




ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 1

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

  1.1 แผนงานสาธารณสุข         -                          -   
  1.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

        -                          -   

  1.3 แผนงานการศึกษา         -                          -   
  1.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

       -                        -        189           1,260,000        -                        -          -                       -           -                        -         189             1,260,000

  1.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

        -                          -   

  1.6 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

        -                          -   

รวม        -                        -        189           1,260,000        -                        -          -                       -           -                        -         189             1,260,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 1



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในเร่ืองของ
ไอโอดีน
2. เพ่ือแนะน าการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคอาหารท่ีเป็น
แหล่งของไอโอดีน
3. เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึง
เร่ืองของโรคขาดสารอโอดีน
และวิธีป้องกัน
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้สาร
ไอโอดีนท่ีเพียงพอต่อร่างกาย
5. เพ่ือส่งเสริมให้สามารถ
ผลิตสารไอโอดีนเป็น
ส่วนประกอบ
6. เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครอบครัว

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

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

1. ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
สารไอโอดีน โรคขาด
สารไอโอดีนและการ
ป้องกัน
2. ประชาชนสามารถ
เลือกซ้ือ เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีนท่ีขายตาม
ท้องตลาด
3. ประชาชนสามารถ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
4. ประชาชนในชุมชน
ลดรายจ่ายในครอบครัว

ชุมชนหัว
เมืองพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 2



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

2 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน (น้ ายาล้าง
จานจากมะนาว)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้วิธีการท าน้ ายาล้างจาน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีแนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

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

6,000              ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าน้ ายาล้างจาน
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
4. ประชาชนในชุมชน
หัวเมืองพัฒนามีความ
สามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนหัว
เมืองพัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 3



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

3 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารเคมี
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การปลูกพืชผักสมุนไพรท่ี
ปลอดสารเคมี
3. เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการ
ประหยัด
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการท า
กิจกรรมร่วมกันให้เกิดความ
รัก ความสามัคคีในชุมชน

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

             8,000  ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนรู้จักพิษ
ของสารเคมีและรัก
สุขภาพเพ่ิมข้ึน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และ
ความสามารถปลูก
พืชผักสมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
3.ลดรายจ่ายให้กับ
ครอบครัว
4. เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนหัว
เมืองพัฒนา

ชุมชนหัว
เมืองพัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 4



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 5

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

4 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรุ้ในเร่ืองของ
ไอโอดีน
2. เพ่ือแนะน าการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคอาหารท่ีเป็น
แหล่งของไอโอดีน
3. เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึง
เร่ืองของโรคขาดสารไอโอดีน
และวิธีป้องกัน
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้สาร
ไอโอดีนท่ีเพียงพอต่อร่างกาย
5. เพ่ือส่งเสริมให้สามารถ
ผลิตสารไอโอดีนเป็น
ส่วนประกอบ
6. เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครอบครัว

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

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

1. ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
สารไอโอดีน โรคขาด
สารไอโอดีนและการ
ป้องกัน
2. ประชาชนสามารถ
เลือกซ้ือ เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีนท่ีขายตาม
ท้องตลาด
3. ประชาชนสามารถ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
4. ประชาชนในชุมชน
ลดรายจ่ายในครอบครัว

ชุมชนสุนันทา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 5



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 6

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

5 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ซักผ้า/น้ ายาปรับผ้านุ่ม)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
 ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
สุนันทา เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาซักผ้า/
น้ ายาปรับผ้านุ่ม)จ านวน 
1 คร้ัง

7,000              ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
ใส่ใจในการรักษาความ
สะอาดเพ่ิมข้ึน
2. ประชาชนในชุมชน
สามารถท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนเองได้
3.ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง

ชุมชนสุนันทา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 6



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 7

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

6 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารเคมี
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การปลูกพืชผักสมุนไพรท่ี
ปลอดสารเคมี
3. เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการ
ประหยัด
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการท า
กิจกรรมร่วมกันให้เกิดความ
รัก ความสามัคคีในชุมชน

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

7,000              ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนรู้จักพิษ
ของสารเคมีและรัก
สุขภาพเพ่ิมข้ึน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และ
ความสามารถปลูก
พืชผักสมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
3.ลดรายจ่าให้กับ
ครอบครัว
4. เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชนสุนันทา

ชุมชนสุนันทา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 7



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 8

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

7 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพ่ือยืดอายุการเก็บของไข่
ท่ีเหลือจากการบริโภค
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมอาชีพ

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

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

1. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการถนอมอาหาร
3. ประชาชนในชุมชน
มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได้

ชุมชนหลัง
แขวงการทาง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 8



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

8 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้วิธีการท าน้ ายาล้างจาน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีแนวทางการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทาง เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าน้ ายาล้างจาน
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
4. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทางมี
ความสามัคคีมากย่ิงข้ึน

ชุมชนหลัง
แขวงการทาง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 9



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 10

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

9 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2. เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้รับประทานในครัวเรือน
3. เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

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

7,000              ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทางได้
ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทางมีผัก
ปลอดสารพิษไว่
รับประทานท าให้
ปลอดภัยจากโรค
3.ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทางได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
4. ประชาชนในชุมชน
หลังแขวงการทางมี
ความสามัคคีและมี
ความสุข

ชุมชนหลัง
แขวงการทาง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 10



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 11

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

10 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และประโยชน์
ของการถนอมอาหาร
2. เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก

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

6,000             ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอน
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
มีภูมิคุ้มกันโรคคอพอก

ชุมชนตลาด
ใหม่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 11



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 12

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

11 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
 ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใหม่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง 
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการและ
วิธีการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

ชุมชนตลาด
ใหม่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 12



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 13

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

12 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคในครอบครัว
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
3. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
4. เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

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

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน
เน่ืองจากรับประทาน
ผักปลอดสารพิษ
2. ประชาชนในชุมชน
ลดรายจ่าย 
3. ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

ชุมชนตลาด
ใหม่

13 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือเป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก

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

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

1. ประชาชนในชุมชน
มีความเข้าใจในการ
ถนอมอาหาร
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน

ชุมชนตลาด
ลาว

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 13



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 14

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

14 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
สามัคคีพัฒนา. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมร
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง 
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการและ
วิธีการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

ชุมชนตลาด
ลาว

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 14



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

15 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร  
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

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

             7,000  ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนตลาด
ลาว

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 15



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

16 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
(การท าน้ ายาล้างจานจาก
มะนาว/มะกรูด)

1. เพ่ือสร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน
2. เพ่ือศึกษาพืชสมุนไพรท่ี
สามารถน ามาเป็นส่วนผสม
ในการท าน้ ายาล้างจาน
3. ลดสารปนเป้ือนท่ีเป็นพิษ
และท าให้ส่ิงแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชุมชน
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

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

             6,000  ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1. ประชาชนในชุมชน
มีน้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง
ในชุมชน
2. ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. มีการรวมตัว สร้าง
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน
4. ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายา
ล้างจานตามความ
ต้องการ

ชุมชนเกาะยม

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 16



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

17 โครงการถนอมอาหาร 
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ และ
เข้าใจในวิธีการถนอมอาหาร
2. ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้การท าไข่เค็มเพ่ือไป
ท าเองท่ีบ้าน

1. ประชาชนในชุมชน
เกาะยมเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) จ านวน 1 คร้ัง

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ประชาชนในชุมชน
สามารถท าไข่เค็มไว้
รับประทานเอง
2. ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. สร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน
4. ได้บริโภคผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการ

ชุมชนเกาะยม

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 17



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 18

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

18 โครงการปลูกผัก ปลูกพืช
สมุนไพรปลอดภัยสารเคมี
 ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก
ถึงอันตรายจากสารเคมีท่ี
ตกค้างในพืชผัก
2. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรม มีความสามัคคี
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูก พืช ผัก ปลอด
สารพิษใช้ในชุมชน
4. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
5.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
6. มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี ไม่ท า
ร้ายดิน และช่วยฟ้ืนฟูสภาพ
ดิน

1. ประชาชนในชุมชน
เกาะยม เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
มีผักปลอดสารพิษไว้
รับประทาน
2. ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
3.มีสุขภาพท่ีดี ลดการ
เส่ียงจากสารเคมีตกค้าง
4. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน เพ่ือสร้าง
ความสามัคคี
5. ได้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สภาพดินดี อากาศดี
6. มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
 สามารถสร้างรายได้ท่ี
เหลือจากการบริโภค

ชุมชนเกาะยม

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 18



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 19

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

19 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
(การท าน้ ายาล้างจานจาก
มะนาว/มะกรูด)

1. เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ได้
2. เป็นการสร้างความสามัคคี
ในชุมชน
3. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ให้กับครอบครัวภายในชุมชน

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

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
3.ได้รับความรู้จากการ
เข้าร่วมโครงการ
4. เกิดความสามัคคี
ของคนในชุมชน

ชุมชนชอน
ตะวัน

20 โครงการถนอมอาหาร 
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และประโยชน์
ของการถนอมอาหาร
2. เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก

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

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ชาวบ้านภายใน
ชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจและประโยชน์
ของการถนอมอาหาร
2. ชาวบ้านในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ชาวบ้านในชุมชนก็
จะมีภุมิคุ้มกันโรคคอ
พอกหรือโรคคอหอย
พอก

ชุมชนชอน
ตะวัน

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 19



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 20

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

21 โครงการน้ ายาปรับผ้านุ่ม 1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือสามารถท าน้ ายาปรับ
ผ้านุ่มตามกล่ินและสีของ
ตนเองได้
3.เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีของชาวบ้าน

1.ประชาชนในชุมชนชอน
ตะวันเข้าร่วมโครงการ 30
 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ชาวบ้านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ือง
การท าน้ ายาปรับผ้านุ่ม

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ชุมชนท าน้ ายาปรับ
ผ้านุ่มใช้เองได้
2. ช่วยลดกล่ินเหม็น
ของเส้ือผ้าและลดการ
อุดตันของท่อระบายน้ า

ชุมชนชอน
ตะวัน

22 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
(การท าน้ ายาล้างจานจาก
มะนาว/มะกรูด)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครอบครัว
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน

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

             7,000  ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1. ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง
2. ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนฟ้าใหม่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 20



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 21

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

23 โครงการถนอมอาหาร 
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอหอย
พอก
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป็นการถนอมอาหาร เก็บ
ไว้รับประทานนอกฤดูกาล
4. ประหยัดต้นทุน ลด
รายจ่ายของครอบครัวใน
ชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนฟ้า
ใหม่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) จ านวน 1 คร้ัง

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่
เค็มไอโอดีนอย่างถูกวิธี
และมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาล
4. ประหยัดต้นทุนลด
รายจ่าย

ชุมชนฟ้าใหม่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 21



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 22

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

24 โครงการปลูกผัก ปลูกพืช
สมุนไพรปลอดภัยสารเคมี
 ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน
3. เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

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

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้
บริโภคผักท่ีสะอาด
และปลอดภัยผลผลิตท่ี
ได้ปลอดภัย
2. ประชาชนมีสุขภาพ
ดีข้ึน
3. เพ่ือความสามัคคี
ภายในชุมชน

ชุมชนฟ้าใหม่

25 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก
3. เพ่ือเป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใต้ เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอนอาหาร(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) จ านวน 1 คร้ัง

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในวิธีการถนอมอาหาร
อย่างถูกต้อง
3. ประชาชนในชุมชน
รู้จักวิธีการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ชุมชนตลาดใต้

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 22



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 23

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

26 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักการประหยัดค่าใช้จ่าย
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัว
3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประทานผักปลอดสารพิษ
4. เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใต้ เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ประชาชนในชุมชน
มีผักปลอดสารพิษไว้
รับประทาน
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
ได้รับสารไอโอดีน
ป้องกันโรคคอพอก
4. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง

ชุมชนตลาดใต้

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 23



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 24

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

27 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครอบครัวในชุมชน
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
ตลาดใต้ เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนเกิดความ
สามัคคีในชุมชน
2. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง
3.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครอบครัวเรือน
4. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ชุมชนตลาดใต้

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 24



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 25

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

28 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการลดการขาด
สารไอโอดีนในครอบครัว
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ในการถนอมอาหาร
3. เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ

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

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

1. ประชาชนในชุมชน
ไม่ขาดสารไอโอดีน
2. ประชาชนในชุมน
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
3. ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ชุมชนสามัคคี
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 25



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 26

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

29 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
 ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชน
สามัคคีพัฒนา. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง 
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการและ
วิธีการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

ชุมชนสามัคคี
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 26



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 27

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

30 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคในครอบครัว
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
3. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
4. เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

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

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน
เน่ืองจากรับประทาน
ผักปลอดสารพิษ
2. ประชาชนในชุมชน
ลดรายจ่าย 
3. ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

ชุมชนสามัคคี
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 27



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 28

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

31 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
ใช้เอง
3. เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพ่ือเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชนข้าง
 พ.ว.น. เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร(ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน) จ านวน 1 คร้ัง

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

1. ประชาชนในชุมชน
เกิดความรักความ
สามัคคี
2. ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนใช้เอง
3. ครัวเรือนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง

ชุมชนข้าง 
พ.ว.น.

32 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
ใช้เอง
3. เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพ่ือเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

1. ประชาชนในชุมชนห
ข้าง พ.ว.น. เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
เกิดความรักความ
สามัคคี
2. ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ในการท า
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนใช้เอง
3. ครัวเรือนในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง

ชุมชนข้าง 
พ.ว.น.

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 28



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 29

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

33 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคในครัวเรือน
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัว
3. เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
4. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

1. ประชาชนในชุมชนข้าง
 พ.ว.น. เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ครัวเรือนในชุมชน
ลดรายจ่าย 
2. ประชาชนในชุมชน
ได้น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน
3. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะใน
การปลูกผักปลอด
สารพิษ

ชุมชนข้าง 
พ.ว.น.

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 29



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 30

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

34 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้วิธีในการถนอมอาหาร
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีใน
ชุมชนและครอบครัว

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ประชาชนในชุมชน
รู้วิธีการถนอมอาหาร
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนามี
ความสามัคคี

ชุมชนสะพาน
ใหม่พัฒนา

35 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีใน
ชุมชนและครอบครัว
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้วิธีการท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนา เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน 
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบ
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)จ านวน 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ประชาชนในชุมชน
รู้วิธีการท าผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนามี
ความสามัคคี

ชุมชนสะพาน
ใหม่พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 30



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 31

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

36 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในชุมชน
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
4. เพ่ือให้ได้ผักปลอดสาร
รพิษไว้บริโภคเองในครอบครัว

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

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ประชาชนในชุมชน
ได้น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน
2. ครอบครัวในชุมชน
ลดรายจ่าย
3. ประชาชนในชุมชน
สะพานใหม่พัฒนามี
ความสามัคคี

ชุมชนสะพาน
ใหม่พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 31



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 32

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

37 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจากการ
ขาดสารไอโอดีน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับสารไอโอดีน
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ประหยัดและลดรายจ่ายใน
ครอบครัว
4. เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
ชุมชนและท ากิจกรรมร่วมกัน
5. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในชุมชน
6. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพท่ีดี

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตราย
จากการขาดสารไอโอดีน
2. ประชาชนในชุมชน
เข้าใจและสามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
3.ประชาชนในชุมชน
ได้รับการบริโภค
อาหารท่ีมี
ส่วนประกอบหลักจาก
เกลือเสริมไอโอดีน
4. ประชาชนในชุมชน
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เสริมสร้างความสามัคคี

ชุมชนหน้าโรง
เกลือ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 32



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 33

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

38 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ประหยัดและลดรายจ่ายใน
ครอบครัว
3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมและท ากิจกรรม
ร่วมกัน
4. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี

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

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ประชาชนในชุมชน
มีทักษะและสามารถ
ท าน้ ายาล้างจานและ
แชมพูใช้เองได้
2. ประชาชนในชุมชน
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
3. ประชาชนในชุมชน
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน
4. ประชาชนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

ชุมชนหน้าโรง
เกลือ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 33



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 34

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

39 โครงการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ และปลูกสมุนไพร
ปลอดสารเคมี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนลดการ
ใช้สารเคมี
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
บริโภคพืชผักท่ีปลอดสารพิษ
3. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้
และสามารถปฏิบัติการปลูก
พืชไร้ดินได้อย่างถูกต้อง
5. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมในชุมชน
6. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพท่ีดีและปราศจาก
โรคร้าย

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

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
มีผักปลอดสารพิษใน
การประกอบอาหาร
2. ประหยัดพ้ืนท่ีใน
การปลูกผักส าหรับผู้ท่ี
มีพ้ืนท่ีน้อย
3. ลดปริมาณสาร
ตกค้างในผัก ประหยัด
การใช้น้ า
4. ประชาชนได้เรียนรู้
เทคนิควิธีการปลูกพืช
ไร้ดิน
5. ประชาชนสามารถ
น าวิธีการปลูกพืชไร้ดิน
ไปใช้ประโยชน์ได้
6. ปลูกฝังค่านิยมเร่ือง
การรับประทานผักของ
คนไทย

ชุมชนหน้าโรง
เกลือ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 34



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 35

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

40 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมี
สุขภาพดี และปลอดภัย
2. เพ่ือเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินโครงการ
ในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

สมาชิกในชุมชนเขากบ
เอราวัณมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีดี ปลอดภัย
จากโรค ร้อยละ 80

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. สมาชิกในชุมชนเขา
กบเอราวัณเกิดความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการท า
ไข่เค็ม
2. สมาชิกในชุมชนร้อย
ละ 80 มีสุขภาพดี 
และปลอดภัยจากโรค

ชุมชนเขากบ
เอราวัณ

41 โครงการท าปุ๋ยหมักเกษตร
อินทรีย์

1. เพ่ือให้สมาชิกในชุมชน
เขากบเอราวัณมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการท าปุ๋ยหมัก
เกษตรอินทรีย์
2. เพ่ือให้สมาชิกสามารถท า
ปุ๋ยหมักเกษตรอินทรีย์ได้
อย่างถูกต้อง

1. สมาชิกในชุมชนเขากบ
เอราวัณ ร้อยละ 80 มี
ความรู้ล าท าปุ๋ยหมัก
เกษตรอินทรีย์ได้
2. สมาชิกสามาร าน าเอา
ปุ๋ยหมักไปใช้ในการ
ปลูกพ้ืชได้อย่างถูกต้อง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. สมาชิกในชุมชนเขา
กบเอราวัณมีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการ
ท าปุ๋ยหมักเกษตร
อินทรีย์
2. สมาชิกในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีและ
ปลอดภัยจากสารเคมี

ชุมชนเขากบ
เอราวัณ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 35



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 36

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

42 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือเป็นการสนับสนุน
แนวทางการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
2. เพ่ือส่งเสริมและ
ปรับเปล่ียนให้เกิดการ
บริโภคอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย
3. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการปลูกผักปลอด
สารพิษ

1. ประชาชนในชุมชนเขา
กบเอราวัณ จ านวน 30 
คน มีสุขภาพแข็งแรง
2.ประชาชนในชุมชนเขา
กบเอราวัณจ านวนร้อยละ
 80 มีสุขภาพดี ปลอดภัย

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน
เขากบเอราวัณเกิด
ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองการปลูกผักปลอด
สารพิษ
2. ประชาชนในชุมชน
เกิดพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพท่ีดี และ
ปลอดภัยร้อยละ 80 

ชุมชนเขากบ
เอราวัณ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 36



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 37

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

43 ถนอมอาหารไข่เค็ม เสริม
ไอโอดีน

1.เพ่ือเป็นการให้ความรู้ควม
เข้าใจและประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก

1.ประชาชนในชุมชนรณ
ชัยเข้าร่วมโครงการ 30 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ือง
การถนอมอาหาร (การท า
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก
4.ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพเพ่ิมรายได้และ
ลดรายจ่าย

ชุมชนรณชัย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 37



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 38

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

44 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว
และมะกรูด)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ของครอบครัวใน
ชุมชน
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนรณ
ชัยจ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
ผลิตภัณฑ์

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายในตรัว
เรือนและเพ่ิมรายได้
3.ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้และความ
สามัคคีกันในชุมชน

ชุมชนรณชัย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 38



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 39

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

45 ปลูกผักในภาชนะเหลือใช้
สร้างนิสัยความพอเพียง

1.เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ของครอบครัวใน
ชุมชน
3.เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคในครอบครัว
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษใน
ภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

1.ประชาชนในชุมชนรณ
ชัยเข้าร่วมโครงการ 25 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือใช้
สร้างนิสัยพอเพียงจ านวน
 1 คร้ัง
3.ปะชาชนมีความรู้ละ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อละ 80

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายในตรัว
เรือน
3.ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้และความ
สามัคคีกันในชุมชน

ชุมชนรณชัย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 39



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 40

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

46 ถนอมอาหารไข่เค็ม 1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักการถนอมอาหารเร่ืองไข่
เค็ม
2.เพ่ือให้ประชาชนรู้จักประ
ประโยชน์ในการถนอมอาหาร

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

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

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

ชุมชนหนอง
ปลาแห้ง

47 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน
น้ ายาล้างจาน/ซักผ้า

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้
วิธีการท าผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือประหยัดและลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.สร้างเสริมความสามัคคีใน
ชุมชน

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

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการท าผลิตภัณฑ์
ในครัวเรือน
2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

ชุมชนหนอง
ปลาแห้ง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 40



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 41

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

48 ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ 1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักปลูกพืชสวนครัวท่ีปลอด
สารพิษ
2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.เพ่ือน าผลผลิตจากการ
ปลูกพืชผักสวนครัวใช้ในการ
บริโภค

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
ได้ปลูกพืชผักสวนครัว
ไว้ใช้รับประทาน
2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในเร่ืองการ
บริโภค

ชุมชนหนอง
ปลาแห้ง

49 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพ่ือเป็นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และประโยชน์
ของการถนอมอาหาร
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก

1.ประชาชนในชุมชนนวมิ
นทร์เข้าร่วมโครงการ 30
 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ือง
การถนิมอาหาร(การท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก

ชุมชนวมินทร์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 41



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 42

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

50 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว
และมะกรูด)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ให้กับครอบครัวภายในชุมชน
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชน
จ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจ

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
3.ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความสามัคคี
ของคนในชุมชน

ชุมชนนวมินทร์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 42



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 43

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

51 ปลูกผักในภาชนะเหลือใช้
สร้างนิสัยความพอเพียง

1.เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
3.เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคในครอบครัว
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษใน
ภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

1.ประชาชนในชุมชนนวมิ
นทร์เข้าร่วมโครงการ 25
 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือใช้
สร้างนิสัยพอเพียงจ านวน
 1 คร้ัง
3.ปะชาชนมีความรู้ละ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อละ 80

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน
2.ครอบครัวในชุมชน
ลดรายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนเน่ืองจาก
รับประทานผักปลอด
สารพิษท่ีปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะใน
การปลูกผักปลอด
สารพิษในภาชนะเหลือ
ใช้สร้างนิสัยความ
พอเพียง

ชุมชนนวมิทร์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 43



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 44

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

52 ถนอมอาหารไข่เค็มไอโอดีน 1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักการถนอมอาหาร
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก

1.ประชาชนเขาช่องลม
เข้าร่วมโครงการ 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ือง
การถนอมอาหาร(การท า
ไข่เค็มไอโอดีน)

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้
2.เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมากข้ึน
3.ประชาชนสามารถท า
ไข่เค็มได้ร้อยละ80

ชุมชนเขาช่อง
ลม

53 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายด้
ของครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

1.ประชาชนเขาช่องลม
เข้าร่วมโครงการ 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการ
ร้อยละ 80

6,500             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เร่ืองสมุนไพรไทย
2.เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมากข้ึน
3.ร้อยละ 100 
สามารถท าน้ ายาล้าง
จานมะนาวได้

ชุมชนเขาช่อง
ลม

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 44



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 45

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

54 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร สบู่
มะขาม

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

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

6,500             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เร่ืองสมุนไพรไทย
2.เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมากข้ึน
3.สามรถท าสบู่มะขาม
ได้ร้อยละ 100

ชุมชนเขาช่อง
ลม

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 45



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 46

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

55 ปลูกผักสมุนไพรปลอดภัย
จากสารเคมี

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้
ในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
3.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน มีความ
สามัคคี
4.เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก
ถึงอันตรายสารเคมีสะสมใน
พืชผักท่ีน ามาบริโภค
5.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและมีเงินเก็บออม
6.มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีไม่ท าร้าย
ดินและช่วยฟ้ืนฟูสภาพดินไม่
ท าให้แม่น้ าล าคลองเน่าเสีย
เพราะสารเคมี มีอากาศ
บริสุทธ์ิ

1.สร้างเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชนในชุมชนใน
การปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ
2.ให้ประชาชนในชุมชน
เห็นประโยชน์การบริโภค
พืชผักปลอดสารพิษเพ่ือ
สุขภาพท่ีดีลดความเส่ียง
จากสารเคมีสะสม
3.ผลผลิตมีคุณภาพชุมชน
สามารถน าไปขายตาม
ท้องตลาดสร้างรายได้เข้า
ชุมชน
4.ประชาชมีความสามัคคี
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน
5.ให้ความรู้ในการบริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ 
สมุนไพร ช่วยลดอัตรา
เส่ียงต่อโรคท่ีเราสร้างข้ึน
เอง เช่น เบาหวาน, 
ความดัน, ไขมัน, เก๊าท์ 
เป็นต้น

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนได้ความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษไว้ในชุมชน
2.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ภายในชุมชน
3.ประชาชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
4.ได้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ปราศจากสารเคมี เช่น
 ท่ีดิน,คลองน้ า,อากาศ
5.มีสุขภาพท่ีดีลดอัตรา
เส่ียงจากโรคท่ีเราสร้าง
ข้ึนเอง

ชุมชนวรนาถ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 46



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 47

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

56 ท าผลิตภัณฑ์ล้างจานจาก
สมุนไพร

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในชุมชน
2.เพ่ือให้รู้จักการประหยัด
รายจ่ายเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและชุมชน
3.เพ่ือฝึกความสามัคคีในการ
ท างานเป็นกลุ่ม
4.เพ่ือศึกษาพืชสมุนไพรท่ี
สามารถน ามาเป็นส่วนผสม
ในการท าน้ ายาล้างจาน
5.เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมลดสาร
ปนเป้ือนและสารพิษมากับ
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีการ
ผลิตน้ ายาล้างจานไว้ใช้
เองในชุมชน
2.ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและชุมชน
3.ชาวบ้านมีการ
รวมตัวกันสร้างควม
สามัคคีในชุมชน
4.ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายา
ล้างจานตามความ
ต้องการในด้านปริมาณ
,กล่ินพืชสมุนไพร

ชุมชนวรนาถ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 47



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 48

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

57 ผลิตน้ าหมักชีวภาพเพ่ือ
ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือเรียนรู้และวิธีการท า
น้ าหมักชีวภาพ
2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนใน
ชุมชนหันมาให้ความส าคัญ
กับส่ิงแวดล้อม
3.เพ่ือฝึกนิสัยการแยกขยะ
จากเศษอาหารของประชาชน
ในชุมชน
4.เพ่ือลดการใช้สารเคมีท่ี
ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม
5.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ให้กับประชาชนในชุมชน

1.สามารถผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพได้ตาม
กระบวนการและตาม
ปริมาณท่ีต้อง
2.สามารถลดปริมาณขยะ
จากเศษอาหารของ
ประชาชนในชุมชนได้
3.ประชาชนในชุมชนใช้
น้ าปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
เศษพืชผักในครัวเรือน
เพ่ือลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
ได้ความรู้เก่ียวกับการ
ท าน้ าหมักชีวภาพ
2.ประชาชนหันมาให้
ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดล้อม
3.ประชาชนในชุมชนมี
นิสัยการแยกขยะออก
จากเศษอาหาร
4.ประชาชนในชุมชน
ลดใช้สารเคมีท่ีส่งผล
เสียต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยลง
5.ประชาชนในชุมชน
หันมาใช้น้ าหมัก
ชีวภาพลดค่าใช้จ่ายใน
การใช้สารเคมี

ชุมชนวรนาถ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 48



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 49

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

58 ปลูกผักสมุนไพรปลอดภัย
จากสารเคมี

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้
ในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
3.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

1.ประชาชนในชุมชน
สวัสดีพัฒนา จ านวน 30
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือใช้
 สร้างนิสัยความพอเพียง
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน
2.ครอบครัวในชุมชน
ลดรายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน
เน่ืองจากการ
รับประทานผักปลอด
สารพิษท่ีปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะใน
การปลูกผักปลอด
สารพิษในภาชนะเหลือ
ใช้สร้างนิสัยความ
พอเพียง

ชุมชนสวัสดี
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 49



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 50

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

59 ถนอมอาหารไข่เค็ม เสริม
ไอโอดีนเพ่ือสุขภาพ

1.เพ่ือสร้างความรู้ในการแปร
รูปอาหาร เร่ืองการท าไข่เค็ม
ให้กับชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนรู้จัก
วิธีถนอมอาหารโดยการท าไข่
เค็มไว้รับประทานในครัวเรือน
3.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักประหยัดและเพ่ือ
ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชน
สวัสดีพัฒนาจ านวน 25 
คน
2.มีการด าเนินการถนอม
อาหาร(ไข่เค็มป้องกันภัย
ห่างไกลโรค)
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.เป็นการถนอม
อาหารเก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล
2.การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนสวัสดี
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 50



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 51

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

60 ท าผลิตภัณฑ์ล้างจานจาก
สมุนไพร

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในชุมชน
2.เพ่ือให้รู้จักการประหยัด
รายจ่ายเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและชุมชน

1.ประชาชนในชุมชน
สวัสดีพัฒนาจ านวน 25 
คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน
กล่ินมะกรูด)จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ครอบครัวในชุมชนมี
รายจ่ายลดลง
2.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี
ปรองดอง
3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้
เองได้
4.ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ชุมชนสวัสดี
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 51



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 52

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

61 ปลูกผักสมุนไพรปลอดภัย
จากสารพิษ

1.เพ่ือเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนใน
ชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวในชุมชน
3.เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคเองในครอบครัว
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษใน
ภาชนะเหลือใช้สร้างนิสัย
ความพอเพียง

1.ประชาชนในชุมชน
ตลาดตายอมเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผักในภาชนะเหลือใช้
 สร้างนิสัยความพอเพียง
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการ

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
2.ครอบครัวในชุมชน
ลดรายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน
เน่ืองจากการ
รับประทานผักปลอด
สารพิษ
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะใน
การปลูกผักปลอด
สารพิษในภาชนะเหลือ
ใช้สร้างนิสัยความ
พอเพียง

ชุมชนตลาด
ตายอม

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 52



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 53

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

62 ท าผลิตภัณฑ์ล้างจานจาก
สมุนไพร

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในชุมชน
2.เพ่ือให้รู้จักการประหยัด
รายจ่ายเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและชุมชน

1.คนในชุมชน จ านวน 25
 คน

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีการ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้
เองในชุมชน
2.ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและชุมชน

ชุมชนตลาด
ตายอม

63 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การแปรรูปอาหาร เร่ืองการ
ท าไข่เค็ม
2.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนรู้จัก
วิธีถนอมอาหารโดยการท าไข่
เค็มไว้รับประทาน
3.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักประหยัดและเพ่ือ
ลดรายจ่าย

1.คนในชุมชน จ านวน 25
 คน

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ได้รับความรู้ด้าน
แปรรูปอาหารเร่ือง
การท าไข่เค็ม
2.ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

ชุมชนตลาด
ตายอม

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 53



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 54

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

64 ปลูกผักสมุนไพรปลอดภัย
จากสารเคมี

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้
ในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
3.เพ่ือให้ชาวบ้านมีการ
รวมตัวกันในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีความสามัคคี
ภายในชุมชน

1.ชุมชนหลวงปู่ท้าวมี
ประชากรประมาณ 700 
คน 194 ครัวเรือน 
2.มีผู้ร่วมงานโครงการ 25
 คน
3.เพ่ือร่วมคิดร่วมท า
โครงการ

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนได้ความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษไว้ในชุมชน
2.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ภายในชุมชน
3.ประชาชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนหลวงปู่
ท้าว

65 ท าผลิตภัณฑ์ล้างจานจาก
สมุนไพร

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์
น้ ายาล้างจานใช้ในครัวเรือน
และชุมชน
2.เพ่ือให้รู้จักการประหยัด
รายจ่ายเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและชุมชน

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีการ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้
เองในชุมชน
2.ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและชุมชน

ชุมชนหลวงปู่
ท้าว

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 54



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 55

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

66 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนเพ่ือสุขภาพ

1.เร่ืองการท าไข่เค็มให้กับ
ชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ในการ
ท าไข่เค็มมาแปรรูปอาหารใน
การรับประทาน
2.ให้ชุมชนรู้จักการถนอม
อาหารในการท าไข่เค็มไว้
รับประทานในครัวเรือน
3.เพ่ือให้ครัวเรือนของชุมชน
รู้จักประหยัดรายจ่าย

1.ชุมชนหลวงปู่ท้าวมี
ประชากรประมาณ 700 
คน 194 ครัวเรือน
2.มีผู้ร่วมงานโครงการ 25
 คน ครัวเรือนละ 1 ท่าน 
3.เพ่ือร่วมคิดร่วมท า
โครงการ

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ได้รับความรู้การท า
ไข่เค็ม และแปรรูป
อาหารจากการท าไข่เค็ม
2.ครัวเรือนในชุมชนได้
รู้จักการประหยัดและ
สามารถจ าหน่ายเพ่ือ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ชุมชนหลวงปู่
ท้าว

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 55



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 56

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

67 ผลิตน้ าหมักชีวภาพเพ่ือ
ลดมลพิษรักษาส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือเรียนรู้และศึกษา
วิธีการท าน้ าหมักชีวภาพ
2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาให้ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดล้อม
3.เพ่ือฝึกนิสัยการแยกขยะ
จากเศษอาหารของประชาชน
ในชุมชน
4.เพ่ือลดการใช้สารเคมีท่ี
ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม
5.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ให้กับประชาชนในชุมชน

1.สามารถผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพได้ตาม
กระบวนการและตาม
ปริมาณท่ีต้อง
2.สามารถลดปริมาณขยะ
จากเศษอาหารของ
ประชาชนในชุมชนได้
3.ประชาชนในชุมชนใช้
น้ าปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
เศษพืชผักในครัวเรือน
เพ่ือลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
ได้ความรู้เก่ียวกับการ
ท าน้ าหมักชีวภาพ
2.ประชาชนหันมาให้
ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดล้อม
3.ประชาชนในชุมชนมี
นิสัยการแยกขยะออก
จากเศษอาหาร
4.ประชาชนในชุมชน
ลดใช้สารเคมีท่ีส่งผล
เสียต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยลง
5.ประชาชนในชุมชน
หันมาใช้น้ าหมัก
ชีวภาพลดค่าใช้จ่ายใน
การใช้สารเคมี

ชุมชนบางเรา
รักกันจริง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 56



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 57

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

68 ผลิตภัณฑ์ล้างจานจาก
สมุนไพร

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนใน
ชุมชนมีน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
ลดรายจ่าย
3.เพ่ือเป็นการรวมตัวกันใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ครัวเรือนในชุมชนมี
การผลิตน้ ายาล้างจาน
ใช้เองในครัวเรือน
2.ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักประหยัดและลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.ประชาชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนบางเรา
รักกันจริง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 57



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 58

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

69 ถนอมอาหารไข่เค็ม เสริม
ไอโอดีน

1.ส่งเสริมให้ครัวเรือน
สามารถท าไข่เค็มไว้
รับประทานในครัวเรือน
2.เสริมสร้างความรู้ด้านการ
แปรรูปอาหาร เร่ืองการท าไข่
เค็ม
3.ส่งเสริมให้ชาวบ้านใน
ชุมชนมีกิจกรรมท าร่วมกัน
เสริมสร้างความสามัคคี
ภายในชุมชน

1.ประชาฃนในชุมชนบาง
เรารักกันจริงเข้าร่วม
โครงการจ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหารไข่เค็ม
ป้องกันภัยห่างไกลโรค
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.เป็นการถนอม
อาหารเก็บไว้
รับประทานนอกฤดูกาล
2.การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนบางเรา
รักกันจริง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 58



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 59

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

70 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดภัยจาก
สารเคมีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือด าเนินการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคเองภายในชุมชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นท้ังผู้
ปฏิบัติและผู้ถ่ายทอดความรู้
ในการปลูกผักปลูกสมุนไพร
ปลอดสารพิษ

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

             7,000 1.ผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกผัก
 ปลูกสมุนไพร 
ได้บริโภคผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80  
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80

 1.ประชาชนได้ปลูก
ผักปลูกสมุนไพรปลอด
สารพิษไว้บริโภคเอง
ภายในชุมชน 
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีจะเกิดจาก
การบริโภคผักสมุนไพร
ท่ีมีสารเคมีตกค้างตาม
ท้องตลาด 
3.ช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนจากการ
บริโภคผักสนุนไพร
ปลอดสารพิษท่ีปลูกเอง
ในชุมชน

ชุมชนจ าลอง
วิทย์พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 59



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 60

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

71 โครงการถนอมอาหาร
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจในประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร    2.เพ่ือเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์       
3.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก 
พ

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

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

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร     
2.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชน
เพ่ิมสารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก

ชุมชนจ าลอง
วิทย์พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 60



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 61

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

72 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
เก่ียวกับการน าเศษอาหารใน
ครัวเรือนมาท าน้ าหมักชีวภาพ
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
 รักษาคุณภาพดินและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

6,000             1.ผู้เข้าร่วม
โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพ่ือ
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม ได้
ใช้ประโยชน์
จากน้ าหมัก 
ร้อยละ 80     
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ 
80

1.ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการน าเศษ
อาหารในครัวเรือนมา
ท าน้ าหมักชีวภาพ      
  
2.ประชาชนมีความรู้ท่ี
ใช้ผลิตน้ าหมักชีวภาพ
เพ่ือลดมลพิษ 
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ชุมชนจ าลอง
วิทย์พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 61



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 62

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

73 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะกรูด/มะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ าและ
ไร้สารตกค้างจากน้ ายาล้าง
จาน
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการ
ท าน้ ายาล้างจานสูตร
สมุนไพรผสมมะกรูด/มะนาว 
ได้

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

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

1.ได้ผลิตน้ ายาล้างจาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ต้นทุนต่ าและไร้สาร
ตกค้างไว้ใช้ 2.ช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนจากการผลิต
น้ ายาล้างจานไว้ใช้เอง  
 3.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารตกค้าง
ในการใช้น้ ายาล้างจาน
สูตรตามท้องตลาด

ชุมชนทราย
ทองพัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 62



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 63

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

74 โครงการถนอมอาหาร
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน              2.เพ่ือให้
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นท้ังผู้ผลิตและ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

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

1.ได้ท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไว้บริโภค
ภายในชุมชน
2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีจะ
เกิดจากการขาดแคลน
สารอาหารไอโอดีนได้

ชุมชนทราย
ทองพัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 63



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 64

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

75 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
เก่ียวกับการน าเศษอาหารใน
ครัวเรือนมาท าน้ าหมัก
ชีวภาพลดปริมาณขยะอินทรีย์
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
รักษาคุณภาพดินและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

6,000             1.ผู้เข้าร่วม
โครงการผลิตน้ า
หมักชีวภาพเพ่ือ
ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม ได้
ใช้ประโยชน์
จากน้ าหมัก 
ร้อยละ 80     
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ 
80

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มีความรู้เก่ียวกับ
การน าเศษอาหารใน
ครัวเรือนไปท าน้ าหมัก
ชีวภาพ สร้างคุณค่า
จากของเหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์ลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์และขยะ
ท่ัวไป
2.ผู้เข้าร่วมโครงการใช้
น้ าหมักชีวภาพแทน
การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการ
รักษาคุณภาพดินและ
ส่ิงแวดล้อม

ชุมชนทราย
ทองพัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 64



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 65

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

76 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะกรูด/มะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ าและ
ไร้สารตกค้างจากน้ ายาล้าง
จาน              2.เพ่ือให้
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นผู้ผลิตและ
ถ่ายทอดความรู้ในการท า
น้ ายาล้างจานสูตรสมุนไพร
ผสมมะกรูด/มะนาว ได้

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 30 คน

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

1.ได้ผลิตน้ ายาล้างจาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ต้นทุนต่ าและไร้สาร
ตกค้างไว้ใช้ในชุมชน
2.ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
จากการผลิตน้ ายาล้าง
จานไว้ใช้เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารตกค้าง
ในการใช้น้ ายาล้างจาน
สูตรตามท้องตลาด

ชุมชนหนอง
ผักตบ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 65



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 66

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

77 โครงการถนอมอาหาร
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจในประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก 

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

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

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชน
เพ่ิมสารไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก 

ชุมชนหนอง
ผักตบ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 66



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 67

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

78 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดภัยจาก
สารเคมีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับประทานผักปลอด
สารพิษจากโครงการ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผักปลูก
สมุนไพรปลอดสารพิษ

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

5,000             1.ผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกผัก
 ปลูกสมุนไพร 
ได้บริโภคผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80

1.ประชาชนในชุมชน
ได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษจาก
โครงการ 
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพรปลอด
สารพิษ

ชุมชนหนอง
ผักตบ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 67



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 68

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

79 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะกรูด/มะนาว)

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ท าน้ ายาล้างจานไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือให้ประชาชนลดรายจ่าย
3.เพ่ือประชาชนได้รับความรู้
ในการท าน้ ายาล้างจาน
4.เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

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

1.ประชาชนสามารถ
ท าน้ ายาล้างจานใช้เอง
ได้ในครอบครัว
2.ประชาชนสามารถ
ลดรายจ่ายได้ใน
ครัวเรือน
3.ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการท าน้ ายา
ล้างจาน
4.ประชาชนได้
รวมกลุ่มท ากิจกรรม
ร่วมกัน เกิดความ
สามัคคี

ชุมชนเจ้าพ่อ
เศรษฐี

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 68



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 69

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

80 โครงการถนอมอาหาร
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือให้ครัวเรือนได้ท าไข่
เค็มไว้กินเองซ่ึงได้รับสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก   
        
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
3.เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มมี
กิจกรรมร่วมกันในครัวเรือน  
4.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการถนอมอาหาร  

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

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

1.ได้ท าไข่เค็มไว้กินเอง
ในครัวเรือนซ่ึงมีสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอ
พอก          
2.ครัวเรือนลดรายจ่าย
ลงได้      
3.ประชาชนได้มี
กิจกรรมร่วมกันเกิด
ความสามัคคี    4.
ประชาชนได้ความรู้ใน
การถนอมอาหาร

ชุมชนเจ้าพ่อ
เศรษฐี

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 69



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 70

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

81 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดภัยจาก
สารเคมีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
2.เพ่ือประชาชนจะได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต    
3.เพ่ือประชาชนได้รับความรู้
ในการปลูกผักปลอดสารพิษ
4.เพ่ือประชาชนได้มีกิจกรรม
ร่วมกันเกิดความสามัคคี
5.เพ่ือประชาชนได้ปลูกผักกิน
เองในครัวเรือน      

ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 25 คน

6,000             1.ผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกผัก
 ปลูกสมุนไพร 
ได้บริโภคผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการผัก
สมุนไพร
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ร้อยละ
 80

1.ประชาชนสามารถ
ปลูกผักกินเองใน
ครัวเรือนได้  
2.ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
3.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
4.ประชาชนสามารถ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม
ร่วมกัน  
5.ครัวเรือนมีสุขภาพท่ี
ดีข้ึนจากการบริโภคผัก
ท่ีปลูกเองปลอดสารพิษ

ชุมชนเจ้าพ่อ
เศรษฐี

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 70



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 71

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

82 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

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

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนโกมินทร์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 71



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 72

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

83 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะนาว

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ผลิต และถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะนาว
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะนาวไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะนาวไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนโกมินทร์

84 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร สบู่ก้อนมะขาม

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ผลิต และมีทักษะท า
ผลิตภัณฑ์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการท าสบู่
ก้อนมะขาม
2.เพ่ือผลิตสบู่ก้อนมะขามท่ี
มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตสบู่ก้อนมะขามไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

             6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตสบู่ก้อน
มะขามไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตสบู่ก้อน
มะขามไว้ใช้เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนโกมินทร์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 72



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 73

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

85 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนเฉลิมชาติ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 73



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 74

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

86 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ผลิต และมีทักษะท า
ผลิตภัณฑ์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการท า
น้ ายาล้างจานสูตรผสมมะกรูด
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะกรูดไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูดไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนเฉลิมชาติ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 74



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 75

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

87 ปลูกพืชสมุนไพรปลอด
สารพิษ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือด าเนินโครงการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ
ไว้ใช้บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นท้ังผู้ปฏิบัติและถ่ายทอด
ความรู้ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วย
ลดปัญหาด้านสุขภาพจาก
การบริโภคพืชผักท่ีมีสาร
ตกค้างตามท้องตลาด

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

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

 1.ได้ผลผลิตทางการ
เกษตร (พืชผัก
สมุนไพร) ท่ีปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ภายในชุมชน 
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีจะเกิดจาก
การบริโภคพืชผัก
สมุนไพรท่ีมีสารตกค้าง
ตามท้องตลาด

ชุมชนเฉลิมชาติ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 75



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 76

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

88 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนป้อมหน่ึง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 76



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 77

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

89 ปลูกพืชสมุนไพรปลอด
สารพิษ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือด าเนินโครงการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ
ไว้ใช้บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นท้ังผู้ปฏิบัติและถ่ายทอด
ความรู้ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วย
ลดปัญหาด้านสุขภาพจาก
การบริโภคพืชผักท่ีมีสาร
ตกค้างตามท้องตลาด

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

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

 1.ได้ผลผลิตทางการ
เกษตร (พืชผัก
สมุนไพร) ท่ีปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ภายในชุมชน 
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีจะเกิดจาก
การบริโภคพืชผัก
สมุนไพรท่ีมีสารตกค้าง
ตามท้องตลาด

ชุมชนป้อมหน่ึง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 77



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 78

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

90 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอม

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจาพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอม ไล่ยุงและ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการผลิตสเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุงท่ีท ามาจาพืช
สมุนไพรได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่
ยุงท่ีท ามาจาพืช
สมุนไพรได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์ตะไคร้
หอม
2. ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนป้อมหน่ึง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 78



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 79

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

91 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
 3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน

ชุมชนประชานุ
เคราะห์

92 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ปลูก และถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะนาว
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะนาวไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะนาวไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนประชานุ
เคราะห์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 79



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 80

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

93 ปลูกพืชสมุนไพรปลอด
สารพิษ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือด าเนินโครงการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ
ไว้ใช้บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นท้ังผู้ปฏิบัติและถ่ายทอด
ความรู้ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วย
ลดปัญหาด้านสุขภาพจาก
การบริโภคพืชผักท่ีมีสาร
ตกค้างตามท้องตลาด

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

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

 1.ได้ผลผลิตทางการ
เกษตร (พืชผัก
สมุนไพร) ท่ีปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ภายในชุมชน
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีจะเกิดจาก
การบริโภคพืชผัก
สมุนไพรท่ีมีสารตกค้าง
ตามท้องตลาด

ชุมชนประชานุ
เคราะห์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 80



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 81

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

94 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนสุขสวัสด์ิ
 (ศูนย์ท่ารถ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 81



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 82

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

95 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ผลิต และถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะกรูด
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะกรูดไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูดไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนสุขสวัสด์ิ
 (ศูนย์ท่ารถ

96 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจาพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอม ไล่ยุง 
และลดรายจ่ายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการผลิตสเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุงท่ีท ามาจาพืช
สมุนไพรได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่
ยุงท่ีท ามาจาพืช
สมุนไพรได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์ตะไคร้
หอม
2. ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนสุขสวัสด์ิ
 (ศูนย์ท่ารถ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 82



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 83

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

97 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 83



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 84

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

98 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะนาว

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ปลูก และถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะนาว
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะนาวไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะนาวไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

99 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจากพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอม ไล่ยุงและ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ในการผลิตสเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุงท่ีท ามาจาพืช
สมุนไพรได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

             6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใน
การผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่
ยุงท่ีท ามาจาพืช
สมุนไพรได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

 1.ได้ผลผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนจาก
สมุนไพร สเปรย์ตะไคร้
หอม
2. ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 84



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 85

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

100 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ผลิต และถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะกรูด
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพนทุนต่ า และไร้
สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะกรูดไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูดไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนธาร
บัวสวรรค์ (สิริ
ทรัพย์ - สันคู)

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 85



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 86

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

101 ปลูกพืชสมุนไพรปลอด
สารพิษ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือด าเนินโครงการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ
ไว้ใช้บริโภคเองภายในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นท้ังผู้ปฏิบัติและถ่ายทอด
ความรู้ในการปลูกพืชผัก
สมุนไพรปลอดสารพิษได้ช่วย
ลดปัญหาด้านสุขภาพจาก
การบริโภคพืชผักท่ีมีสาร
ตกค้างตามท้องตลาด

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

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

 1.ได้ผลผลิตทางการ
เกษตร (พืชผัก
สมุนไพร) ท่ีปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ภายในชุมชน 
2. ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีจะเกิดจาก
การบริโภคพืชผัก
สมุนไพรท่ีมีสารตกค้าง
ตามท้องตลาด

ชุมชนธาร
บัวสวรรค์ (สิริ
ทรัพย์ - สันคู)

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 86
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

102 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนธาร
บัวสวรรค์ (สิริ
ทรัพย์ - สันคู)

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 87



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 88

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

103 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนสถานี
รถไฟฯ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 88



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 89

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

104 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ผลิต และถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะกรูด
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะกรูดไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูดไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนสถานี
รถไฟฯ

105 ผลิตน้ าหมักชีวภาพเพ่ือ
ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือผลิตน้ าหมักชีวภาพข้ึน
ใช้เองภายในชุมชนและช่วย
ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นท้ังผู้ผลิตและผู้ถ่ายทอด
ความรู้ในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพได้
3.เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงจากการลดการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

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

 1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษ
ทางส่ิงแวดล้อมไว้ใช้ใน
ชุมชน
 2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิด
จากการใช้สารเคมีใน
การก าจัดศัตรูพืช

ชุมชนสถานี
รถไฟฯ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 89



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 90

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

106 ผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนบริโภคเองภายใน
ชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนได้
3.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

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

             7,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจากการ
ขาดสารอาหารไอโอดีน
3.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ชุมชนดารา
รัตน์ 4

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 90



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 91

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

107 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
พืชสมุนไพร น้ ายาล้างจาน
สูตรผสมมะกรูด

1.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ผลิต และถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมมะกรูด
2.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ า และ
ไร้สารตกค้าง

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ ายาล้างจานสูตร
มะกรูดไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

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

 1.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานสูตรมะกรูดไว้ใช้
เองได้
2.สามารถลดปัญหา
ด้านสุขภาพจาก
สารเคมีตกค้าง

ชุมชนดารา
รัตน์ 4

108 ผลิตน้ าหมักชีวภาพเพ่ือ
ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือผลิตน้ าหมักชีวภาพข้ึน
ใช้เองภายในชุมชนและช่วย
ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เป็นท้ังผู้ผลิตและผู้ถ่ายทอด
ความรู้ในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพได้
3.เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงจากการลดการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

1.ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

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

 1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษ
ทางส่ิงแวดล้อมไว้ใช้ใน
ชุมชน 
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิด
จากการใช้สารเคมีใน
การก าจัดศัตรูพืช

ชุมชนดารา
รัตน์ 4

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 91



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 92

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

109 โครงการถนอมอาหาร
(มะนาวดอง)

1.เพ่ือผลิตมะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน 
3.เป็นการถนอมอาหาร เก็บ
ไว้รับประทานนอกฤดูกาล

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

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ได้มะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน
2.ส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่
ประชาชน
3.ประชาชนได้ถนอม
อาหารไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้

ชุมชนวัด
ตะแบก

110 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ายาล้างจานจาก
มะนาว/มะกรูด)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน 
2.เพ่ือต้องการให้ครัวเรือนใน
ชุมชนรู้จักการประหยัดและ
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน

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

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัด
ตะแบก

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 92



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 93

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

111 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดภัยจาก
สารเคมี ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน
3.เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

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

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนได้บริโภคผักท่ี
สะอาดและปลอดภัย 
ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัย
จากสารพิษ
2.ประชาชนมีสุขภาพดี
ข้ึน
3.เพ่ิมความสามัคคี
ภายในชุมชน

ชุมชนวัด
ตะแบก

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 93



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 94

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

112 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็ม)

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรค
คอหอยพอก
2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เป็นการถนอมอาหารเก็บ
ไว้รับประทานนอกฤดูกาล
4.ประหยัดต้นทุน ลดรายจ่าย
 ของครอบครัวในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนสุข
สวรรค์พัฒนา จ านวน  25
  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม
ไอโอดีน)

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่
เค็มไอโอดีน อย่างถูก
วิธีและมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหาร ไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้
 4. ประหยัดต้นทุน ลด
รายจ่าย

ชุมชนสุข
สวรรค์พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 94



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 95

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

113 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสุมนไพร 
(การท าน้ ายาล้างจานจาก
มะนาว/มะกรูด)

1. เพ่ือส่งเสริมในครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการให้ชุมชนมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคี

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

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนสุข
สวรรค์พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 95



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 96

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

114 โครงการปลูกผัก  สมุนไพร
 ปลอดภัยจากสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน  
3. เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนสุข
สวรรค์พัฒนา จ านวน
25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ปลูกผัก  สมุนไพร 
ปลอดภัยจากสารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้
บริโภคผักท่ีสะอาด
และปลอดภัย
ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัย
2. ประชาชนมีสุขภาพ
ดีข้ึน
3. เพ่ิมความสามัคคี
ภายในชุมชน

ชุมชนสุข
สวรรค์พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 96



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 97

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

115 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็ม)

1 ได้รับความรู้ด้านการแปร
รูปอาหาร ในการท าไข่เค็ม
ไอโอดีน 
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป็นการถนอมอาหาร เก็บ
ไว้รับประทานนอกฤดูกาล
4.ประหยัดต้นทุน ลดรายจ่าย

1. ประชาชนในชุมชนสุข
พระบางมงคล จ านวน  
25  คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม
ไอโอดีน)

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่
เค็มไอโอดีน อย่างถูก
วิธีและมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหาร ไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้
 4. ประหยัดต้นทุน ลด
รายจ่าย

ชุมชนพระ
บางมงคล

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 97



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 98

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

116 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสุมนไพร 
(การท าน้ ายาล้างจานจาก
มะนาว/มะกรูด)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน สามัคคี
ภายในชุมชน

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

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีการผลิต
น้ ายาล้างจานใช้เอง
2.ชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและสามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.ภายในชุมชนมีการ
รวมตัวกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนพระ
บางมงคล

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 98



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 99

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

117 โครงการปลูกผัก  สมุนไพร
 ปลอดภัยจากสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน  
3. เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

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

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้
บริโภคผักท่ีสะอาด
และปลอดภัย
ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัย
จากสารพิษ
2. ประชาชนมีสุขภาพ
ดีข้ึน
3. เพ่ิมความสามัคคี
ภายในชุมชน

ชุมชนพระ
บางมงคล

118 โครงการถนอมอาหาร
(มะนาวดอง)

1.เพ่ือผลิตมะนาวดองข้ึน
บริโภคเองภายในครอบครัว
และชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ือง
มะนาวดองให้แก่ประชาชน
3.เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ
ท ามะนาวดอง ให้ลูกๆ 
หลานๆต่อไป

1.ประชาชนในชุมชนบ่อน
ไก่ จ านวน 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ถนอมอาหาร
(มะนาวดอง)

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตมะนาวดอง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1.ได้มะนาวดองไว้
บริโภคภายในชุมชน   
2.ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือนจาก
การผลิตมะนาวดองข้ึน
ใช้เอง

ชุมชนตลาด
บ่อนไก่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 99



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 100

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

119 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ เพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม(สูตรเศษผัก
และผลไม้)

1.เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์
2.เพ่ือน าเศษวัสดุเหลือใช้
จากพ่อค้า แม่ค้าท้ิงมาท าน้ า
หมักชีวภาพ
3.เพ่ือให้คนในชุมชนตลาด
บ่อนไก่ได้มีความรู้ในการท า
น้ าหมักชีวภาพ
4.เพ่ือลดปัญหามลพิษ และ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง
5.เพ่ือให้คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

1.ประชาชนในชุมชนบ่อน
ไก่ จ านวน 25 คน 
2.ลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
น้ าหมักไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.เพ่ือเป็นการน าเศษ
วัสดุเหลือใช้มา
ก่อให้เกิดประโยชน์
2.ประชาชนสามารถ
น าความรู้ และทักษะ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
3.ลดปัญหาการใช้
สารเคมี
4.ลดปัญหามลพิษและ
ส่ิงแวดล้อม(กล่ินเหม็น)
5.ลดปริมาณขยะ
อินทรีย์
6.ท าให้คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

ชุมชนตลาด
บ่อนไก่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 100



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 101

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

120 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสุมนไพร 
(การท าน้ ายาล้างจานจาก
มะนาว/มะกรูด)

1. เพ่ือให้ชุมชนและ
ครัวเรือนมีผลิตภัณฑ์น้ ายา
ล้างจานใช้เองในครัวเรือน
 2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือเพ่ิมความสามัคคีและ
กิจกรรมร่วมกันให้กับทุกคน
ในชุมชน

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

             7,000 โครงการท าให้
ประชาชนเข้าใจ
ร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
ลดต้นทุนในการใช้จ่าย
2.สามารถน าไปท า
กิจกรรมให้กับ
ครอบครัวได้หรือต่อ
ยอดต่อไป
3.ชาวชุมชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ิม
ความสามัคคี

ชุมชนตลาด
บ่อนไก่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 101



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 102

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

121 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็ม)

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอหอย
พอก
2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้
คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

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

             7,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1. ได้เรียนรู้การท าไข่
เค็มไอโอดีน อย่างถูก
วิธีและมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. ประชาชนได้ถนอม
อาหาร ไว้รับประทาน
นอกฤดูกาลได้
 4. ประหยัดต้นทุน ลด
รายจ่าย

ชุมชนเขานก
กระเต็น

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 102



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 103

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

122 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร  
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

1. ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. อนุรักษ์สมุนไพรใช้ไล่ยุง
จากภูมิปัญญา
3. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ในงานควบคุมโรค
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1 ประชาชนในชุมชนเขา
นกกระเต็น จ านวน  25  
คน
2. มีการด าเนินโครงการ

             7,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

 1. ประชาชนรู้จัก
พ่ึงตนเองได้มากข้ึนใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร
ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 3. ประชาชนสามารถ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในทางป้องกันโรค
4. ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

ชุมชนเขานก
กระเต็น

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 103
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

123 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ เพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1. ผลิตน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้
ภายในชุมชน
2. ลดอัตราการใช้สารเคมี 
3.ท าให้คนในชุมชน มึความรู้
เข้าใจ และประโยชน์จาก
การท าน้ าหมัก
4.เพ่ือลดปัญหามลพิษ รักษา
ส่ิงแวดล้อม

1.ประชาชนในชุมชนเขา
นกกระเต็น จ านวน 25 
คน   
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือ
ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ได้น้ าหมักชีวภาพไว้
ใช้ภายในชุมชน
2.ได้ลดการใช้สารเคมี
และลดต้นทุนในการ
ก าจัดแมลงศัตรูพืช
3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
น้ าหมักชีวภาพ
4.ลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง

ชุมชนเขานก
กระเต็น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

124 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ และมีทักษะในการ
ท าไข่เค็ม 
2.เพ่ือให้ประชาชนได้ฝึก
ปฏิบัติในการท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน  
3.เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จัก
ถนอมอาหาร เพ่ือเก็บไว้ได้
นาน

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

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

1.ประชาชนมีความรู้
และมีทักษะในการท า
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
2.ประชาชนได้ฝึก
ปฏิบัติ ในการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน

ชุมชนหน้า
อุทยานสวรรค์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 105
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

125 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือผลิตท าน้ ายาล้างจานท่ี
มีประสิทธิภาพ ไม่มีสาร
ตกค้างและต้นทุนต่ า
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ในการผลิตน้ ายาล้างจานไว้ใช้
เอง 

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าอุทยานสวรรค์ เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน 
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาล้างจานจาก
มะนาว) จ านวน 1 คร้ัง

7,000              ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจานท่ี
มีประสิทธิภาพไม่มี
สารเคมีตกค้าง ต้นทุน
ต่ า
2.ประชาชนในชุมชน
หน้าอุทยานสวรรค์
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานไว้ใช้เองได้

ชุมชนหน้า
อุทยานสวรรค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

126 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือผลิตน้ าหมักชีวภาพ
ข้ึนมาใช้เองภายในชุมชน  
2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นท้ังผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ
3.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
เน่ืองจากสารเคมีมีราคาแพง
4.เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

1. ประชาชนในชุมชน
หน้าอุทยานสวรรค์ เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพลด
มลพิษ

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ได้ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ เพ่ือลดมลพิษ
ทางส่ิงแวดล้อม
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิด
การใช้สารเคมี

ชุมชนหน้า
อุทยานสวรรค์

127 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนมาบริโภคเองภายใน
ชุมชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นท้ัง
ผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้ใน
การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน

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

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

1.ได้ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
เองภายในชุมชน
2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีจะ
เกิดจากการขาด
สารอาหารไอโอดีนได้ 

ชุมชนวัดไทร
เหนือ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

128 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน (น้ ายาล้าง
จานจากมะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ าและ
ไร้สารตกค้างจากน้ ายาล้าง
จาน
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้ในการ
ท าน้ ายาล้างจานจากสูตร
สมุนไพรผสมมะนาว

1. ประชาชนในชุมชนวัด
ไทรเหนือ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน (น้ ายาล้าง
จานจากมะนาว)จ านวน 1
 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายา
ล้างจานสูตรสมุนไพร
มะนาวไว้ใช้ภายใน
ชุมชน
2.ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
จากการผลิตน้ ายาล้าง
จานไว้ใช้เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพ จากสารตกค้าง
ในการใช้น้ ายาล้างจาน

ชุมชนวัดไทร
เหนือ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 108



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 109

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

129 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2. เพ่ือให้ได้ผักปลอดสารพิษ
ไว้รับประทานในครัวเรือน
3. เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

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

6,000              ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ได้ผลผลิตทางการ
เกษตร(พีชผักสมุนไพร)
 ท่ีปลอดสารพิษไว้
บริโภคภายในชุมชน 
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีจะเกิดการ
บริโภคพืชผักสมุนไพร
ท่ีมีสารพิษตกค้างตาม
ท้องตลาด
3.ช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน จากการ
บริโภคพืชผักสมุนไพร
ปลอดสารพิษท่ีปลูก
เองภายในชุมชน

ชุมชนวัดไทร
เหนือ

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 109



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 110

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

130 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และประโยชน์
ของการถนอมอาหาร
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการ
ท าไข่เค็ม

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

7,000             ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และประโยชน์ของการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชนมี
ทักษะในการฝึก
ปฏิบัติการท าไข่เค็ม
3.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการท าไข่เค็ม
(เสริมไอโอดีน)

ชุมชนหลังอู่
ทันจิตต์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 110



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 111

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

131 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครอบครัวเรือน (น้ ายา
ล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพต้นทุนต่ าและ
ไร้สารตกค้างจากน้ ายาล้าง
จาน 2.เพ่ือให้ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
เป็นผู้ผลิตและถ่ายทอด
ความรู้ในการท าน้ ายาล้าง
จานจากสูตรสมุนไพรผสม
มะนาว

1. ประชาชนในชุมชน
หลังอู่ทันจิตต์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน (น้ ายาล้าง
จานจากมะนาว)จ านวน 1
 คร้ัง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ ายา
ล้างจานสูตรสมุนไพร
มะนาวไว้ใช้ภายใน
ครัวเรือน
2.ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
จากการผลิตน้ ายาล้าง
จานไว้ใช้เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพ จากสารตกค้าง
ในการใช้น้ ายาล้างจาน

ชุมชนหลังอู่
ทันจิตต์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 111



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 112

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

132 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือผลิตน้ าหมักชีวภาพ
ข้ึนมาใช้เองภายในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นท้ัง
ผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้ใน
การท าน้ าหมักชีวภาพได้

1. ประชาชนในชุมชน
หลังอู่ทันจิตต์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 คร้ัง

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การท าน้ าหมักชีวภาพ
เพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม
2.ประชาชนมีทักษะใน
การฝึกปฏิบัติการท า
น้ าหมักชีวภาพเพ่ือลด
มลพิษทางส่ิงแวดล้อม

ชุมชนหลังอู่
ทันจิตต์

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 112



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 113

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

133 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้าง
และต้นทุนต่ า
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจานไว้
ใช้ได้เอง

1. ประชาชนในชุมชนตัด
ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว) จ านวน 1 
คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชนมี
ทักษะและความช านาญ
ในกระบวนการท าน้ ายา
ล้างจาน

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจาน
จากธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสาร
ตกค้าง
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานต้นทุนต่ าไว้ใช้เอง
ในครัวเรือน

ชุมชนตัดใหม่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 113



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 114

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

134 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือเป็นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และประโยชน์
ของการถนอมอาหาร
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการ
ท าไข่เค็ม
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนรู้จักการ
ถนอมอาหารด้วยวิธีการท าไข่
เค็ม

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

7,000             ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการท าไข่เค็ม
2.ประชาชนในชุมชนมี
ทักษะในการฝึก
ปฏิบัติการท าไข่เค็ม
3.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการท าไข่เค็ม

ชุมชนตัดใหม่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 114



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 115

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

135 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับประทานผักปลอด
สารพิษจากโครงการ
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
ได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษจาก
โครงการ
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและ
สามารถปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน

ชุมชนตัดใหม่

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 115



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 116

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

136 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
วัดเทวดาสร้าง มีความรู้และ
ทักษะในการท าไข่เค็ม
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
วัดเทวดาสร้างได้ฝึกปฏิบัติ
ในการท าไข่เค็ม
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
วัดเทวดาสร้างได้รู้จักการ
ถนอมอาหารด้วยวิธีการท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน

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

7,000             ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ มีทักษะ 
เก่ียวกับการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน
2.ประชาชนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ในการท าไข่
เค็มเสริมไอโอดีน

ชุมชนวัด
เทวดาสร้าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 116



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 117

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

137 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้าง
และต้นทุนต่ า
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
ใช้ได้เอง

1. ประชาชนในชุมชนวัด
เทวดาสร้าง เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว) จ านวน 1 
คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชนมี
ทักษะและความช านาญ
ในกระบวนการท าน้ ายา
ล้างจาน

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจาน
จากธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสาร
ตกค้าง
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานต้นทุนต่ าใช้เองใน
ครัวเรือน

ชุมชนวัด
เทวดาสร้าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 117



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 118

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

138 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
วัดเทวดาสร้างได้รับประทาน
ผักปลอดสารพิษจากโครงการ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
ได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษจาก
โครงการ
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและ
สามารถปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน

ชุมชนวัด
เทวดาสร้าง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 118



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 119

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

139 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
เขาโรงครัว มีความรู้และ
ทักษะในการท าไข่เค็ม
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
เขาโรงครัวได้ฝึกปฏิบัติใน
การท าไข่เค็ม
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
เขาโรงครัวได้รู้จักการถนอม
อาหารด้วยวิธีการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน

1. ประชาชนในชุมชนเขา
โรงครัว เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน) จ านวน
 1 คร้ัง

7,000             ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ มีทักษะ 
เก่ียวกับการท าไข่เค็ม
เสริมไอโอดีน
2.ประชาชนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ในการท าไข่
เค็มเสริมไอโอดี

ชุมชนเขาโรง
ครัว

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 119



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 120

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

140 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้าง
และต้นทุนต่ า
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
ใช้ได้เอง 

1. ประชาชนในชุมชนเขา
โรงครัวเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว) จ านวน 1 
คร้ัง
 3.ประชาชาชนในชุมชน
มีทักษะและความช านาญ
ในกระบวนการท าน้ ายา
ล้างจาน

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจาน
จากธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสาร
ตกค้าง  
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานต้นทุนต่ าใช้เองใน
ครัวเรือน

ชุมชนเขาโรง
ครัว

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 120



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 121

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

141 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
เขาโรงครัวได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษจากโครงการ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
ได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษจาก
โครงการ
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและ
สามารถปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน

ชุมชนเขาโรง
ครัว

142 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือผลิตไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนข้ึนมาบริโภคเอง
ภายในชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นท้ัง
ผู้ผลิตและถ่ายทอดความรู้
การท าไข่เค็ม

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

7,000             ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1.ได้ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้บริโภค
ในชุมชน 
2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีจะ
เกิดจากการขาดแคลน
สารอาหารไอโอดีน

ชุมชนวิมาน
แมน

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 121



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 122

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

143 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้าง
และต้นทุนต่ า
 2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้างจาน
ใช้ได้เอง

1. ประชาชนในชุมชน
วิมานแมนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว) จ านวน 1 
คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชนมี
ทักษะและความช านาญ
ในกระบวนการท าน้ ายา
ล้างจาน

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ผลิตน้ ายาล้างจาน
จากธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มีสาร
ตกค้างไว้ใช้ในชุมชน
วิมานแมน   
2.ประชาชนในชุมชน
สามารถผลิตน้ ายาล้าง
จานต้นทุนต่ าใช้เองใน
ครัวเรือน

ชุมชนวิมาน
แมน

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 122



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 123

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

144 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพรปลอดสารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
วิมานแมนได้รับประทานผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคเองใน
ชุมชน
 2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นท้ังผู้
ปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้
ในการปลูกพืชผักสมุนไพร
ปลอดสารพิษได้

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

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ได้ผลผลิตทางการ
เกษตร(พีชผัก
สมุนไพร)ท่ีปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ภายในชุมชน     
2.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีจะเกิดการ
บริโภคพีชผักสมุนไพร
ท่ีมีสารตกค้างตาม
ท้องตลาด 
3.ช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนจากการ
บริโภคพีชผักสมุนไพร
ปลอดสารพิษท่ีปลูก
เองภายในชุมชน

ชุมชนวิมาน
แมน

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 123



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 124

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

145 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว)

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ร่ืองผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนย่ิงข้ึน   
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมขน
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมรวมเพ่ือเพ่ิมความ
รักความสามัคคี 
 4.เพ่ือผลิตน้ ายาล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีสาร
ตกค้างและต้นทุนต่ า

1. ประชาชนในชุมชนเขา
โกรกพม่าเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนจากสมุนไพร
(การท าน้ ายาล้างจาน
จากมะนาว) จ านวน 1 
คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชนมี
ทักษะและความช านาญ
ในกระบวนการท าน้ ายา
ล้างจาน

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
(ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้)
2.ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมกับโครงการ
และส่วนรวมมีความรัก
ความสามัคคี
3.ประชาชนผลิตน้ ายา
ล้างจานท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่มี
สารเคมีตกค้างต้นทุน
ต่ า 

ชุมชนเขา
โกรกพม่า

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 124



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 125

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

146 โครงการถนอมอาหาร
(ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือให้คนในชุมชนได้
ความรู้ในการถนอมอาหาร
มากข้ึน   
2.เพ่ือให้คนในชุมชนใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมร่วมเพ่ือเพ่ิม
ความรักความสามัคคี
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รู้จักการถนอมอาหาร ด้วย
วิธีการท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน

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

7,000             ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 มีความรู้
เร่ืองการถนอม
อาหาร

1.ประชาชนในชุมชน
ได้ความรู้ในการถนอม
อาหารมากข้ึน 
 2.ช่วยลดและป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีจะ
เกิดจากการขาดแคลน
สารอาหารไอโอดีน

ชุมชนเขา
โกรกพม่า

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 125



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 126

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

147 โครงการเพาะเห็ดฟางเพ่ือ
สุขภาพ

1.เพ่ือสร้างทักษะทางด้าน
การเกษตรให้แก่ประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรัก ความสามัคคี    
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้บริโภคเห็ดท่ีปลอดภัยไร้
สารเคมีส่งผลดีต่อสุขภาพ

1. ประชาชนในชุมชนเขา
โกรกพม่าเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2. มีการด าเนินการตาม
โครงการเพาะเห็ดฟาง
เพ่ือสุขภาพ จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชาชนในชุมชนมี
ทักษะและความช านาญ
ในกระบวนการเพาะเห็ด
ฟาง

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชมมี
ความรู้ในการเพาะเห็ด
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรักสามัคคี สนิท
สนมกันมากข้ึน
3.ประชาชนได้บริโภค
เห็ดท่ีสดใหม่ ส่งผลดี
ต่อสุขภาพ

ชุมชนเขา
โกรกพม่า

148 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาปรับผ้า
นุ่มจุลินทรีย์)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพ่ือดับกล่ินเหม็นและลด
การอุดตันของท่อระบายน้ า

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ชุมชนท าน้ ายาปรับ
ผ้านุ่มใช้เองได้
2. ช่วยลดกล่ินเหม็น
ของเส้ือผ้าและลดการ
อุดตันของท่อระบายน้ า

ชุมชนบางปรอง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 126



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 127

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

149 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนใน
ชุมชนสามารถท าผลิตภัณฑ์
ใช้เองได้

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้ชุมชน
ท าน้ ายาล้างจานใช้
ภายในครัวเรือนเองได้
2. ใช้เวลาว่างร่วมกัน
ท ากิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคี

ชุมชนบางปรอง

150 โครงการน้ ามันนวดสมุนไพร 1.เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้เร่ือง
ประโยชน์ของสมุนไพรและ
น ามาประยุกต์ใช้ได้
2.เพ่ือให้ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงพา
ตนเองด้านสุขภาพการใช้พืช
สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีความรู้ประ
โยขน์ของสมุนไพร
2. ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ชุมชนมีสุขภาพดี

ชุมชนบางปรอง

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 127



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 128

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

151 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนใน
ชุมชนสามารถท าผลิตภัณฑ์
ใช้เองได้

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้ชุมชน
ท าน้ ายาล้างจานใช้ภายใ
3. ใช้เวลาว่างร่วมกัน
ท ากิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคี

ชุมชนวิมาน
ลอย

152 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมยาม
ว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพ่ือให้ครัวเรือนในชุมชน
สามารถถนอมอาหารได้ทาน
เองได้

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ครัวเรือนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ภายในเครัวเรือน
2.ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ครัวเรือนในชุมชน
สามารถถนอมอาหาร
ไว้ทางเองได้

ชุมชนวิมาน
ลอย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 128



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 129

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

153 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายในเครัวเรือน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ปลอดภัยจากสารพิษ 
3. ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ปลูก
ผัก ปลูกสมุนไพรมีประโยชน์

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ครัวเรือนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ภายในเครัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชน
ปลอดภัยจากสารพิษ
3.ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
4. ประชาชนใชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ประโยชน์จาก
การปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร

ชุมชนวิมาน
ลอย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 129



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 130

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

154 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครัวเรือนในชุมชน 
3. เพ่ือได้ผักปลอดสารพิษ 
4. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ครัวเรือนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ภายในเครัวเรือน
2. ประชาชนในชุมชน
ปลอดภัยจากสารพิษ
3.ชุมชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
4. ประชาชนใชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ประโยชน์จาก
การปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร

ชุมชนหนอง
สาหร่าย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 130



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 131

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

155 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือท าน้ าหมักไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือลดการใช้สารเคมีและ
ลดต้นทุนในการก าจัดแมลง
วัชพืช 
3.เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การท าน้ าหมักชีวภาพ
4. เพ่ือลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ชุมชนมีน้ าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน
2.ชุมชนลดการใช้
สารเคมีและลดต้นทุน
ในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืช
3.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
น้ าหมักชีวภาพ
4. ลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง

ชุมชนหนอง
สาหร่าย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 131



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 132

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

156 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอหอย
พอก
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการถนอมอาหาร
อย่างถูกต้อง ลดการ
เป็นโรคคอหอยพอก
2. ประชาชนรู้จัก
วิธีการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

ชุมชนหนอง
สาหร่าย

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 132



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 133

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

157 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้
แก่ชุมชน
2.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนให้สามารถคิดเองท า
เองในการพัฒนาท้องถ่ิน
3.เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน
 4.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
5.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ภายในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2.ชุมชนเกิดความเข้ม
แข็. 
3.ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ชุมชนได้รับการ
เผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก 
4. ประชาชนในชุมชน
เป็นประชาชนท่ีมี
คุณภาพในสังคมตอ่ไป 
5. ชุมชนเกิดความ
สามัคคี

ชุมชนถาวร
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 133



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 134

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

158 โครงการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือเรียนรู้และศึกษา
วิธีการท าน้ าหมักชีวภาพ 
2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาให้ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดล้อม 
3.เพ่ือฝึกนิสัยการแยกขยะ
จากเศษอาหารของประชาชน
ในชุมชน 
4.เพ่ือลดการใช้สารเคมีท่ี
ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม
 5.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ให้กับประชาชนในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
การท าน้ าหมักชีวภาพ 
2.ประชาชนในชุมชน
หันมาให้ความส าคัญ
กับส่ิงแวดล้อม 
3.ประชาชนในชุมชนมี
นิสัยการแยกขยะออก
จากเศษอาหาร
4.ประชาชนในชุมชน
ลดใช้สารเคมีท่ีส่งผล
เสียต่อส่ิงแวดล้อม 
5.ประชาชนในชุมชน
หันมาใช้น้ าหมักชีวภาพ

ชุมชนถาวร
พัฒนา

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 134



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี - 135

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

159 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน 
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
3. เพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน
ท ากิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้
เองในครัวเรือน 
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3. ประชาชนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการ
ด าเนินกิจกรรมเกิด
ความสามัคคี

ชุมชนถาวร
พัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

160 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพรและน้ ายาซัก
ผ้า)

1.เพ่ือประชาชนสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ใช้เองได้ใน
ครอบครัว
 2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน
 4.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ท างานเป็นกลุ่ม 
5.เพ่ือประชาชนได้รับความรู้
ในการหาสมุนไพรผสมใน
ผลิตภัณฑ์

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ลดค่าใช้จ่ายในแต่
ละครัวเรือน 
2.ได้มีน้ ายาล้างจาน
และน้ ายาซักผ้าใช้เอง
ในครัวเรือน 
3. สามารถเพ่ิมปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้มากข้ึน 
4. สามารถสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนไชยศิริ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

161 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือให้ครัวเรือนท าไช่เค็ม
ไว้กินเองได้ 
2.เพ่ือประชาชนมีความรู้ใน
การถนอมอาหาร 
3.เพ่ือให้ประชาชนลด
รายจ่ายในครัวเรือน 
4.เพ่ือความรักความสามัคคี
ในชุมชน 

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนได้มีไช่เค็ม
เสริมไอโอดีนไว้กินเอง
ในครัวเรือน 
2.ประชาชนได้รับ
ความรู้จากการถนอม
อาหาร 
3.ครัวเรือนรู้จักการ
ประหยัดและลด
รายจ่ายในครัวเรือนได้ 
4.ประชาชนได้มีการ
ร่วมกลุ่มท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ชุมชนไชยศิริ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

162 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพ่ือให้ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษไว้ในครัวเรือน 
2.เพ่ือให้ประชาชนบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 
3.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ 
4.เพ่ือความประหยัดและลด
รายจ่ายในครัวเรือน 
5.เพ่ือคนในครอบครัวมี
กิจกรรมร่วมกันและเพ่ือ
ความสามัคคี
6.เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน าไปปฏิบัติ

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
2.ครัวเรือนรู้จักการ
ประหยัด ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 
3.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้กินเองใน
ครัวเรือน 
4.ประชาชนมีการ
รวมตัวกันท ากิจกรรม
เกิดความสามัคคี 
5. ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

ชุมชนไชยศิริ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

163 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพร)

1.เพ่ือประชาชนสามารถท า
ผลิตภัณฑ์ใช้เองได้ใน
ครอบครัว 
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
4.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ท างานเป็นกลุ่ม 
5.เพ่ือประชาชนได้รับความรู้
ในการหาสมุนไพรผสมใน
ผลิตภัณฑ์

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ลดค่าใช้จ่ายในแต่
ละครัวเรือน 
2.ได้มีน้ ายาล้างจาน
และน้ ายาซักผ้าใช้เอง
ในครัวเรือน 
3. สามารถเพ่ิมปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้มากข้ึน 
4. สามารถสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชน
ดาวดึงส์พัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

164 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือลดการขาดไอโอดีนใน
ครอบครัว
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ในการถนอมอาหาร 
3.เพ่ือให้ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักประหยัดและลด
ค่าใช้จ่าย 
4.เพ่ือให้ชาวบ้านมีการ
รวมตัวท ากิจกรรมเกิดความ
สามัคคี

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนไม่เป็น
โรคขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการถนอม
อาหาร 
3. ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
4.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และมี
ความสามัคคี

ชุมชน
ดาวดึงส์พัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

165 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมี
การปลูกผักปลอดสารพิษ 
2.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
 3.เพ่ือให้ครัวเรือนรู้จักการ
ประหยัดลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
4.เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันท ากจิกรรม
5.เพ่ือให้ประชาชนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
2.ครัวเรือนรู้จักการ
ประหยัด ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 
3.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษไว้กินเองใน
ครัวเรือน 
4.ประชาชนมีการ
รวมตัวกันท ากิจกรรม
เกิดความสามัคคี 
5. ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

ชุมชน
ดาวดึงส์พัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

166 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพร)

1.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน 
2.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้เอง 
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ครอบครัวในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลง 
2.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี 
3.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์
ใช้ในครัวเรือน 4.
ประชาชนในชุมชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ชุมชนวัดไทรใต้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

167 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอหอย
พอก
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้และเข้าใจในการ
ถนอมอาหาร
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวในชุมชน 
2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการถนอมอาหาร
อย่างถูกต้อง 
3.ประชาชนในชุมชน
รู้จักวิธีการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ชุมชนวัดไทรใต้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

168 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน 
3. เพ่ือได้ผักปลอดสารพิษ 
4. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2.ครอบครัวในชุมชน
ลดรายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนเน่ืองจาก
รับประทานผักปลอด
สารพิษท่ีปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะใน
การปลุกผักปลอด
สารพิษ

ชุมชนวัดไทรใต้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

169 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน
จากสมุนไพร)

1.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน 
2.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ใช้เอง 
4.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ครอบครัวในชุมชนมี
รายจ่ายท่ีลดลงและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
2.ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคคี 
3.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์
ใช้ในครัวเรือน 
4.ประชาชนในชุมชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ชุมชนป่าไม้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

170 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอหอย
พอก
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้และเข้าใจในการ
ถนอมอาหาร
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ถนอมอาหารอย่าง
ถูกต้อง 
2.ประชาชนรู้จัก
วิธีการใช้เวลาหว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน

ชุมชนป่าไม้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

171 โครงการผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือประชาชนในชุมชน
ผลิตน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง
ในชุมชน 
2.เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
3.เพ่ือลดต้นทุนในการก าจัด
แมลงศัตรูพืช 
4.เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
ชุมชน 
5.เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจใน
การท าน้ าหมักชีวภาพ 
6.เพ่ือลดปัญหามลพิษและ
รักษาส่ิงแวดล้อม

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
ใช้น้ าหมักชีวภาพท่ีท า
เอง 
2.ประชาชนในชุมชน
ลดการใช้สารเคมี 
3.ประชาชนลดต้นทุน
ในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 
4.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
น้ าหมักชีวภาพ 
5.ประชาชนในชุมชน
ลดปัญหามลพิษและ
ช่วยกันรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ชุมชนป่าไม้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

172 โครงการปลูกผัก ปลูก
สมุนไพร ปลอดสารเคมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน 
3. เพ่ือได้ผักปลอดสารพิษ 
4. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชน
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2.ครอบครัวในชุมชน
ลดรายจ่าย
3.ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนเน่ืองจาก
รับประทานผักปลอด
สารพิษท่ีปลูกเอง
4.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะใน
การปลุกผักปลอด
สารพิษ

ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

173 โครงการถนอมอาหาร(ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน)

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอหอย
พอก
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้และเข้าใจในการ
ถนอมอาหาร
 3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย
ของครัวเรือนในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ถนอมอาหารอย่าง
ถูกต้อง 
2.ประชาชนรู้จัก
วิธีการใช้เวลาหว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน
4.ประชาชนได้เสริม
ไอโอดีน

ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

174 โครงการผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน(น้ ายาล้างจาน)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน 
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
3. เพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน
ท ากิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25
 ท่าน

             7,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ประชาชนในชุมชน
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้
เองในครัวเรือน 
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3. ประชาชนในชุมชน
มีการรวมตัวกันในการ
ด าเนินกิจกรรมเกิด
ความสามัคคี

ชุมชนหน้าวัด
นครสวรรค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

175 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริมไอโอดีน1.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
และประโยชน์การถนอม
อาหาร
2.เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.เพ่ือเป็นการเพ่ิมสาร
ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก

1.ประชาชนชุมชนหน้าผา
เข้าร่วมโครงการ 30 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ือง
การถนอมอาหาร(การท า
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ถนอมอาหาร
2.ประชาชนในชุมชน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.ประชาชนในชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรคคอพอก

ชุมชนหน้าผา

176 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร 
(น้ ายาล้างจานจากมะนาว
และมะกรูด)

1.เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย 
ของครัวเรือนในชุมชน
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท าผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน

1.ประชาชนชุมชนหน้าผา
เข้าร่วมโครงการ 25 คน
2.มีการด าเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจ านวน 1 คร้ัง
3.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการ
ร้อยละ 80

7,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2.ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
3.ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ ความ
สามัคคีกันในชุมชน

ชุมชนหน้าผา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

177 ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนจากสมุนไพร
สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง

1.เพ่ือผลิตสเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุงท่ีท ามาจากพืชสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นผู้ผลิต
และถ่ายทอดความรู้การท า
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงได้

1.ประชาชนชุมชนหน้าผา
เข้าร่วมโครงการผลิต
สเปรย์ตะไคร้หอม จ านวน
 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการผลิต
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
3.ประชาชนมีความรู้ มี
ความเข้าใจในการท า
กิจกรรมของโครงการ
ร้อยละ 80

6,000             ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 1.ได้ผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุงไว้ใช้
ภายในชุมชน
2.ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
จากการผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุงไว้ใช้เอง
3.ช่วยลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากสารเคมี
เป็นผลจากการใช้สเปย์
ไล่ยุงสูตรตามท้องตลาด

ชุมชนหน้าผา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

178 โครงการแปรรูปสมุนไพร 
(ขิงดองสารพัดประโยชน์)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการแปรรูปสมุน
ไพร รับประทานเองใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือต้องการให้ครัว
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ในการแปรรูปสมุนไพร
4.เพ่ือต้องการให้คนใน
ชุมชนมีการร่วมตัวและ
มีส่าวนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการแปรรูปสมุนไพร 
(ขิงดองสารพัดประโยชน์)
ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนมีขิงดอง
สมุนไพรสารพัด
ประโยชน์
ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือบรรเทาอาการ
ป่วย
ต่างๆ
3.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและสามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน
4.ประชาชนมีความรู้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสมุนไพร
5.ประชาชนมีการ
รวมตัว
กัน สร้างความสามัคคี
ในชุมชน

ชุมชนวัดพุทธ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

179 โครงการท าผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการผลิตน้ ายา
ล้างจานไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือต้องการให้ครัว
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.เพ่ือต้องการให้คนใน
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนมีการท า
ผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน
ไว้ใช้เองในครัวเรือน
2.ครัวเรือนในชุมชนรู้จัก
ประหยัดและสามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน
3.ประชาชนมีการ
รวมตัว
กัน สร้างความสามัคคี
ในชุมชน

ชุมชนวัดพุทธ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

180 โครงการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครัว
เรือนมีการ ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ปลูก
สมุนไพร ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
2.เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ
3.เพ่ือต้องการให้ครัว
ในชุมชนรู้จักการ
ประหยัดและเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน
4.เพ่ือเสริมสร้างความรู้
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนมีผักปลอด
สารพิษ  ปลูกสมุนไพร
ไว้ใช้ในครัวเรือน
2.ประชาชนได้ความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษ ปลูกสมุนไพร
ไว้ในครัวเรือน
3.ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
4.ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน  สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัดพุทธ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

181 โครงการถนอมอาหาร 
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือน
สามารถท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน  ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การถนอมไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนให้กับชุมชน
3. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด  
และเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมเสริมสร้างความ
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีการ
ถนอม
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
รับประทานเองใน
ครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนเจ้าแม่
ศรีจันทร์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

182 โครงการท าผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง 
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีการ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้
เองในครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนเจ้าแม่
ศรีจันทร์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

183 โครงการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ปลูกสมุนไพรไว้ในครัวเรือน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน 
 ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ  
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ   
ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน
4. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
5. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษ  ปลูก
สมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
2. ประชาชนได้ความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษ  ปลูกสมุนไพร
ไว้ในครัวเรือน
3. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
4. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนเจ้าแม่
ศรีจันทร์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

184 โครงการถนอมอาหาร 
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือน
สามารถท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน  ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การถนอมไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนให้กับชุมชน
3. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด  
และเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
4. เพ่ือต้องการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน
5. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมเสริมสร้างความ
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีการ
ถนอม
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
รับประทานเองใน
ครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัดเขา
จอมคีรีนาค
พรต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

185 โครงการท าผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง 
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีการ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้
เองในครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัดเขา
จอมคีรีนาค
พรต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

186 โครงการปลูกผัก
ปลูกสมุนไพร 
ปลอดภัยสารเคมี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ปลูกสมุนไพรไว้ในครัวเรือน
2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน 
 ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ  
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ   
ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน
4. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
5. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษ  ปลูก
สมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
2. ประชาชนได้ความรู้
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษ  ปลูกสมุนไพร
ไว้ในครัวเรือน
3. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
4. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนวัดเขา
จอมคีรีนาค
พรต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

187 โครงการถนอมอาหาร 
(การท าไข่เค็มเสริมไอโอดีน)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือน
สามารถท าไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน  ไว้รับประทานใน
ครัวเรือน
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การถนอมไข่เค็มเสริม
ไอโอดีนให้กับชุมชน
3. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด  
และเพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมเสริมสร้างความ
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีการ
ถนอม
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
รับประทานเองใน
ครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนยุว
บัณฑิต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

188 โครงการท าผลิตภัณฑ์ใช้ใน
ครัวเรือน (น้ ายาล้างจาน
จากมะนาว)

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การผลิตน้ ายาล้างจานใช้เอง
ในครัวเรือน
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง 
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 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีการ
ผลิตน้ ายาล้างจานใช้
เองในครัวเรือน
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนยุว
บัณฑิต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2562

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แบบ ผ.02

189 โครงการท าน้ ามันเหลือง
สมุนไพร

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
การท าน้ ามันเหลืองสมุนไพร
ใช้เองในครัวเรือน
2. เพ่ือต้องการให้ครัวเรือน
ในชุมชนรู้จักการประหยัด
และ เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
การท าน้ ามันเหลืองสมุนไพร
ใช้เองในครัวเรือน
4. เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน

1.ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน
2.ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจการท าน้ ามันเหลือง
สมุนไพร ร้อยละ 80
3.มีการด าเนินการจัดท า
โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

             6,000 ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการท า
กิจกรรมของ
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนมีน้ ามัน
เหลืองสมุนไพรใช้เอง
ในครัวเรือนเพ่ือ
บรรเทาอาการป่วยต่างๆ
2. ครัวเรือนในชุมชน
รู้จักการประหยัดและ 
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3. ประชาชนมีความรู้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สมุนไพร
4. ประชาชนมีการ
รวมตัวกัน สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ชุมชนยุว
บัณฑิต

รวมงบประมาณ -            1,260,000       -          -          -          
รวมจ านวนโครงการ -            189               -          -          -          
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