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แผนอัตราก าลัง  3 ปี   
 (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) 

ของเทศบาลนครนครสวรรค ์
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ของเทศบาลนครนครสวรรค์
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน  2560 เทศบาลนครนครสวรรค์จะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 โดยอาศัยอ านาจ
ประกาศคณะกรรมการกลางกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ามีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใดให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
  ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ตามหนังสือที่ มท0809.2/ว.53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 เรื่องการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
ด้านการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง                     
เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น จากเหตุผลดังกล่าวเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่                     
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครนครสวรรค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เทศบาลนครนครสวรรค์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่

ซ้ าซ้อน 
๒. เพ่ือให้เทศบาลนครนครสวรรค์ มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้

เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจแก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการ 
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๔. เพ่ือให้เทศบาลนครนครสวรรค์สามารถวางแผนการใช้อัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  5. เพ่ือให้เทศบาลนครนครสวรรค์สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล   
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  6. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท างานของพนักงานในทุก
ระดับชั้น  และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามเปูาหมายขององค์กร 
  7. เพ่ือให้หน่วยงานมีเครื่องมือในการก ากับดูแลพนักงาน และให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติตาม
แนวทางของประกาศคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานที่จัดท าขึ้น 
 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งมีนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์เป็นประธาน  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการ  
และหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี                   
โดยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้คือ 
  ๑. วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  ตลอดจนสภาพปัญหาของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
  ๒.  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลนครนครสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 
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  ๔. ก าหนดต าแหน่งความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลนครนครสวรรค์  โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง  และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจ านวนข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  ในเทศบาลนครนครสวรรค์ประกอบกับก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  5. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์  

6. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน           
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  7. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

8. ต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลทุกคนด้วยความเสมอภาคมีสิทธิเท่าเทียมกันตามระบบคุณธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ในทุกๆ ด้าน  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
4.1 สภาพทั่วไปและขนาดที่ตั้ง 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ในเขตการปกครอง จ านวน 27.87 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 5 ต าบล  ดังนี้   
 1. ต าบลปากน้ าโพ  ทั้งต าบล 
 2. ต าบลนครสวรรค์ตก    หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   9 , 10 
 3. ต าบลนครสวรรค์ออก  หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   6 , 7 
 4. ต าบลวัดไทร             หมู่ที่ 10 , 11 , 12 , 13 
 5. ต าบลแควใหญ่          หมู่ที่   4 ,  7 ,  10 
สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีภูเขาขนาดเล็ก อยู่ตอนกลาง ได้แก่ เขา
กบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 185.50 เมตร นอกจากนี้  ยังมี
เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีแม่น้ าปิงผ่านกลางพ้ืนที่
ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนืออ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้ มารวมกับแม่น้ าน่านบริเวณปากน้ าโพเป็นต้น
แม่น้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 
สภาพภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง                 
มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่ 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย
ทั้งปีที่ 28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือว่าเป็น
บริเวณท่ีมีฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อปี 
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4.2 สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์           

เมื่อสภาพบ้านเมืองมีการเจริญขึ้นเรื่อยๆ สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยขาดการวางแผน ท าให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม  
และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มีจ านวนมากขึ้น มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเขตเมือง
เพ่ือแสวงหางานท า และเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงตกต่ า ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์  ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาด้าน
การศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักมีผลกระทบกันเป็นลูกโซ่บางปัญหาเป็นปัญหาส าคัญระดับ
จังหวัด  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับ ชุมชนหรือประชาชนในเขตเทศบาล  เพราะเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
จังหวัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไขอยู่แล้วในรูปของแผนงานโครงการประจ าปี แต่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้หมดสิ้น บางปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณและประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ 
 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑. ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ๒. ปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมือง 
และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน 
  ๓. ปัญหาถนน ซอยและทางเท้าคับแคบ ช ารุด และไม่เพียงพอ เนื่องจากผิวจราจรและทางเท้า
ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นระเบียบ ประชาชนได้ก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้าโดยไม่ขออนุญาต  ถนนสายหลักบาง
สายยังไม่ได้มาตรฐาน 
  4. ปัญหาจากการเจริญเติบโตของท้องถิ่นในเรื่องการเพิ่มของจ านวนประชากร ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ไม่สามารถจัดเก็บทั่วถึง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยผลจากความเจริญของท้องถิ่น มีขยะอันตราย
หากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะท าให้ผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะต่างๆ  ซึ่งเป็นที่มาของ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 
การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Data 
Center) ของหน่วยงาน 
ความต้องการของประชาชน 

จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากให้มีการปรับปรุง 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น อีกทั้งอยากให้จัดสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Data Center)                      
ของเทศบาล มีจ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สามารถออกไปดูแลให้การรักษาประชาชนได้อย่างพอเพียง  
นอกจากนั้น ยังมีความต้องการตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะ
และก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องการสถานที่ก าจัดขยะและการแปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง
การสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 
  รณรงค์สร้างจิตส านึกที่ดีในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การมีจิตสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการภายในจังหวัดในการแก้ไขปัญหาจราจร  จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนน
และผิวจราจร ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะและก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ แปลงขยะให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า ปรับปรุงก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน และส่งเสริมในด้านกิจกรรมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ตลอดจนจัดหาบุคลากรทางการสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้นไว้รองรับความ
ต้องการของประชาชน 
 
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ ประสบกับภาวะการขาดทุน ต้องลดขนาดกิจการ ลดจ านวนพนักงาน หรือเลิกจ้าง จนถึงขั้นปิด
กิจการ ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน อ านาจการซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคด้านต่าง ๆ ลดลง ประกอบกับ
ราคาน้ ามันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ส าคัญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะในเขตเทศบาลตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะ
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ  
ความต้องการของประชาชน 

จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากให้มีการส่งเสริม 
อาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนสินค้าภายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  เพ่ือให้สามารถเลี้ยง
ตนเองได้ โดยการน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต รณรงค์สร้างจิตส านึกที่ดีในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การมีจิตสาธารณะแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการภายในจังหวัดในการแก้ไขปัญหาจราจร  จัดสรรงบประมาณ
ในการซ่อมแซมถนนและผิวจราจร ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะและก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 
แปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ปรับปรุงก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน และส่งเสริมใน
ด้านกิจกรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ตลอดจนจัดหาบุคลากรทางการสาธารณสุขเพ่ิม
มากขึ้นไว้รองรับความต้องการของประชาชน 
๓. ปัญหาด้านสังคม 
  ๑. ปัญหายาเสพติด เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว                        
เชื่อมระหว่างภูมิภาค  ท าให้มีการล าเลียงยาเสพติดผ่านเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยาบ้า” ได้ระบาด
เข้าสู่กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และในเขตอ าเภอเมื องมีการระบาดอยู่ในขั้น 
“รุนแรงมาก” 
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  ๒. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการรณรงค์การปูองกันการติด             
เชื้อเอดส์ และแนวโน้มจ านวนผู้ปุวยจะลดลง แต่ปัญหาที่ส าคัญก็คือ การยอมรับผู้ปุวยของครอบครัวและชุมชน    
ท าให้กลุ่มที่ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการไม่กล้าเปิดเผย เพราะกลัวสังคมรังเกียจ สภาพจิตใจอ่อนแอ จึงมี
พฤติกรรมต่อต้านสังคมและมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืน 
  ๓. ปัญหาชุมชนแออัด จากความเจริญในด้านต่างๆ ของเขตเมือง ก่อให้เกิดกระแสอพยพ
เคลื่อนย้ายเข้ามาหางานท าและมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  จึงเกิดการบุกรุกที่สาธารณะสร้างเป็นชุมชน      
หรือชุมชนแออัดของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งชุมชนจะอยู่กันอย่างหนาแน่นไม่มีระเบียบมีสภาพช ารุดทรุดโทรม
และไม่เหมาะสม 
  ๔. ปัญหาด้านพฤติกรรม และจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไม่เหมาะสมเนื่องจากสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของต่างชาติที่ไม่เหมาะสมต่อสังคมไทย                     
ท าให้เด็กและเยาวชนเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดีมากข้ึน 
ความต้องการของประชาชน 

จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากให้มีการให้บริการ 
ด้านการสาธารณสุขเชิงรุกมากขึ้น  และอยากให้มีการจัดการปัญหาชุมชนแออัด มีการจัดการปัญหาขยะอย่าง
จริงจัง  และจัดการปัญหายาเสพติดภายในชุมชนอย่างเร่งด่วน  
แนวทางแก้ไขปัญหา 
  รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการสาธารณสุข  ยาเสพติด การจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ 
สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  เพ่ือให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ เพ่ือลดปัญหาทาง
สังคมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน  มุ่งเน้นการให้บริการทางความรู้ให้ค าปรึกษาต่างๆ แก่ประชาชน และจัดหน่วยบริการ
ทางการสาธารณสุขลงไปบริการประชาชนในพื้นท่ีอีกด้วย  
 
๔. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

 ๑. เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ  เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
เทศบาลจะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงต้องมีการ 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและมีก าลังใจปฏิบัติงานเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒. ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก 
ให้ประชาชนคิดว่าเทศบาลเป็นองค์กรของตน  และให้การสนับสนุนและร่วมมือในการด าเนินงานของเทศบาล
อย่างพร้อมเพรียงกัน 
ความต้องการของประชาชน 

ประชาชนในเขตเทศบาลมีความต้องการอยากให้เทศบาลนครนครสวรรค์ เน้นการให้บริการแก่ 
ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อยากให้เน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ จัดให้มีจุด
และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าท่ีได้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ท าให้เสียเวลาในการติดต่อประสานงานราชการได้  
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แนวทางแก้ไขปัญหา 
  เทศบาลนครนครสวรรค์จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไว้ค่อยให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ และ
ให้ทุกหน่วยงานจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ไว้ในจุดที่ประชาชนสามารถเห็นได้ชัดเจน 
โดยน าหลักการของพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558                   
มาเป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล  และจัดให้มีการส ารวจประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
แก่ประชาชนที่มารับบริการจากส่วนราชการอ่ืนเป็นประจ าทุกปี  และได้น า ปัญหาข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานของเทศบาลต่อไป 
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลาย ได้แก่ มีการบุกรุกก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
สาธารณะ 

 ๒. ประชาชนบางส่วนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้ าเสีย  
และท้ิงขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนชุมชนและสถานประกอบการลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา  
  ๓. ระบบระบายน้ าและการบ ารุงรักษายังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ เช่น ท่อน้ าอุดตัน  
และบางพ้ืนที่ไม่มีท่อระบายน้ า  เมื่อฝนตกจึงท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  ประชาชนขาด
จิตส านึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดท่อระบายน้ าและทิ้งขยะไม่เป็นที่  
ความต้องการของประชาชน 

จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากให้มีการจัดการกับ 
ผู้ที่บุกรุกพ้ืนที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด การผ่อนผันของส่วนราชการอาจเป็นเหตุให้ประชาชนรายอ่ืนท าตาม                 
อันจะเป็นผลเสียต่อส่วนร่วมในอนาคตอีกด้วย  และมีความต้องการให้เทศบาลด าเนินการจัดให้มีการจัดการ
ระบบการระบายน้ า ท่อระบายน้ าที่อุดตัน  ปัญหาน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  
แนวทางแก้ไขปัญหา 
  การรณรงค์สร้างจิตสาธารณะที่ดี สร้างส านึกในการรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ชุมชน ให้ประชาชนทราบถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมล้อมที่เสื่อมโทรมลง ว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับตนเอง
และชุมชนของตนโดยรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น  ตลอดจนการเพ่ิงเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญที่เทศบาลจะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน  เพราะเมื่อประชาชนทราบถึงข้อดีข้อเสียของ
ปัญหาต่างๆในชุมชนแล้ว ความร่วมมือระหว่างชุมชนและส่วนราชการจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นการให้
ความรู้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่เทศบาลนครนครสวรรค์จะต้องด าเนินการให้เกิดข้ึนโดยเร็วต่อไป  
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  จากสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ท าการสรุป
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขไว้ดังนี้ 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ 
  - ขาดคนดูแล , ขาดความรู้ 
  - ปัญหาสายตา 
  - ศูนย์ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ไม่เพียงพอ 
  - ขาดสถานที่ในการท ากิจกรรม 
  - ติดบ้าน ติดสังคม ติดเตียง 
2. วัยรุ่น 
  - ท้องก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  - ติดยาเสพติด สุรา 
  - พฤติกรรมไม่เหมาะสม มั่วสุม ติดเกมส์ 
 
3. วัยท างาน 
  - ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
  - ขาดอุปกรณ์ออกก าลังกายในชุมชน 
  - โรคเรื้อรัง , โรคอ้วน 
4. วัยเด็ก 
  - พัฒนาการล่าช้า 
  - ปัญหาทางโภชนาการ ได้รับนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน 
  - ฉีดวัคซีนไม่ครบ 
5. โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก วัณ
โรค 
  - มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน 
  - โรคพิษสุนัขบ้า 
  - ขยะตกค้าง 
  - การจัดเก็บขยะไม่เรียบร้อยและไม่ทั่วถึง 
  - ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้บ่อขยะเต็ม 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย ใจ สังคม 
  - จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ศูนย์ฯ 2) 
  - จัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ 
 
 
 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา 
  - โครงการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
  - โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
แข่งขันกีฬาชุมชน 
  - โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไปบ าบัด 
3. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและการดูแล
สุขภาพ (3อ. 2ส.) 
  - คัดกรองสุขภาพ 
  - โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 
4. คัดกรอง ติดตามการฉีดวัคซีน 
  - ส่งเสริมความรู้เรื่องนมแม่ โภชนาการ พัฒนาการ 
  - กิจกรรมฝึกการกระตุ้นพัฒนาการ 
 
5. กิจกรรม Big cleaning day ทุกเดือนในชุมชน 
  - กิจกรรม 5ป.  1ข. 
  - คัดกรองผู้ปุวยโรคติดต่อ และติดตามการรักษา 
  - มีมาตรการทางกฎหมาย (ออกเทศบัญญัติ) 
  - กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน 
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ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ขาดแคลนบุคลากร 
- บุคลากรไม่ตรงสายงาน 
- ไม่อยู่ในห้องเรียน 
- ท างานนอก 
- ไม่ควรให้ครู นักเรียนออกนอกห้องเรียน 
 
 
2.ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา 
- โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่อุทยานสวรรค์ 
3.นักเรียนย้ายออกกลางคัน 
- ย้ายโรงเรียน 
- ออกจากระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ผู้ปกครองนักเรียนขาดการติดตามดูแลนักเรียน 
5.ผู้ปกครองไม่ร่วมสร้างเสริมปลูกฝังระเบียบวินัยแก่
นักเรียน 
6.นักเรียนขาดคุณธรรม 
7.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยครู นักเรียน และบุคลากร 
8.บุคลากรขาดเวลาและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
9.ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา, นาฎศิลป์ ,ขับร้อง 
10.เพ่ิมหลักสูตรอ่านออก เขียนได้ ภาษา 

1. ศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 
- จัดหาครู LD 
- ศึกษาทาง NET 
- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
- ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 
- จ้างครูที่เกษียณท่ีมีความรู้ความสามารถ 
- พัฒนาบุคลากร 
2. ใช้เงิน สปสช. 
 
3. ศึกษาสาเหตุของปัญหา 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- จัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน 
- บูรณาการหลักสูตร 
- เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน- ขอความมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
- ส ารวจว่านักเรียนออกจากระบบจ านวนเท่าไร 
- จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เรื่องกฎหมาย 
- คัดกรองนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
- MOU ศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
- ขาดการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา/สร้าง
เครือข่าย 
- การแก้ปัญหาเด็กในสถานศึกษาใช้เวลาไม่
เหมาะสม (เล่นเกมส์) มั่วสุม ในช่วงปิดภาคการศึกษา 
- เปิดเวที จัดกลุ่มให้มีการศึกษานอกหลักสูตร เช่น 
ดนตรี กีฬา อาชีพเสริม โดยเทศบาลสนับสนุนงบ
จ้างครูสอนและเก็บค่าเล่าเรียนจากผู้สนใจ 
4.ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 
5.ส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 
6.ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายภายในโรงเรียน เช่น 
เครื่องปั่นจักรยาน ลู่วิ่ง เวท 
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ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
2. อาชีพ 
 
 
3. ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ภัยพิบัติ 
 
 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
 
5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมชุมชน 
 
 
6. เด็กหอเสียงดัง มั่วสุม 
7. ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน 
8. ความรุนแรงในครอบครัว 
 
9. ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน 
 
10. สวสัดิการผู้สูงอายุ พิการ ผู้ปุวย ไม่เพียงพอ 
11. ขาดอุปกรณ์ด้านการกีฬา 
 
12. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
13. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 
14. การขาดความรู้ของคณะกรรมการชุมชน 
 
15. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
16. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ 
- โครงการอบรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
- โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โอท๊อบ 
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน 
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ
4. จัดให้มีหอกระจายข่าวในชุมชน 
- จัดให้มีเสียงตามสายในชุมชน 
5. จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน 
- จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนสตรี 
- โครงการสนับสนุน ศพด. 
6. โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพัก 
7. จัดให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ 
8. โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
- โครงการส่งเสริม อบรม พิทักษ์ความเสมอภาค 
9. โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
10. จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
11. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน 
- โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
13. โครงการอบรมให้เด็ก เยาวชนในการมีส่วนร่วม
ในชุมชน 
14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้กับ
คณะกรรมการชุมชน และประชาชน 
15. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
16. โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.ขอให้ท าสายไฟฟูาลงดิน จัดระเบียบสายไฟฟูา
บริเวณหน้าปูายอุทยานสวรรค์ 
2. ชุมชนชอนตะวัน 
   - ขยายเขตไฟฟูา ขอไฟส่องสว่าง ซอย 9 
   - ขยายท่อระบายน้ า ซอย 12 
   - ปรับปรุงถนน ซอย 6,8,12 
3. ชุมชนไชยศิร ิ
   - ปรับปรุงถนน ซอย อรรถกวี 8,9,10, 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในชุมชน 
   - ขยายท่อเมนประปาซอยอรรถกวี 8-10 
4. ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา 
   - ถนน คสล.ภายในชุมชนพร้อมท่อระบายน้ า ซอย    
ข้างเพชรกระจกอลูมิเนียม 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างภายในชุมชน 
5. ชุมชนสุนันทา 
    - ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย 3/1 พร้อมถนน 
    - ซ่อมแซมฝาท่อ และระบบไฟฟูาส่องสว่าง 
6. ชุมชนนวมินทร ์
    - ลอกท่อระบายน้ าภายในชุมชน 
    - ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ าหลังหมู่บ้าน
พารากอน 
7. ชุมชนโรงเกลือ 
    - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า 
- เปลี่ยนท่อเมนประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
8. ชุมชนเกาะญวน 
    - เพ่ิมสวนสาธารณะประโยชน์ และเลนจักรยาน 
9. ชุมชนหนองปลาแห้ง 
    - ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าภายในชุมชน 
    - ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลัก 
10. ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา 
    - น้ าขังภายในชุมชนถนนซอยแยกจากข้างร้านลิ้น
วัวถึงแม่น้ าปิง 
11. อุทยานสวรรค์ 
 - เพ่ิมสวนรุกขชาติ 
 

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และ
ด าเนินการแก้ไข 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
     - ปัญหานกพิราบภายในอุทยานสวรรค์ ฝั่งประตู
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
 - ปรับปรุงเกาะกลางอุทยานสวรรค์ 
12. ชุมชนโกมินทร์ 
    - ขยายเมนประปา และถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟูา 
    - ถนนพร้อมท่อระบายน้ าซอยโกสีย์ 38/2 
13. ชุมชนตัดใหม่ 
    - ก่อสร้างถนนภายในชุมชน  
    - ระบบไฟฟูาส่องสว่าง 4 ซอย 
14. ชุมชนปูอมหนึ่ง 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างภายในชุมชน 
15. ชุมชนฟูาใหม่ 
    - ก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน  
    - ซ่อมแซมถนน ไฟฟูา สวนสาธารณะประโยชน์ 
    - ลอกท่อระบายน้ า  
16. ชุมชนตลาดตายอม 
    - ซ่อมแซมถนนภายในชุมชน 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่าง 
17. ชุมชนถาวรพัฒนา 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่าง 
18. ชุมชนตลาดลาว 
    - ปรับปรุงถนนซอยสวรรค์วิถี 1 
    - ลอกท่อระบายน้ า ซอยโกสีย์ 1 
    - ซ่อมแซมถนนโกสีย์ (หน้าโรงน้ าแข็งยงไถ่)  
19. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 
    - ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างภายในชุมชน และ
หน้าศูนย์ 3 
20. ชุมชนวัดพุทธ 
  - ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างและระบบระบายน้ า 
   - ปรับปรุงฝารางระบายน้ า แยกวัดคีรีวงษ์ 2 ฝา 
21. ชุมชนหนองผักตบ 
   - ปรับปรุงระบบไฟฟูา ประปา ถนนภายในชุมชน 
 
 
 

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และ
ด าเนินการแก้ไข 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
22. ชุมชนหนองสาหร่าย 
  - ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ า 
  - ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง  
  - ปูายบอกซอยในชุมชน 
23. ชุมชนวัดไทรเหนือ 
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ า ซอย
โกสีย์ 2,8,10 และซอยข้าง ม.ริเวอร์ไซด์ 
24. ชุมชนเขานกกระเต็น 
    - ขยายเขตไฟฟูา 
25. ชุมชนสถานีรถไฟ 
    - ปรับปรุงระบบน้ าประปา 
25. ชุมชนบางปรอง 
    - ปรับปรุงถนนรอบชุมชน 
    - ขยายก าลังการผลิตน้ าประปา 
    - ศึกษาก่อสร้างระบบขนส่งระบบราง 
26. เพิ่มไฟส่องสว่างทางสาธารณะ 
   - ปรับปรุงระบบระบายน้ า ถ.สวรรค์วิถีซอย 65 
และซอย 67 
27. ปรับปรุงท่อระบายน้ าตั้งแต่ บิ๊กซี 2 ถึงหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
28. ชุมชนเขาโกรกพม่า 
    - เพ่ิมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ 
29. ชุมชนเกาะยม 
    - ปรับปรุงถนนในชุมชน เพิ่มไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
29. ชุมชนรว่มใจพัฒนา 
    - ปรับปรุงถนนซอย 1 ,2  
    - ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ าซอย 5 
    - ปูายจราจรในชุมชนลดความเร็ว 
    - แท่นน้ าดื่มประปา 
30. ปรับปรุงพื้นที่ริมน้ าถนนเจ้าสี่พระยา 
31. ก่อสร้างสวนสาธารณะ แห่งที่ 2 
  

1. ส่งให้ส านักการช่างส ารวจ ตรวจสอบ และ
ด าเนินการแก้ไข 
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ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ังคง 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1.กลุ่มม่ัวสุมยาเสพติด (ชุมชน พวน.) 
2.กลุ่มเด็กแว๊นสร้างความเดือดร้อน 
3.ร้านเกมส์ 
4.กล้องวงจรปิดไม่เพียงพอ (ชุมชน พวน.) 
5.ถนนทางเท้าไม่ปลอดภัย 
6.แสงสว่างภายในชุมชนไม่เพียงพอ 
7.ให้มีการปูองกันเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน 
8.ขอปูอมยามต ารวจชุมชนปูอมหนึ่ง 
9.ห้ามรถบรรทุกดินท าดินร่วง,รถบรรทุกวิ่งในเมือง 
10.ขอหลักประปาดับเพลิงชุมชนเขาโรงครัว 
11.การก่ออาชญากรรม ชุมชนจ าลองวิทย์,ชุมชน 
พวน.,ชุมชนเกาะยม 
12. กระจกโค้งเพ่ือการมองเห็นในชุมชน 
13. การวางสิ่งของบนทางเท้า 
14. การก าหนดจุดผ่อนผันการขายของ 

1.จัดให้มีการรณรงค์ 
2.แจ้งเบาะแส 
3.มีสายตรวจ / ต ารวจ 
4.ให้ติดกล้องเพ่ิม 
5.ให้มีสายตรวจ 
6.ติดตั้งไฟฟูาเพ่ิม 
7.มอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ 
 
9.จัดให้วิ่งเป็นเวลา 

 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. การแจ้งข่าวสารยังไม่ถึงชุมชน  
2. ปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สายในชุมชน 
 
3. ปรับปรุงห้องน้ าเทศบาล 
4. ปรับปรุงทางลาดผู้พิการ 
5. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล ณ จุดเดียว 

1. ส ารวจจุดที่ให้บริการ ขยายให้ทั่วถึง 
1. เพิ่ม / ปรับปรุง / ส ารวจในชุมชน และจัด
เจ้าหน้าที่เข้าอบรม / ดูแล 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข 
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5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 เทศบาลนครนครสวรรค์  ได้วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และพระราชก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ออกเป็น 7 ด้าน  ดังนี้ 
(1.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  คือ 

(1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(2) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(3) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(4) การสาธารณูปการ 
(๕) การผังเมือง 
(๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(7) การควบคุมอาคาร 

(2.) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  คือ 
(1) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(2) การจัดการศึกษา 
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(5) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(8) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(9) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(10) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(11) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

(3.) ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  คือ 
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(4) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 

(4.) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  คือ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

(5.) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  คือ 
(๑) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๒) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(6.) ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  คือ 

(๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(2) การส่งเสริมกีฬา 

(7.) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  คือ 

(๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ท าการวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการและบริหารงานท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน                 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 - 2564  และแผนพัฒนา 
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
การปูองกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
 5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า ระบบปูองกันน้ าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ได้วางแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับนโยบายของการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาลนครนครสวรรค์ ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับ
สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis  มาเป็นกรอบในการวางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ได้
ก าหนดไว้  ดังนี้ 
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1.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน และให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานเพียงพอ 
3. มีโครงสร้างงานด้านสาธารณสุขครบถ้วนทุกด้าน 
4. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการท างานด้าน
การสาธารณสุข 

1. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น แพทย์ 
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล สัตวแพทย์ และนักวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่
ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
3. ความร่วมมือและการประสานงานในองค์กรมีน้อย 
4. การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ยังไม่
เป็นรูปธรรม 
5. การจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ 
6. ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Data Center) ของ
หน่วยงาน 

โอกาส อุปสรรค 
1. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการ
บริการ วิชาการ ข้อมูล 
2. ชุมชนสว่นใหญ่มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน 
3. มีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
4. มีแกนน าชุมชนครบทุกชุมชน 
5. มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านสาธารณสุข 
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
6. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลครอบคลุมทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 

1. แกนน าชุมชนบางส่วนยังขาดความเข้มแข็ง และ
เอกภาพในการท างาน 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอมีความครอบคลุม
เนื้อหาไม่เพียงพอและขาดการคัดกรองก่อนน าเสนอ  
3.ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพ 
4. มีพ้ืนที่กว้าง และจ านวนชุมชนมาก ประชาชนมี
ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจสังคม 
5. มีปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ 
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2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและยอมรับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และกลุ่มภาคีต่างๆ 
2. งบประมาณวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอกับความ
ต้องการ 
3. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนเพียงพอ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาและ
สอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
2. การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า 
3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 
4. นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง 
5. ผู้เรียนขาดการปลูกฝัง การใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ในหลากหลายสาขา 
3. ชุมชน ผู้ปกครอง เอกชนและองค์กรต่างๆให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

1. ขาดการประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันและ
ขาดการสร้างเครือข่าย 
2. กระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์มา
จัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ 
3. กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอ้ือต่อการให้การสนับสนุน
และมีการแสวงหาประโยชน์ 

 

3.  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  บุคลากรมีความทุ่มเทและอดทนในการท างาน 
3.  งบประมาณท่ีสนับสนุนมีเพียงพอ 
4.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้านส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง 

1. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
2. เครื่องมือเครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ 
3. ฐานข้อมูลชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบายรัฐบาล 
2. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน 
3. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 

1. ปัญหาการเมืองภายนอกหน่วยงาน 
2. งานและการจัดกิจกรรมทับซ้อนกับหน่วยงาน
ภายนอก 
3. มีข้อจ ากัดของเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรม 
เพราะได้รับผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก 
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4. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีเครื่องจักรกล  และแรงงานคนพอเพียง วัสดุ
อุปกรณ์ครบครัน 
2. มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง / หลายๆด้านครบ 
3. มีงบประมาณรองรับทุกด้านเพียงพอ 
4. มีสถานที่พร้อมบริการประชาชนหลายด้าน 
5. ผู้บริหารพร้อมให้การสนับสนุน 
6. มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา เพียงพอ 
เป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 

1. มีปัญหาด้านฐานข้อมูล/การเก็บข้อมูล 
2. มีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างสังกัด 
3. มีปัญหาระหว่างด าเนินการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
4. มีปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากรที่ขาดจิตส านึก 
5. ท่อเมนประปาใช้งานมานานมีท่อแตก ท่อรั่ว 
บ่อยครั้ง 

โอกาส อุปสรรค 
1. เป็นประตูสู่ภาคเหนือ 
2. เป็นต้นก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยา 
3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกับจังหวัด
ใกล้เคียง 
4. มีภูมิประเทศเหมาะส าหรับการท่องเที่ยว 
 

1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี  จึงไม่อ านวยต่อการพัฒนา 
2. มีปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
3. มีปัญหาประชาชนบุกรุกครอบครองพ้ืนที่
สาธารณะ 
4. ระเบียบกฎหมายบางข้อไม่เอ้ืออ านวยที่จะน าไป
ปฏิบัติ 
5. ความเจริญเติบโตของเมืองมีบ้านจัดสรรขึ้นเป็น
จ านวนมากท าให้ก าลังส่ง จ่าย น้ าไม่เพียงพอ 
6. ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนัก จิตส านึกใน
การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

5.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารเทศบาล มีนโยบายชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ 
2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. ด้านงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน 
4. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอ ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ 

1. เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. พนักงานจ้างเทศกิจขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. การรับรู้และรับทราบ และการมีนโยบายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนแน่ชัด 
2. ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
 

1. กฎหมายและระเบียบที่ไม่ทันสมัย 
2. พื้นที่ในการควบคุมดูแลมีจ านวนมาก 
3. ประชากรในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนน้อย 
4. การประสานงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
อยู่ในระดับน้อย 
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6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมี
วิสัยทัศน์ 
2. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน 
3. มีบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพ 
4. มีระบบการบริหารที่เป็นหลักธรรมาภิบาล 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
6. มีการบริการที่รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรม 

1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวมยัง
ขาดความคล่องตัว 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
3. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
4. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

โอกาส อุปสรรค 
1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
2. รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนและส่งเสริม
การด าเนินกิจการของเทศบาล 
3. หน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนนิยมมา
เยี่ยมชมดูงาน 
4. หน่วยงานภาคเอกชนด้านการสื่อสารมวลชนน าไป
เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ 
5. หน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท าการวิจัยเพื่อผลทางการศึกษาและ
ประโยชน์ทางวิชาการ 
 

1. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยัง
ขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 
2. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอใน
การด าเนินโครงการจากภาครัฐ 
3. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ให้
ความส าคัญและความร่วมมือเท่าท่ีควร   
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 จากการวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์แล้วนั้น            
สามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวมขององค์กร เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิม/ลด ของแต่ละส่วนราชการ ตามภารกิจและปริมาณงานที่จะเกิดข้ึน  ได้ดังนี ้
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ด้านท าเลที่ตั้ง เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์
ตั้งอยู่ในตัวเมืองของจังหวัด ท าให้ใกล้ศูนย์ราชการ
ขอ ง รั ฐ แ ล ะ เ อก ชน ท า ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงาน  
2 .ด้ านบุ คลากร  เทศบาลนครนครสวรรค์ มี
อัตราก าลั งพนักงานเทศบาล  ลูกจ้ างประจ า 
พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก
เพียงพอแก่การบริหารงานท้องถิ่น 
3.ด้านทรัพยากร เทศบาลนครนครสวรรค์มีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงานที่
ทันสมัย และเพียงพอแก่บุคลากรภายในองค์กร 
4.ด้านการบริหารงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ มี
การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5.ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานอย่าง
ชัดเจน 
6.มโีครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  ท าให้การบริหารงาน
เกิดความคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และท่ัวถึง  
 

1.เทศบาลนครนครสวรรค์มีบุคลากรเป็นจ านวนมาก ท า
ให้ยากต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ
ทั่วถึงและต่อเนื่องได ้
2.บุคลากรของเทศบาลนครนครสวรรค์ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการท างาน ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้รับบริการได้เท่าที่ควร 
3.บุคลากรยังขาดจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ไม่สามารถที่จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจในการให้บริการของภาครัฐมากนัก 
4.พ้ืนที่ตั้งของเทศบาลนครนครสวรรค์ แม้จะมีข้อดีที่ว่า
ตั้งอยู่ในตัวเมือง มีศูนย์บริการของรัฐและเอกชนจ านวน
มากก็ตาม แต่ก็มีข้อเสียในด้านของพ้ืนที่การปกครองที่
ท าให้เกิดความทับซ้อนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ท าให้มี
การท างานที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งเป็นการท าให้
สูญเสียงบประมาณภาครัฐเกินจ าเป็น 
5.จ านวนประชากรในพ้ืนที่มีจ านวนมาก มีอาณาเขตการ
ปกครองที่กว้าง ท าให้ยากต่อการปกครองดูแล ตลอดจน
การพัฒนาในด้านต่างๆ เนื่องจากเขตการปกครอง
บางส่วนมีความเป็นชุมชนเมือง บางส่วนเป็นชุมชนชนบท 
มีการท าการเกษตร จึงท าให้การพัฒนาบางส่วนอาจไม่
ทั่วถึง 
6.บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท างาน ไม่
สามารถสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้รับบริการได้เท่าท่ีจ าเป็น 
7.การขาดจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ของบุคลากร เทศบาลนครนครสวรรค์ยังไม่มากพอ ที่จะ
ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ
ภาครัฐมากนัก 
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โอกาส อุปสรรค 
1. เทศบาลนครนครสวรรค์มีงบประมาณจ านวน
มาก จึงสามารถจัดหาบุคลากร วัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ภายในส านักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเพียงพอ  ท าให้เทศบาลนครนครสวรรค์
สามารถ พัฒนาศั กยภาพของบุ คลกรภายใน
หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรมากยิ่งข้ึน  
2. เทศบาลนครนครสวรรค์จัดเป็นประตูสู่ภาคเหนือ 
ท าให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกมีการใช้รถใช้
ถนนจากคนพ้ืนที่อ่ืน ที่ใช้เป็นทางผ่านไปยังจังหวัด
ต่ า งๆ  ตลอดจนนักท่ อง เที่ ยวที่ แวะเวี ยนมา
ท่องเที่ยวในตัวเมืองเมืองนครสวรรค์มากขึ้น ส่งผล
ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่เทศบาลนคร
นครสวรรค์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
3.เทศบาลนครนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดกับแม่น้ า
เจ้าพระยา ท าให้ระบบมีการบริหารจัดการน้ าที่ดี 
สามารถผลิตน้ าประปาใช้เองได้  สร้างรายได้ให้กับ
เทศบาลนครนครสวรรค์ปีละหลายล้านบาท 
4.การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองนครสวรรค์ ท า
ให้เทศบาลนครนครสวรรค์ สามารถจัดเก็บภาษี
สร้างรายได้ให้กับเทศบาลนครนครสวรรค์เป็น
จ านวนมากในแต่ละปี  จึ งท า ให้ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ สามารถบริหารจัดการองค์กรตนเองได้
มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5.มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากพ้ืนที่ ใน
เทศบาลนครนครสวรรค์ มีคนหลายชนชาติมา
รวมตัวกัน ท าให้มีวัฒนธรรมประเพณีที่ต่างกัน แต่
สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี จนเกิดประเพณีที่
เป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศ คือ ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า
แม่ปากน้ าโพ ท าให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมา
เยี่ยมชมในแต่ละปีหลายแสนคน มีเงินที่เข้ามา
หมุนเวียนภายในจังหวัดมากขึ้นอีกด้วย 
 

1.การแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนการยกเลิกกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน ท า
ให้บุคลากรของเทศบาลนครนครสวรรค์ปฏิบัติงานด้วย
ล่าช้า ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น  
2.ขาดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานและองค์กร
อ่ืน เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นท้องถิ่นขนาด
ใหญ่ มีโครงสร้างการบริหารหลายส่วนราชการ  ท าให้
บุคลากรในแต่ละส่วนราชการขาดการบูรณาการร่วมกัน  
ท าให้มีการท างานที่ซ้ าซ้อน เสียเวลา และงบประมาณ
เกินจ าเป็น ตลอดจนเทศบาลนครนครสวรรค์ มีที่ตั้งอยู่ใน
ตัวเมืองเขตการปกครองทับซ้อนกับหลายส่วนราชการ 
ท าให้การบริหารราชการไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการประชาชน 
3. การเมืองในพ้ืนที่มีหลายระดับ ท าให้การบริการงานใน
แต่ละครั้งต้องท าอย่างรัดกุม และรอบคอบ เนื่องจากอาจ
มีผลการทบต่อหลายฝุาย จึงท าให้การพัฒนาท้องถิ่นมี
ข้อจ ากัด  อาจท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าอยู่บ้าง 
4.  ประชาชนยั งขาดความรู้  ความเข้ า ใจ ในการ
บริหารงานของเทศบาล อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
แตกแยกระหว่างส่วนราชการกับประชาชนบางส่วน 
5. การขาดจิตส านึกท่ีดีของประชาชนในพ้ืนที่  ท าให้การ
พัฒนาในแต่ละด้านสามารถกระท าได้ช้าขาดความ
ต่อเนื่อง  
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6. ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่เทศบาลนครนครสวรรค์จะด าเนินการ 

  เทศบาลนครนครสวรรค์ได้พิจารณาภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาวิเคราะห์ก าหนดภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง  ทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์จะต้องด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2561 - 2563  ไดด้ังนี้ 
 
6.1 ภารกิจหลัก 

1. จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้วยโอกาส และผู้ประสบภัยอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม 
3. จัดสวัสดิการเพื่อรองรับการให้บริการแก่ท้องถิ่น 
4. เตรียมการการปูองกันอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน   
5. บริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยตามกระบวนการคัดแยกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและ 

พัฒนาให้เป็นพลังงานทางเลือก 
6. ปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกัน 

ในการรักษาคุณภาพน้ า 
7. ปรับปรุงและเพ่ิมสวนสาธารณะพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นปอดของเมืองโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
8. ปรับปรุงและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตามหลัก 

สุขาภิบาล 
9. ปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจร  ทางเท้า ไฟสัญญาณจราจร  ไฟสาธารณะ  ระบบระบายน้ า   

และระบบประปาให้ได้มาตรฐาน  รวมถึงการขนส่งโครงข่ายการจราจรและการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
10.  เร่งรัดการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่จ าเป็นแก่งานให้บริการ 
11.  พัฒนาระบบงานให้บริการ  งานรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  ให้ครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาล  การให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

12.  พัฒนาบุคลากร  สถานที่ปฏิบัติการ  เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
 
6.2 ภารกิจรอง 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือความเป็นเลิศ 
4. ส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดหาทุนนักเรียนตามความเหมาะสม 
5. ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี 

ของประชาชนในท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการปูองกัน  การแก้ไข  และการบ าบัดผู้ติดยาจากปัญหายาเสพติด 
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8. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและน าเทศบาลนคร 

นครสวรรค์เป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
10.  ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น  อัตลักษณ์เมือง  และพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 
11.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
12.  ส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และพัฒนาอาชีพ  ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
13.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
14.  สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม 
15.  สนับสนุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่จ าเป็นแก่งานให้บริการ 
16.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
17.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน  องค์กรและท้องถิ่น 
18.  สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการทรงงานและ 

โครงการตามพระราชด าริ 
19.  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามธรรมาภิบาล 

 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ  สังคมของชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ส่งผลโดยรวมทั้งใน
ระดับชาติ  และระดับท้องถิ่นนั้น  เทศบาลนครนครสวรรค์จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  จึงมี
หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเพ่ือเป็นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชนต่อไป 
 การบริหารงานของทศบาลนครนครสวรรค์ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ที่ก าหนดอ านาจ  หน้าที่และภารกิจที่เทศบาลนคร
นครสวรรค์จะต้องด าเนินการหรืออาจด าเนินการได้นั้น  จึงท าให้มีปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วย 

เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนสุขภาพดี  
การศึกษาได้มาตรฐาน  รักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาออกเป็น  6  ด้าน โดยแต่ละยุทธศาสตร์  เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก าหนดกรอบในการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
เพ่ือการปูองกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
 5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชีวิต                   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า ระบบปูองกันน้ าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
โดยมจีุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาให้พ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 1. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 2. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตสานึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
และวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน 
 4. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพ่ิมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
 5. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
 6. มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



27 
 

 
 

ซึ่งการก าหนดแนวทางการพัฒนาดังกล่าว  เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ค านึงถึง  อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาลนครนครสวรรค์ภายใต้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ตลอดจนสภาพปัญหาภายใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปี 2561 -2563)      
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลนครนครสวรรค์  เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้
อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้   

ดังนั้น  เพ่ือให้การใช้อัตราก าลังของพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น
นั้น  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปี 2561 - 2563)  เทศบาลนครนครสวรรค์ยังคงก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการ  และ ๑ หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  ส านัก
การคลัง  ส านักการช่าง  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา 
ส านักการประปา  กองสวัสดิการสังคม กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน โดย
ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง ทั้งสิ้น จ านวน 1,736 อัตรา ดังนี้ 

- พนักงานเทศบาลสามัญ    จ านวน  371  คน 
 - พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  369  คน 
 - ลูกจ้างประจ า     จ านวน    71  คน 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน    32  คน 

- พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน  893  คน 
 

การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังดังกล่าว เป็นการก าหนดเพ่ือรองรับปริมาณงาน
ที่จะเกิดข้ึนในรอบ 3 ปี (ปีพ.ศ. 2561 - 2563 )  โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว โดยค านึงถึงภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นหลัก  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบุคคลของเทศบาลนครนครสวรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ต่อไป
อย่างยั่งยืนอีกด้วย    
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8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
จากภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ตามที่กฎหมายก าหนด  และจากการก าหนด

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
ออกเป็น 9 ส่วนราชการ และ 1 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง  ส านักการช่าง  ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา  ส านักการประปา  กองสวัสดิการสังคม 
กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  และได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
      - งานการเจ้าหน้าท่ี 
      - งานควบคุมเทศพาณิชย ์
      - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.2 ฝ่ายปกครอง 
      - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 
      - งานทะเบียนราษฎร 
1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      - งานธุรการ 
      - งานสารบรรณ 
      - งานเลขานุการผู้บริหาร 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
      1.1.1 งานการเจา้หน้าท่ี 
      1.1.2 งานควบคุมเทศพาณชิย์ 
      1.1.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.2 ฝ่ายปกครอง 
      1.2.1 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      1.2.2 งานรักษาความสงบ 
      1.2.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      1.3.1 งานธุรการ 
      1.3.2 งานสารบรรณ 
      1.3.3 งานเลขานุการผู้บริหาร 

 

2. ส านักการคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      - งานธุรการ 
2.2 ส่วนบริหารงานคลัง 
 - ฝ่ายการเงินและบัญชี  
     - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ฝ่ายการเงินด้านการศึกษา  
     - งานด้านการเงินด้านการศึกษา  
 - ฝ่ายสถิติการคลัง  
     - งานจัดท าสถิติการคลัง  
  - ฝ่ายระเบียบการคลัง 
      - งานจัดระเบียบการเงินและพัสด ุ
2.3 ส่วนพัสดุ 
- ฝ่ายจัดหาพัสดุ  
       - งานการซื้อและการจ้าง  
       - งานสัญญาและหลักประกนั 
- ฝ่ายทะเบียนพัสดุ 
       - งานจัดท าทะเบียนพสัด ุ
       - งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

2. ส านักการคลัง 
2.1 ส่วนบริหารงานคลัง 
     2.1.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี  
        2.1.1.1 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท 
     2.1.2 ฝ่ายสถิติการคลัง  
        2.1.2.1 งานจัดท าสถิติการคลัง  
     2.1.3 ฝ่ายระเบียบการคลัง 
        2.1.3.1 งานจัดระเบยีบการเงินและพสัด ุ
     2.1.4 ฝ่ายการเงินด้านการศึกษา  
        2.1.4.1 งานด้านการเงินดา้นการศึกษา  
     2.2 ส่วนพัสดุ 
   2.2.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ  
       2.2.1.1 งานการซื้อและการจ้าง  
       2.2.1.2 งานสัญญาและหลกัประกัน 
   2.2.2 ฝ่ายทะเบียนพัสด ุ
       2.2.2.1 งานจดัท าทะเบียนพัสด ุ
       2.2.2.2 งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2.4 ส่วนพัฒนารายได้ 
  - ฝ่ายพัฒนารายได้ 
      - งานพัฒนารายได ้
      - งานเร่งรัดรายได ้
  - ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
      - งานจัดหาประโยชน์จากทรพัย์สิน 

2.3 ส่วนพัฒนารายได้ 
  2.3.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
      2.3.1.1 งานพัฒนารายได ้
      2.3.1.2 งานเร่งรัดรายได ้
  2.3.2 ฝ่ายผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์  
      3.2.1 งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
2.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      2.4.1 งานธุรการ 

 

3. ส านักการช่าง 
3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      - งานธุรการ 
      - งานการเงินและบัญชี 
3.2 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
- ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
      - งานวิศวกรรมโยธา 
      - งานสถาปัตยกรรม 
- ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
      - งานควบคุมอาคาร 
      - งานผังเมือง 
3.3 ส่วนการโยธา 
- ฝ่ายสาธารณูปโภค 
      - งานสาธารณูปโภค 
      - งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
      - งานสวนสาธารณะ 
- ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
      - งานศูนย์เครื่องจักรกล 
      - งานวางระบบจราจร 
3.4 ส่วนช่างสุขาภิบาล 
- ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
      - งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      - งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 
      - งานโรงงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
      - งานแบบแผนและก่อสร้าง 
      - งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
      - งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

3. ส านักการช่าง 
3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      3.1.1 งานธุรการ 
      3.1.2 งานการเงินและบัญชี 
3.2 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
   3.2.1 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
      3.2.1.1 งานวิศวกรรมโยธา 
      3.2.1.2 งานสถาปัตยกรรม 
   3.2.2 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
      3.2.2.1 งานควบคุมอาคาร 
      3.2.2.2 งานผังเมือง 
3.3 ส่วนการโยธา 
    3.3.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค 
      3.3.1.1 งานสาธารณูปโภค 
      3.3.1.2 งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
      3.3.1.3 งานสวนสาธารณะ 
     3.3.2 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
      3.3.1 งานศูนย์เครื่องจักรกล 
      3.3.2 งานวางระบบจราจร 
3.4 ส่วนช่างสุขาภิบาล 
   3.4.1 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
      3.4.1.1 งานก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      3.4.1.2 งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 
      3.4.1.3 งานโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   3.4.2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
      3.4.2.1 งานแบบแผนและกอ่สร้าง 
      3.4.2.2 งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
      3.4.2.3 งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

 

 

 



30 
 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4. ส านักการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      - งานธุรการ 
      - งานการเงินและบัญชี 
4.2 ส่วนส่งเสริมสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
      - งานส่งเสริมสุขภาพ 
      - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
      - งานวิชาการและแผนงาน 
- กลุ่มงานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ 
      - งานปูองกันโรคติดต่อ 
      - งานควบคุมโรคตดิต่อ 
      - งานปูองกันและบ าบัดการตดิยาเสพติด 
- กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
      - งานสุขาภิบาล 
      - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      - งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
      - งานควบคุมมลพิษและเหตรุ าราญ 
4.3 ส่วนบริการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
      - งานทันตสาธารณสุข 
      - งานเภสัชกรรม 
- กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม 
      - งานสัตวแพทย ์
      - งานบริการรักษาความสะอาด 
      - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
- กลุ่มงานบริการสาธารณสขุ 
      - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
      - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
      - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
      - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 

4. ส านักการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ส่วนส่งเสริมสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
   4.1.1 กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม 
      4.1.1.1 งานสัตวแพทย ์
      4.1.1.2 งานบริการรักษาความสะอาด 
      4.1.1.3 งานควบคุมสิ่งปฏิกลู 
   4.1.2 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค                
      4.1.2.1 งานปูองกันโรคติดต่อ 
      4.1.2.2 งานควบคุมโรคติดต่อ 
      4.1.2.3 งานปูองกันและบ าบัดยาเสพติด 
   4.1.3 กลุ่มงานส่งเสรมิสิ่งแวดล้อม 
      4.1.3.1 งานสุขาภิบาล 
      4.1.3.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
          4.1.3.3 งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
      4.1.3.4 งานควบคุมมลพิษและเหตุร าราญ 
4.2 ส่วนบริการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
  4.2.1 กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
      4.2.1.1 งานทันตสาธารณสขุ 
      4.2.1.2 งานเภสัชกรรม 
      4.2.1.3 งานฟ้ืนฟูสุขภาพ 
  4.2.2 กลุ่มงานส่งเสริมสขุภาพ 
      4.2.2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 
      4.2.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน 
      4.2.2.3 งานวิชาการและแผนงาน 
  4.2.3 กลุ่มงานบริการสาธารณสุข 
      4.2.3.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
      4.2.3.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
      4.2.3.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
      4.2.3.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 
4.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      4.3.1 งานธุรการ 
      4.3.2 งานการเงินและบัญชี 

ก าหนดเพิ่ม
งานฟ้ืนฟู
สุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์ที่
1.ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
และ
ยุทธศาสตร์ที่
3.ด้านการ
สวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. กองวิชาการและแผนงาน 
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
      - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      - งานจัดท างบประมาณ 
5.2 ฝ่ายบริการและแพร่วิชาการ 
      - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
      - งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
5.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      - งานธุรการ 
      - งานสารบรรณ 
5.4 ฝ่ายนิติการ 
      - งานนิติการ 
      - งานร้องทุกข์ ร้องเรียน 
      - งานตราเทศบัญญตัิที่มิใช่งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

5. กองวิชาการและแผนงาน 
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
      5.1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      5.1.2 งานจัดท างบประมาณ 
5.2 ฝ่ายบริการและแพร่วิชาการ 
      5.2.1 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
      5.2.2 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
      5.2.3 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      5.3.1 งานธุรการ 
      5.3.2 งานสารบรรณ 
5.4 ฝ่ายนิติการ 
      5.4.1 งานรับเรื่องราวร้องทกุข์  
      5.5.2 งานตราเทศบัญญัติทีม่ิใช่เรื่องงบประมาณ
ประจ าป ี
      5.5.3 งานนิติกรรมสัญญา 

ก าหนดเพิ่ม
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ก าหนดเพิ่ม
ตาม
ยุทธศาสตร์ที่
5.ด้านการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความ
มั่นคง  และ
ยุทธศาสตร์ที่
6.ด้านการ
บริหารจดัการ
ที่ด ี

6.ส านักการศึกษา 
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     - งานงบประมาณ 
     - งานธุรการ 
6.2 ส่วนบริหารการศึกษา 
- ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 
     - งานการเจ้าหน้าท่ี 
     - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
- ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
     - งานการศึกษาปฐมวัย 
     - งานโรงเรียน 
     - งานกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายวิชาการ 
     - งานส่งเสริมคณุภาพและมาตรฐานหลักสตูร 
     - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยแีละนวตกรรมทางการศึกษา 
     - งานวิชาการ      

6.ส านักการศึกษา 
6.1 ส่วนบริหารการศึกษา 
   6.1.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 
       6.1.1.1 งานการเจ้าหน้าท่ี 
       6.1.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบยีนประวัต ิ
   6.1.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน 
       6.2.1 งานการศึกษาปฐมวยั 
       6.2.2 งานโรงเรยีน 
       6.2.3 งานกิจการนักเรียน 
   6.1.3 ฝ่ายวิชาการ 
      6.1.3.1 งานส่งเสริมคณุภาพและมาตรฐาน
หลักสตูร 
       6.1.3.2 งานพัฒนาสือ่เทคโนโลยีและนวตักรรมทาง
การศึกษา 
      6.1.3.3 งานวิชาการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
6.3 ส่วนส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ฝ่ายศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
     - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยั 
     - งานฝึกและส่งเสรมิอาชีพ 
     - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 
- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     - งานกิจการศาสนา 
     - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวฒันธรรม   
 - หน่วยศึกษานิเทศก์ 

6.2 ส่วนส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6.2.1 ฝ่ายศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
     6.2.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
     6.2.1.2 งานฝึกและส่งเสรมิอาชีพ 
     6.2.1.3 งานห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
  6.2.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     6.2.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     6.2.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ 
  6.2.3- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     6.2.3.1 งานกิจการศาสนา 
     6.2.3.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 
6.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     6.3.1 งานธุรการ 
6.4 หน่วยศึกษานิเทศก์ 

 

7. ส านักการประปา 
7.1 ส่วนผลิต 
  -ฝ่ายผลิต 
     - งานผลิต 1 
     - งานผลิต 2 
     -  งานมาตรวัดน้ า 1 
     -  งานมาตรวัดน้ า 2 
  - ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
     - งานวิเคราะห์คณุภาพน้ า      
7.2 ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง 
  - ฝ่ายติดต้ัง 
      -  งานติดตั้ง 1 
      - งานติดตั้ง 2 
  - ฝ่ายบริการสาธารณะ 
      - งานบริการสาธารณะ 1 
      -  งานบริการสาธารณะ 2 
7.3 ส่วนบริหารธรุกจิการประปา 
    - ฝ่ายการเงินและบัญช ี
       -  งานการเงินและบญัช ี
      - งานการซื้อและการจา้ง 
  - ฝ่ายพัฒนารายได้ 
       - งานจัดเก็บรายได ้
       - งานเร่งรัดรายได ้
7.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     - งานธุรการ 

7. ส านักการประปา 
7.1 ส่วนผลิต 
  7.1.1 ฝ่ายผลิต 
     7.1.1.1 งานผลติ 1 
     7.1.1.2 งานผลติ 2 
     7.1.1.3 งานมาตรวัดน้ า 1 
     7.1.1.4 งานมาตรวัดน้ า 2 
  7.1.2 ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
      7.1.2.1 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า      
7.2 ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง 
  7.2.1 ฝ่ายติดต้ัง 
      7.2.1.1 งานติดตั้ง 1 
      7.2.1.2 งานติดตั้ง 2 
  7.2.2 ฝ่ายบริการสาธารณะ 
      7.2.2.1 งานบริการสาธารณะ 1 
      7.2.2.2 งานบริการสาธารณะ 2 
7.3 ส่วนบริหารธรุกจิการประปา 
   7.3.1 ฝ่ายการเงินและบัญช ี
      7.3.1.1 งานการเงินและบญัช ี
      7.3.1.2 งานการซื้อและการจ้าง 
  7.3.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
       7.3.2.1 งานจดัเก็บรายได ้
       7.3.2.2 งานเร่งรัดรายได ้
7.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     7.4.1 งานธุรการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
8. กองสวัสดิการสังคม 
8.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
     - งานสังคมสงเคราะห ์
     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - งานกิจการสตรีและคนชรา      
8.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
     - งานพัฒนาชุมชน 
     - งานชุมชนเมือง 
     - งานฌาปนกิจสงเคราะห ์
8.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     - งานธุรการ 
     - งานสารบรรณ 
8.4 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดกิารสงัคม 
     - งานส่งเสริมและสวัสดิการสงัคม 

8. กองสวัสดิการสังคม 
8.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
     8.1.1 งานสังคมสงเคราะห ์
     8.1.2 งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
     8.1.3 งานกิจการสตรีและคนชรา      
8.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
     8.2.1 งานพัฒนาชุมชน 
     8.2.2 งานชุมชนเมือง 
     8.2.3 งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
8.3 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสงัคม 
     8.3.1 งานส่งเสรมิและสวัสดกิารสังคม 
8.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     8.4.1 งานธุรการ 
     8.4.2 งานสารบรรณ     

 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 9. หน่วยตรวจสอบภายใน  
10. กองสารสนเทศภาษีและทรพัย์สิน 
ฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ  
      - งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
      - งานส ารวจภาคสนาม 
      - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      - งานบริการข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน   
 

10. กองสารสนเทศภาษีและทรพัย์สิน 
10.1 ฝ่ายระบบข้อมลูภาคสนามและสารสนเทศ  
      10.1.1 งานข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
      10.1.2 งานส ารวจภาคสนาม 
      10.1.3 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
      10.1.4 งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

 

โดยแต่ละส่วนราชการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
   ส านักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการ
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล   
2. ส านักการคลัง 
  ส านักการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน   ค่าจ้าง ค่าตอบแทน      
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ                
การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
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3. ส านักการช่าง 
 ส านักการช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  จัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา  
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย    
4. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการปูองกัน 
โรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์ งานด้านการ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ งานทันตสาธารณสุข  
5. กองวิชาการและแผนงาน 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย
จัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็น
นโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับ
จังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
6. ส านักการศึกษา 
 ส านักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา                 
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน                
งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม งาน
กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
7. ส านักการประปา 
 ส านักการประปามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การผลิต  การจ าหน่ายน้ าประปา  การติดตั้ง
ประปา ในเขตเทศบาล และเขตที่ได้รับความผิดชอบ โดยตระหนักถึงความส าคัญของการผลิต การบริการ การควบคุม
การด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ  
ของการประปา  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้
บริหารงานท้องถิ่น และการให้บริการกับประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ และได้ปรับขยายเวลาการให้บริการ
ในช่วงพักเที่ยงเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ   
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7. กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน  การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
9. หน่วยตรวจสอบภายใน  
 หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ของหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการเงิน  ด้านการบัญชี ด้านการพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ ด้านการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ด้านการบริการให้ค าปรึกษาแนะน าชี้แจงรวมไปถึง
ติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ                         
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการต่างๆ และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
 
10. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ทั้งในระบบมือและระบบโปรแกรม  โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนให้เทศบาลมีความเข็มแข็ง                  
ด้านการคลัง  และอาจน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม                   
และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
 


