพพนกังานผู้ปฏบิติังาน เพื่อตรวจสุขภาพพนกังาน พนกังานที่สังกดัเทศบาล -         50,000     50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 สร้างขวัญและก าลังใจ กองสาธารณสุข

ของเทศบาล เทศบาล ที่ปฏบิติังานทั้งในและ ต าบลเมอืงคง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของพนกังาน แกพ่นกังานที่ปฏบิติังาน
นอกส านกังาน

2 จัดอบรมเพื่อพฒันาองค์ความรู้แก่ เพื่อเพิ่มความรู้แก ่อสม.ผู้น า ผู้ปฏบิติังานหรือจิตอาสา -         30,000     30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 60 สร้างองค์ความรู้เพื่อน า กองสาธารณสุข

ผู้ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข ชุมชน ผู้น าทอ้งถิ่น และทอ้งที่ ที่ปฏบิติังานด้านนี้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของผู้ปฏบิติั ไปใช้แกชุ่มชนและครอบครัว

3 จัดอบรมผู้ปฏบิติังานด้านปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความรู้แกผู้่ที่มอีาชีพ ผู้มอีาชีพนี้หรือผู้ที่ค้าขาย -         20,000     20,000       20,000       20,000       ร้อยละ 60 รู้จักวิธีช าแหละสัตว์และ กองสาธารณสุข

ด้านปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของผู้ปฏบิติั การเกบ็หรือการปฏบัติั
ที่ถูกต้องและลดความ

เส่ียงต่างๆ

รวม -         100,000   100,000     100,000     100,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลเมืองคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ด้านการส่งเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณ/ที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร และจัดการด้านสาธารณสุข

แผนงานที่  1 บริหารงานบคุคล และบริหารงานทั่วไปด้านสาธารณสุข



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แบบ ผ 02
ข.

แผนงานที่  2  ส่งเสริมใหค้นมสุีขภาพพลานามยัที่ดีถ้วนหนา้   มคีวามรู้ความเข้าใจและมคีวามสามารถในการปอูงกนัโรคและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
เปาูหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในเขต 11  ชุมชนในเขตเทศบาล -         100,000   100,000     100,000     100,000     ร้อยละการเจ็บ ประชาชนมสุีขภาพ กองสาธารณสุข

กายเพื่อสุขภาพ เทศบาลได้มกีารออกก าลังกาย  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปวุยลดลง ร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง  
2 โครงการอดุหนนุค่าด าเนนิงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการให้ 6  หมู่บา้น -         110,000   110,000     110,000     110,000     ประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจในการ กองสาธารณสุข

ในการพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานบริการขั้นพื้นฐานแกป่ระชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผู้เข้าร่วมกจิ- พฒันางานสาธารณสุข
ในหมู่บา้น อย่างต่อเนื่อง อดุหนนุ อดุหนนุ อดุหนนุ อดุหนนุ กรรมเพิ่มขึ้น มลูฐานเพิ่มขึ้น

3 โครงการกองทนุหลักประกนั เพื่อใหก้ารดูแลด้านสุขภาพ ประชาชนในเขตเทศบาล -         100,000   100,000     100,000     100,000     ร้อยละการเจ็บ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต กองสาธารณสุข

สุขภาพระดับพื้นที่ อนามยัของประชาชนในเขต  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปวุยลดลง ที่ดีขึ้น
เทศบาล

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อใหก้ารช่วยเหลือด้านสุขภาพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ยากไร้ -         40,000     40,000       40,000       40,000       จ านวนผู้ด้อย ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ยากไร้ กองสาธารณสุข

 ผู้พกิาร ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยผู้ด้อยโอกาสและผู้ปวุยเร้ือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โอกาสที่ได้รับ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปวุย
ผู้ปวุยเร้ือรังในเขตเทศบาล โอกาสและผู้ปวุยเร้ือรังที่เจ็บปวุย รังที่เจ็บปวุยในเขตเทศบาล การดูแล เร้ือรังในเขตเทศบาลมี

หรือผู้ปวุยที่ต้องเข้ารับการรักษา ชีวิตที่ดีขึ้น
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง

5 โครงการปอูงกนัการต้ังครรภใ์น เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนในวัย 3 โรงเรียนในเขตเทศบาล -         30,000     30,000       30,000       30,000       ลดการต้ัง เด็ก เยาวชน มคีวามรู้ กองสาธารณสุข

วัยรุ่น เรียนมคีวามรู้ในการปอูงกนัการ  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครรภใ์นวัยรุ่น  ความเข้าใจในการปอูงกนั
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร การต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร

6 โครงการเฝูาระวังและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนรู้จักการ ทกุชุมชน -         -           15,000       15,001       15,002       ร้อยละ 60 รู้วิธีปอูงกนั รักษา ด้าน กองสาธารณสุข

ทนัตสุขภาพ ปฏบิติัด้านทนัตสุขภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของชุมชน ทนัตสุขภาพ กองการศึกษา

                                   รวม -         380,000   395,000     395,001     395,002     

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2  ด้านการสง่เสริมสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร และจดัการด้านสาธารณสขุ

ที่ โครงการ ตัวชี้วัด



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แบบ ผ 02
ข.

แผนงานที่  3  ควบคุมปอูงกนัและบ าบดัโรค
เปาูหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการรณรงค์ควบคุมและ เพื่อเปน็การควบคุม  และ ชุมชน วัด โรงเรียน  และ 30,000     30,000       30,000       30,000       จ านวนผู้ปวุย เพื่อเปน็การควบคุมและ กองสาธารณสุข

ปอูงกนัโรคไข้เลือดออก ปอูงกนัโรคไข้เลือดออกใน สถานที่ราชการทกุแหง่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลดลง ปอูงกนัโรคไข้เลือดออก
เขตเทศบาลทั้งในชุมชน วัด ในเขตเทศบาล
โรงเรียนและสถานที่ราชการ
ทกุแหง่ในเขตเทศบาล

2 โครงการรณรงค์ควบคุมปอูงกนั เพื่อลดอตัราการปวุยลดลง ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000     10,000       10,000       10,000       จ านวนผู้ปวุย ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

และต่อต้านโรคเอดส์ และประชาชนมคีวามเข้าใจ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลดลง สามารถปอูงกนัตนเองได้
ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และอตัราการปวุยลดลง

3 โครงการฉีดวัคซีนปอูงกนัโรคพษิ เพื่อควบคุมและปอูงกนัโรคจาก ควบคุมและปอูงกนั 30,000     30,000       30,000       30,001       โรคพษิสุนขับา้ เขตเทศบาลปลอดจาก กองสาธารณสุข

สุนขับา้และก าจัดแมว  สุนขัจรจัด สัตว์สู่คน โรคพษิสุนขับา้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลดลง โรคพษิสุนขับา้
                               รวม  -         70,000     70,000       70,000       70,001       

วัตถุประสงค์โครงการ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2  ด้านการสง่เสริมสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร และจดัการด้านสาธารณสขุ

ตัวชี้วัดที่
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แบบ ผ 02
ข.

แผนงานที่  4  ส่งเสริมและพฒันาสุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อม
เปาูหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการตลาดสดนา่ซ้ือ เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อมของตลาด ผู้ประกอบการในตลาดทกุ -         50,000     50,000       50,000       50,000       ความพงึพอใจ ตลาดถูกสุขลักษณะ กองสาธารณสุข

และใหผู้้ประกอบการมองเหน็ คนเพื่อยกระดับมาตรฐาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน ผู้บริโภคได้รับความ
ความส าคัญในการปรับปรุง ด้านสุขาภบิาลและ ในการใช้ สะดวกในการซ้ือสินค้า
ตลาดสดเพื่อความเปน็ระเบยีบ ส่ิงแวดล้อม บริการตลาดสด เพื่อการอปุโภคบริโภค

2 โครงการเทศบาลนา่อยู่ เพื่อจ้างเหมาชุมชนรักษาความ ในเขตเทศบาล 500,000   500,000     500,000     500,000     บา้นเมอืงสะอาด บา้นเมอืงสะอาดนา่อยู่ กองสาธารณสุข

สะอาดในเขตเทศบาลและปรับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปราศจากขยะ
 ภมูทิศันบ์ริเวณที่รกร้าง และส่ิงปฏกิลู

3 โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองสารพษิปน แกไ้ขปญัหาสารพษิปน 10,000     10,000       10,000       10,000       ความรู้เร่ือง ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ กองสาธารณสุข

เปื้อนในอาหาร เปื้อนอาหาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สารพษิปนเปื้อน ดีขึ้นและปลอดภยัในชีวิต
4 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะ เพื่อน าขยะอนิทรีย์มาใช้ในการ  ขยะอนิทรีย์ในเขตเทศบาล 100,000   100,000     100,000     100,000     ปุ๋ยชีวภาพจาก มกีารคัดแยกขยะอนิทรีย์ กองสาธารณสุข

เทศบาล ผลิตน้ าหมกัชีวภาพและปุ๋ยหมกั (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ขยะ เพื่อเตรียมผลิตปุ๋ย

5 โครงการคัดแยกขยะ และธนาคาร เพื่อคัดแยกขยะอนิทรีย์น ามาท า การคัดแยกขยะอินทรีย์ของ 50,000     50,000       50,000       50,000       จ านวนในการ เปน็การลดปริมาณขยะ กองสาธารณสุข

ขยะ เปน็ปุ๋ยหมกัและน้ าหมกัชีวภาพ ทกุสถานที่ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) คัดแยกขยะต่อปี โดยเปล่ียนขยะเปน็เงิน
6 โครงการพระราชด าริด้าน เพื่อด าเนนิการแนวทางพระราช ประชาชนที่อยู่ในชุมชน -         220,000   220,000     220,000     220,000     ความพงึพอใจ ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข และความ เพื่อยกระดับคุณภาพ -         (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน มคีวามเข้าใจและรู้วิธ๊
ต้องการของชุมชนใหม้ส่ีวน ชีวิตใหไ้ด้มาตรฐานด้าน (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) ในชุมชน ที่ถูกต้องด้านสาธารณสุข
ร่วมด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง สาธารณสุข มสุีขภาพดี

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพื่อก าจัดโรคพษิสุนขับา้ให้ สุนขัและแมวในเขต -         50,000     50,000       50,000       50,000       สุนขัและแมว สุนขัและแมวในเขต กองสาธารณสุข

คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ หมดไปจากชุมชน เทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับวัคซีน เทศบาลปราศจากโรค
 (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) ร้อยละ 90 พษิสุนขับา้

8 โครงการหอ้งน้ าทอ้งถิ่นสะอาดและ เพื่อรณรงค์ใหใ้ช้หอ้งน้ าที่ถูก หอ้งน้ าสะอาด ทกุชุมชน -         -           20,000       20,000       20,000       ร้อยละ 25 ประชาชนมหีอ้งน้ าสะอาด กองสาธารณสุข

ปลอดภยั สุขอนามยั (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
(งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ)

9 โครงการหมู่บา้นสะอาดปราศจาก เพื่อรณรงค์ในการก าจัดแหล่ง ชุมชนในเขตเทศบาล -         -           50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 50 ลดการแพร่พนัธ์ของยุง กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก เพาะพนัธ์ยุงลาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลาย
(งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ)

รวม -         980,000   1,050,000  1,050,000  1,050,000  

ที่ โครงการ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2  ด้านการสง่เสริมสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร และจดัการด้านสาธารณสขุ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แบบ ผ 02
ข.

แผนงานที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพบคุลากรด้านสาธารณสุข
เปาูหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการอบรมและตรวจสุขภาพ เพื่อใหก้ารดูแลและได้รับความรู้ พนกังานเกบ็กวาดขยะของ 30,000     30,000       30,000       30,000       บคุลากรได้รับ พนกังานเกบ็กวาดขยะมี กองสาธารณสุข

อนามยัพนกังานเกบ็กวาดขยะ ด้านการรักษาสุขภาพอนามยั เทศบาลต าบลเมอืงคง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรู้ด้าน ความรู้ความเข้าใจวิธีการ
ตนเอง สุขภาพอนามยั รักษาสุขภาพการเจ็บปวุย

ลดลง
2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านวิชาการ บคุลากรกองสาธารณสุข 20,000     20,000       20,000       20,000       ร้อยละ 60 น าความรู้มาปรับใช้ กองสาธารณสุข

แกบ่คุลากรสังกดักองสาธารณสุข และการปฏบิติังานที่ถูกต้อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของบคุลากร ในการท างาน
กองสาธารณสุข

รวม -         50,000     50,000       50,000       50,000       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2  ด้านการสง่เสริมสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคมและคุณภาพชวีิตที่ดี

ตัวชี้วัด

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร และจดัการด้านสาธารณสขุ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แบบ ผ 02
ข.

แผนงานที่  6  ปรับปรุงอาคารสถานที่   และจัดหาวัสดุเวชภณัฑ์และครุภณัฑ์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เปาูหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 จะได้รับ รับผิดชอบ
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการบนัทกึข้อมลูและ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกั -         -           17,000       17,000       17,000       1 เคร่ือง พนกังานมเีคร่ืองมอื กองสาธารณสุข

ประมวลผล พมิพเ์อกสาร งาน จ านวน 1 เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เคร่ืองใช้ในการปฏบิติั
 งาน

2 เคร่ืองพมิพ์ เพื่อใช้ในการพมิพเ์อกสาร เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ -         -           2,600         2,600         2,600         1 เคร่ือง มเีคร่ืองพมิพเ์อกสารที่ กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียบร้อย
3 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการวางคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 โต๊ะ -         -           2,500         2,500         2,500         1 โต๊ะ มทีวีางคอมพวิเตอร์และ กองสาธารณสุข

หรือเคร่ืองพมิพ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เคร่ืองพมิพเ์ปน็สัดส่วน
4 โต๊ะท างาน เพื่อใหพ้นกังานใช้ในการท างาน จ านวน 2 โต๊ะ -         -           12,000       12,000       12,000       2 โต๊ะ พนกังานมโีต๊ะท างาน กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปน็ของตัวเอง
5 ตู้เกบ็เอกสาร เพื่อใช้ในการเกบ็เอกสารทาง จ านวน 2 ตู้ -         -           12,000       12,000       12,000       2 ตู้ มทีี่เกบ็เอกสารเปน็สัด กองสาธารณสุข

ราชการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส่วน
6 เกา้อี้ เพื่อใช้ในการนั่งของเจ้าหนา้ที่ จ านวน 3 ตัว -         -           7,500         7,500         7,500         3 ตัว เจ้าหนา้ที่มทีี่นั่งเปน็สัด กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส่วน
7 เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย เพื่อใช้ในการก าจัดวัชพชื จ านวน 2 เคร่ือง -         -           20,000       20,000       20,000       2 เคร่ือง ท าใหเ้กดิความเปน็ กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระเบยีบ เรียบร้อย
8 เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น เพื่อใช้ในการก าจัดวัชพชื จ านวน 2 เคร่ือง -         -           30,000       30,000       30,000       2 เคร่ือง ท าใหเ้กดิความเปน็ กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระเบยีบ เรียบร้อย
9 เคร่ืองพน่หมอกควัน เพื่อใช้ในการก าจัดยุงลาย จ านวน 2 เคร่ือง -         -           120,000     120,000     120,000     2 เคร่ือง ปริมาณยุงลายลดนอ้ย กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลง
10 รถมอเตอร์ไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเกบ็เงินค่าขยะ จ านวน 1 เคร่ือง -         -           52,000       52,000       52,000       1 เคร่ือง รวดเร็วในการจัดเกบ็ กองสาธารณสุข

หรือค่าต่างๆที่เกี่ยวข้อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
11 รถเกบ็ขยะมลูฝอย เพื่อใช้ในการจัดเกบ็ขยะมลู จ านวน 1 คัน -         -           3,000,000  3,000,000  3,000,000  1 คัน ท าใหบ้า้นเมอืงสะอาด กองสาธารณสุข

ฝอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียบร้อย
เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุ

12 เคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกก าลังของ จ านวน  1  ชุด -         -           1,000,000  1,000,000  1,000,000  1 ชุด ชุมชน และผู้ใช้มสุีขภาพ กองสาธารณสุข

ชุมชน และบคุคลทั่วไป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ร่างกายแข็งแรง
เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุ เงินอดุหนนุ

 
รวม -         -           4,275,600  4,275,600  4,275,600  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2  ด้านการสง่เสริมสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร และจดัการด้านสาธารณสขุ

งบประมาณ




