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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมา 
  สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง         

สวนทองถิ่น พ.ศ.2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยกําหนดนิยาม

ความหมายของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 
  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอเทศบาลนครนครสวรรคเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้ 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต  เปนกรอบ   

ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน    

กับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนา จึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค ที่ตองกําหนดถึงสภาพที่ตองการ

จะพัฒนา และแนวทางที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

  ฉะนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค  จึงเปนการกําหนดทิศทาง

ในอนาคตของเทศบาล  โดยกําหนดตามสภาพการณที่เปนจริง  เพื่อกําหนดความตองการ  แนวทางแกไขปญหา  และ

แนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่  โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรอบดานและเปนระบบ           

หาจุดออน จุดแข็ง โอกาส  และอุปสรรคตาง ๆ เพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลนคร

นครสวรรค 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค ไดจัดทําขึ้นโดยยึดระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  มาเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายในระดับตางๆ ของรัฐบาล อันจะกอใหเกิดการบูรณาการดานการพัฒนาในทุกดานไปพรอมๆกัน

อยางสมดุล สงผลใหเทศบาล อําเภอ และจังหวัด มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการพัฒนาทองถิ่น

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด และตรงตามความตองการของประชาชน ซึ่งลักษณะของแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรคประกอบดวย 
  บทที่ 1 บทนํา 

เปนการกลาวถึงความเปนมา ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ 
ที่กําหนดขอบเขต ภารกิจอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร      
การพัฒนา วัตถุประสงค ขั้นตอน และประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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  บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครสวรรค 
เปนการกลาวถึงสภาพทางกายภาพของพื้นที่เทศบาลนครสวรรค เกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต 
เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณูปโภค ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของ
เทศบาลนครนครสวรรค เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานเทศบาล  อัตรากําลัง 
งบประมาณ  สถานการคลังของเทศบาล สรุปผลการพัฒนาที่ผานมา 

  บทที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น  
 เปนการกลาวถึง ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค ตามยุทธ

ศาสตรบริหารตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง      
กลุมที่ 2 (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครสวรรค ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยและสถานการณ 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

  บทที่ 4 วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
   เปนเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา เปาหมาย และตัวชี้วัด 
   ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลในแตละดาน 
  บทที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
   เปนเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลในแตละดาน 
  บทที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
   เปนเรื่องเกี่ยวกับองคกรรับผิดชอบในการติดตามผล การกําหนดวิธีการติดตามและ 
   ประเมินผล และการกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

กฎหมาย ระเบียบ กฎ ประกาศ ที่กําหนดกรอบภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

  2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

    พ.ศ.2542 

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

    พ.ศ.2548 

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  1. เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่พึงประสงคของการพัฒนาในอนาคต ที่ตองการใหเกิดขึ้นใน       

เขตเทศบาลนครนครสวรรค 

  2. เพื่อแสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมาย และแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค ในการ

พัฒนาทองถิ่นเพื่อกระตุนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  3. เพื่อแสดงใหเห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคลอง และสอดประสานไปกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ตลอดจนสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจ

และสังคมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

  4. เพื่อแสดงใหเห็นวาผลลัพธสุดทายของการพัฒนามีเจตจํานงในการสรางระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในทองถิ่น ใหดีขึ้นในทุกดานอยางมีความสมดุล โปรงใส และตรวจสอบได 
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ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  หนวยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการจัดทําโครงการเพื่อเสนอใหผูบริหารอนุมัติ 

  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
  รวบรวมขอมูล ปญหา ศักยภาพของทองถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ

รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น   

การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน

ตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหา 

  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 
  ประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะหถึง

โอกาส และสภาวะคุกคามหรือขอจํากัด รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถิ่น ซึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอก   

SWOT analysis จุดแข็ง หมายถึง    ทรัพยากรในการดําเนินงานหรือทุนทรัพยขององคกร 

  จุดออน หมายถึง    ขอดอยขององคกรในการดําเนินงาน 

  โอกาส หมายถึง    ปจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององคกรดีขึ้น 

  อุปสรรค หมายถึง    ปจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององคกรดอยลง 

S 

Strenght : จุดแข็ง 

W 

Weak : จุดออน 
- ภายใน 

O 

Opportunity : โอกาส 

T 

Threat : อุปสรรค 
- ภายนอก 

  ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 
  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 

  วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน “จุดหมาย”           

ที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต อันเปนการตอบคําถามที่วา “ทองถิ่นตองการอะไร ในอนาคต” 

  ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบขายในการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกร หรือภาพลักษณที่ตองการ

นําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่

หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว 
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  ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เปนการนําเอาวิสัยทัศนและภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย เพื่อเปนการกําหนด

ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจหลักที่ไดกําหนดไว 

  ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
  เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะตองทําแลว  

เพื่อนําทองถิ่นไปใหบรรลุความตองการที่จะเปนในอนาคต 

  ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนา โดยอาศัย

พื้นฐานการวิเคราะห SWOT แลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดแนวทาง การพัฒนาของทองถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร         

การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะ      

กาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร จะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร 

  ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
  เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลา  

ที่กําหนด 

  ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8   

มาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น             

เพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่ออนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใช      

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิยุทธศาสตร 
เทศบาลนครนครสวรรค SWOT 

จุดแข็ง            โครงการสงเสริม  

จุดออน           โครงการรักษา 

โอกาส            โครงการริเร่ิม พัฒนา 

อุปสรรค           โครงการปองกันบรรเทา 

ทําไมไดเอง 

ประสาน 
หนวยสูงขึ้นไป 

ความคิดริเร่ิม ปญหา 
นโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นหลักในการพัฒนา 

ตอสาเหตุ 

สาเหตุ 

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา (Base Line Data) 

ภาพรวม 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

ภาพรวม 

ทําไดเอง 

วิสัยทัศน  

ความตองการในการพัฒนา 

ศักยภาพ 

ตอศักยภาพ ตอยุทธศาสตรของรัฐและจังหวัด 

นโยบายผูบริหารทองถิ่น 

สุขภาพดีถวนหนา
การศึกษาไดมาตรฐาน 

สื่อสาร 3 ภาษา 
จุดมุงหมาย 

โครงการพัฒนา 

/ พันธกิจ 

วัตถุประสงคหาป, ตัวชี้วัด (KPIs)  

เปาหมายรายป 

แนวทางการพัฒนา 
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  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  1. เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของ

องคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอน

และการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

  2. เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของความรวมมือรวม

ใจกันดําเนินงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวมและเปน  พันธกิจรวมกันในองคกร 

ซึ่งผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

  3. เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการวิเคราะหขอมูล แต

รวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความมุงหวัง จึงสงผลใหเกิด

ความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  4. แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในภาพ

ของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดออนขององคกร ตลอดทั้งปจจัยที่จะสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคกร 



 บทที่ 2  
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครสวรรค 

 
1. สภาพทั่วไป 

♦ ขนาดและที่ตั้ง 
  เทศบาลนครนครสวรรค ตั้งอยูใจกลางทองที่อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค อยูหางจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จํานวน 27.87 ตารางกิโลเมตร  

พื้นที่ครอบคลุม 5 ตําบล  ดังนี้   

  1. ตําบลปากน้ําโพ ทั้งตําบล 

  2. ตําบลนครสวรรคตก หมูที่ 1,4,5,9,10 

  3. ตําบลนครสวรรคออก  หมูที่ 1,4,5,6,7 

  4. ตําบลวัดไทร  หมูที่ 10,11,12,13 

  5. ตําบลแควใหญ  หมูที่ 4,7,10 

♦ อาณาเขต 
  เทศบาลนครนครสวรรค มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  จดแนวสะพานขามแมน้ําปงใกลเกาะตาเทพ อบต.บางมวง และ อบต.บึงเสนาท 

  ทิศใต  จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3005   

    (ทาตากุย -โกรกพระ) และ อบต.นครสวรรคออก 

  ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ําโพ  อบต.แควใหญ และบึงบอระเพ็ด 

  ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 

 
แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค 
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♦ สภาพภูมิศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลนครนครสวรรค พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม โดยมีภูเขา      

ขนาดเล็ก อยูตอนกลางเทศบาลนครนครสวรรค ไดแก เขากบซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 185.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีเขานอย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส และ

เขาโกรกพมา ที่มีลักษณะเปนภูเขาขนาดเล็ก มีแมน้ําปงผานกลางพื้นที่ตั้งแตทางดานทิศเหนือออมมาทาง               

ทิศตะวันออกแลวเลี้ยวลงใตมารวมกับแมน้ํานานบริเวณปากน้ําโพเปนตนแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศตะวันออกของ

เทศบาลนครนครสวรรค 

♦ สภาพภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเปนภูมิอากาศแบบทุงหญาเมอืงรอน ที่มีลักษณะคอนขางรอนและแหงแลง 

มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ยที่  20  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปที่ 

28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือวาเปนบริเวณที่มี      

ฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยูระหวาง 80 - 100 วันตอป 

♦ ทรัพยากรธรรมชาติ 
• ปาไม ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีพื้นที่สวนหนึ่งเปนปาไมอยูตามเทือกเขากบ เขานอย    

เขาวัดไทร เขาดาวดึงส และเขาโกรกพมา ซึ่งมีลักษณะเปนปาโปรงเชิงเขา มีบางสวนเปนปาปกคลุมหนาแนน 

• แหลงน้ําสําคัญ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีแหลงน้ําสําคัญ ไดแก 

  ( 1 ) แมน้ําเจาพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแมน้ําปง และแมน้ํานาน ที่บริเวณปากน้ําโพ

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค แลวไหลลงทางทิศใตสูที่ราบลุมภาคกลาง และออกสูทะเลที่อาวไทย เปนแมน้ํา       

สายสําคัญ ที่มีประโยชนทั้งทางดานการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพื้นที่บริเวณ     

ริมสองฝงแมน้ํามาตั้งแตอดีต และยังเปนแหลงประมงน้ําจืด ที่สําคัญอีกดวย 

( 2 ) แมน้ําปง เปนลําน้ําสายใหญที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผานทองที่อําเภอ

บรรพตพิสัย อําเภอเกาเลี้ยว มาบรรจบกับแมน้ํานานเปนแมน้ําเจาพระยาบริเวณตําบลปากน้ําโพเปนแหลงน้ํา

ธรรมชาติที่สําคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในดานการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝงที่แมน้ํา

ไหลผาน 

( 3 ) แมน้ํานาน เปนลําน้ําสายใหญ มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาผีปนน้ํา จังหวัดนาน ไหลผาน

จังหวัด สําคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผานทองที่อําเภอชุมแสงบรรจบกับแมน้ําวังแลวไหลผานอําเภอเมือง

นครสวรรคกอนมาบรรจบกับแมน้ําปงที่ตําบลปากน้ําโพ เปนแหลงน้ําที่ใชประโยชนทั้งดานการเกษตร การคมนาคม 

การอุปโภคบริโภค เชนเดียวกับลําน้ําอื่น ๆที่มีน้ําไหลผาน 

♦ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่นาสนใจ ดังนี้ 

  1) ตนแมน้ําเจาพระยา 
จังหวัดนครสวรรคเปนจุดกําเนิดของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของประเทศ    

โดยแมน้ําปงไหลมาบรรจบกับแมน้ํานานในเขตเทศบาลนครนครสวรรค บริเวณตลาดริมน้ํา     

ที่จุดกําเนิดแมน้ําเจาพระยานี้จะสามารถเห็นความแตกตางของสีเขียวใสของแมน้ําปง และ      

สีแดงขุนของแมน้ํานานไดอยางชัดเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเปนแมน้ําเจาพระยาแลว สีของน้ํา     

จะคอย ๆ ผสมกันกลายเปนสีเดียวกัน ซึ่งเปนทัศนียภาพที่สวยงาม 
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2) อุทยานสวรรค 
เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครสวรรค เดิมเปนหนองน้ําธรรมชาติ

ขนาดใหญ เรียกวาหนองสมบุญ เทศบาลไดปรับปรุงสภาพใหเปนสวนสาธารณะ สําหรับ

ประชาชนใชเปนที่พักผอนและออกกําลังกาย ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม จะมีการ      

จัดงานไมดอกไมประดับเมืองรอน ที่บริเวณเกาะกลางอุทยานสวรรค 
3) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 

เขากบตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 187 เมตร 

บนยอดเขาและเชิงเขาเปนที่ตั้งของวัดวรนาถบรรพต บนยอดเขามีโบราณสถานที่สําคัญ คือ 

รอยพระพุทธบาทจําลอง และเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สรางขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย       

เปนราชธานี และที่บริเวณเชิงเขามีเจดียขนาดใหญและรูปหลอพระหลวงพอทอง ซึ่งเปนที่เคารพ   

นับถอืของชาวนครสวรรค จากยอดเขากบจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองนครสวรรค

และบึงบอระเพ็ดไดอยางชัดเจน 
4) วัดคีรีวงศ 

วัดคีรีวงศเปนวัดขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครสวรรค บริเวณเขาดาวดึงส ซึ่งแตเดิม

เรียกวาเขาใหญ ที่วัดคีรีวงศมีพระจุฬามณีเจดียตั้งอยูบนยอดเขาดาวดึงส โดยสรางบนฐาน

พระเจดียเกาซึ่งเปนเจดียที่สรางในสมัยศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองคเจดียชั้น 5  

มีพระพุทธรูปจําลองที่สําคัญของประเทศไทยไวใหสักการบูชา 4 องค คือ พระพุทธมหามณี

รัตนปฎิมากร อยูทางทิศใต พระพุทธชินราชอยูทางทิศเหนือ พระพุทธโสธรอยูทางทิศตะวันออก 

และพระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง อยูทางทิศตะวันตก 

5) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
เปนวัดเกาแกตั้งอยูบนเขาบวชนาคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค บนยอดเขามีรอย               

พระพุทธบาทจําลองและพระอุโบสถที่ชาวบานเรียกวา “โบสถเทวดาสราง” ในเทศกาลเดือน 12 

ของทุกป จะมีงานนมัสการและปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง ซึ่งเรียกกันวา “งานวัดเขา” และ

ยังมีการแขงเรือยาวดวย 
6) วัดนครสวรรคและหลวงพอศรีสวรรค (วัดหัวเมือง) 

เปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองของจังหวัดนครสวรรคและเปนพระอารามหลวง เดิมชื่อ “วัดหัวเมือง” 

ในพระอุโบสถเปนที่ประดิษฐานของหลวงพอศรีสวรรค ซึ่งเปนพระพุทธรูปประจําเมือง

นครสวรรคที่ชาวจังหวัดนครสวรรคเคารพนับถือ สันนิษฐานวาสรางขึ้นตั้งแต พ.ศ.1842         

ขางพระอุโบสถมีพระพุทธรูปใหญ 2 องคนั่งหันหลังใหกัน เรียกวา “พระผูใหอภัย” 
7) ศาลเจาพอเทพารักษ - เจาแมทับทิม 

ตั้งอยูที่ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง บริเวณตนแมน้ําเจาพระยาฝงตรงขามตลาดปากน้ําโพ    

เปนอาคารตึกครึ่งไมสีแดง รูปทรงมีลักษณะเปนเกงจีน หลังคาประดับดวยมังกรคูชูลูกแกว

ปลายสันหลังคาที่ทอดยาวลงมาสรางเปนหัวมังกรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปนโถวกง 

อยูตรงกลาง เทพกวนอูอยูดานขวา เจาแมทับทิมอยูดานซาย ตัวอาคารศาลเจาเมื่อมองจากฝง

ตลาดปากน้ําโพจะดูโดดเดนและสวยงามมาก ถายืนอยูที่ทาน้ําหนาศาลเจาจะมองเห็น     

แหลมยมอันเปนจุดบรรจบของแมน้ําปง และแมน้ํานานรวมถึงสีของแมน้ําที่แตกตางกัน     

อยางชัดเจน 
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♦ ศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น 
1) งานประเพณีเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ 

เปนงานประจําปที่ยิ่งใหญและมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในชวงเทศกาลตรุษจีนของทุกปโดย

ไดอัญเชิญเจาพอ-เจาแมจากศาลเจาพอเทพารักษ-เจาแมทับทิมซ่ึงอยูริมฝงแมน้ําตรงขาม

ตลาดปากน้ําโพขามฝงมาที่ปะรําพิธีชั่วคราว และแหไปรอบตลาดปากน้ําโพ จะมีการแสดงเชิด

สิงโต แหมังกรทองและขบวนแหตาง ๆ ไปตามถนนสายสําคัญๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

ปจจุบันการเชิดสิงโตและแหมังกรทองไดมีการพัฒนาเทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมี

ความยิ่งใหญมโหฬาร และมีสวยงามมาก ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติเดินทางมาเที่ยวชมงานเปนจํานวนมาก 
2) ประเพณีลอยกระทงสาย 

เม่ือถึงวันเพ็ญ เดือน 12 ชาวบานหนาผา อําเภอเมือง จะนํากะลาที่เก็บสะสมไวตลอดป มาทํา

ความสะอาดและตกแตงดวยกระดาษสี นําเทียนวางไวกลางกะลา แตไมใสดอกไมและธูป

เหมือนกระทงทั่วไป และนํามาลอยในแมน้ําเจาพระยา โดยจะเริ่มปลอยกระทงกะลาบริเวณ

หนาศาลเจาแมหนาผา 
3) งานสืบสานวัฒนธรรมตนน้ําเจาพระยา 

ระหวางปลายเดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม จังหวัดนครสวรรคจะจัดงานสืบสานวัฒนธรรม

ตนน้ําเจาพระยาที่บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัด โดยจะมีพิธีบวงสรวงตน

น้ําเจาพระยา การแสดงทางประเพณีทองถิ่นตางๆ รวมทั้งมีการออกรานแสดงสินคาตาง ๆ 

 

♦ สถานที่พักผอนหยอนใจ 
     สถานที่พักผอนหยอนใจในเขตเทศบาลนครนครสวรรคไดแก 

- อุทยานสวรรค (หนองสมบุญ) ตั้งอยูใจกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย ประกอบ

ไปดวยบึงน้ําขนาดใหญ และลานกีฬาสําหรับออกกําลังกาย มีเนื้อที่รวม 314 ไร 

- พ้ืนที่สาธารณะหนาเทศบาล ตั้งอยูบริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค    

เปนพื้นที่พักผอนและออกกําลังกาย ประกอบดวยพื้นที่พักผอนและสนามเด็กเลน มีเนื้อที่

ประมาณ 3ไร 

- พ้ืนที่ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณหนาศาลากลางหลังเดิม เปนพื้นที่สาธารณะริมแมน้ํา

เจาพระยา สําหรับพักผอนหยอนใจของคนเมือง มีที่นั่งพักเปนลักษณะขั้นบันไดลงไปในแมน้ํา 

และใชสําหรับงานเทศกาลตาง ๆ เชนแขงเรือยาวและลอยกระทง 

- สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค เปนสนามกีฬาประจําจังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูบริเวณ

เชิงเขาโกรกพมา ติดกับถนนพหลโยธิน ในบริเวณสนามกีฬาประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางดานกีฬาทั้งกลางแจงและในรม ทั้งสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สระวายน้ํา 

สนามมวยในเนื้อที่กวา 64 ไร 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป 

♦ ประชากร 
   จํานวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค ป 2549 รวม  97,685  แยกเปน เพศชาย 46,134 คน  

เพศหญิง 51,551 คน  อัตราความหนาแนนของประชากร 3,505.02  คนตอตารางกิโลเมตร 

ชวงอายุ/ป ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

0-5        3,276         3,040         6,216  

6-10        3,476         3,453         6,929  

11-15        4,116         4,160         8,276  

16-20        3,898         3,925         7,823  

21-25        3,960         4,198         8,158  

26-30        3,966         3,945         7,911  

31-35        3,508         3,879         7,387  

36-40        3,578         4,141         7,719  

41-45        3,720         4,627         8,348  

46-50        3,405         4,126         7,532  

51-55        2,646         3,369         6,015  

56-60        1,843         2,191         4,035  

61 -65        1,381         1,739         3,120  

66-70        1,169         1,598         2,767  

71-75           817         1,165         1,983  

76 ปขึ้นไป        1,372         1,994         3,366  

รวม       46,134        51,551        97,685  

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล    (31 พฤษภาคม 2549) 

 
แสดงจํานวนประชากรแยกเพศ
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แนวทางการวิเคราะห : 
  เพื่อใหเห็นภาพรวมอยางชัดเจน  จึงจัดกลุมชวงอายุประชากรแบงออกเปน  3  กลุม  ดังนี้ 

  1. ผูที่มีอายุตั้งแต  61-80 ป ขึ้นไป  คือ กลุมผูสูงอายุ  กําหนดใหเปนคนยุคอดีต 

  2. ผูที่มีอายุตั้งแต  26-60  ป  คือ กลุมวัยแรงงาน  กําหนดใหเปนคนยุคปจจุบัน 

  3. ผูที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด – 25 ป คือ กลุมวัยเด็กและเยาวชน กําหนดใหเปนคนยุคอนาคต 
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ผลการวิเคราะหโครงสรางประชากรของเทศบาลนครนครสวรรค 
  ผลกระทบจากนโยบายลดอัตราเพิ่มประชากร ตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) ไดทําใหโครงสรางประชากร (Population Pyramid) ของประเทศในปจจุบัน

เปล่ียนแปลงไปอยางมาก กลาวคือ ประชากรวัยเด็ก (0-15 ป) มีสัดสวนลดลง ประชากรวัยเรียนและวัยทํางาน          

(16-60 ป) มีสัดสวนเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรวัยผูสูงอายุ (61 ปขึ้นไป) มีสัดสวนเพิ่มขึ้นมาก  จนทําให

คาดวาในอนาคตอันใกลนี้สังคมไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ที่เทศบาลจะตองเตรียมมาตรการ 

อันเหมาะสมเพื่อรองรับปญหาดังกลาว 

  สําหรับในเขตเทศบาลนครนครสวรรค นอกจากจะมีแนวโนมของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสรางอายุประชากร ที่เปนไปในลักษณะเดียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากรของประเทศแลว 

เทศบาลนครนครสวรรคยังไดรับผลกระทบจากการยายถิ่นของประชากรจากเขตเมืองที่   เจริญดอยกวาหรือเขตชนบท

ที่อยูโดยรอบ (Rural-Urban Migration) ที่หล่ังไหลเขามาเรียนหนังสือ ทํางาน หรืออยูอาศัยเพื่อหาโอกาส และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีกวาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จนทําใหปญหาจากโครงสรางดังกลาวยิ่งทวีผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้น จน

อาจทําใหนครสวรรคเปนเมืองไมนาอยูและไมยั่งยืน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวไดแก 

  1. ในดานเศรษฐกิจ ในเชิงบวก ทําใหกําลังแรงงาน (Labor Force) เพิ่มขึ้น มีความตองการในการ

อุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น อันทําใหเงินตราไหลเวียน และกระตุนเศรษฐกิจของทองถิ่นเพิ่มขึ้น แตในเชิงลบ ก็จะสรางภาระ

แกรัฐ ทั้งในระดับสวนกลางและระดับทองถิ่น ที่จะตองจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน ถนน ไฟฟา 

ประปา เปนตน สนับสนุนใหพอเพียง 

  2. ในดานสังคม รัฐจะตองมีภาระในการเตรียมโครงสรางพื้นฐานทางดานสังคม เพื่อใหบริการแกสังคม 

เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยูอาศัยสําหรับคนจนในเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเตรียมการเพื่อใหสวัสดิการ เพื่อ

ชวยเหลือผูสูงอายุ  อยางไรก็ตามเทศบาลก็มีโอกาสในการใชประโยชนจากภูมิปญญาความรู ความสามารถ และ

ประสบการณของผูสูงอายุในการพัฒนาทองถิ่นไดดวยเชนเดียวกัน 

  3. ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งวัย

หนุมสาวที่มีรูปแบบการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป กลาวคือ เมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น ก็ตองการอุปโภค บริโภค สินคาที่มี

คุณภาพดีเพิ่มขึ้น และฟุมเฟอยขึ้น ทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยขึ้น และปลอยของเสียจาการอุปโภคและ

บริโภค รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ ออกมาในรูปของขยะมูลฝอย น้ําเสีย และอากาศเสีย เพิ่มมากขึ้น จนทําใหเปนภาระ

ในการกําจัดหรือบําบัดดวยเชนเดียวกัน 

  จะเห็นไดวา ผลกระทบดังกลาว เปนทั้งโอกาสและขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการพัฒนา ที่ยั่งยืน

หรือความนาอยูของทองถิ่นไดทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้น ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลนครนครสวรรค ซึ่ง

เปนภาคีนําในการพัฒนาทองถิ่น จะตองมีวิสัยทัศนในการเขาใจและแกไขปญหา รวมทั้งวิธีการพัฒนาเชิงกลยุทธอยาง

สอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา 
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ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค  (แยกตามเขต)  รวม  58  ชุมชน 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 

หัวเมืองพัฒนา หนาวัดนครสวรรค ชอนตะวัน เจาแมศรีจันทร 

หลังอูทันจิตต บางปรอง บางเรารักกันจริง เขาโกรกพมา 

หิมพานต ตลาดใหม หนาอุทยานสวรรค วิมานลอย 

ตลาดตายอม สถานีรถไฟปากน้ําโพ พรสวรรค พระบางมงคล 

วรนาถ เขาโรงครัว หนองผักตบ นวมินทร 

ไชยศิริ เกาะยม หนองปลาแหง หนาโรงเกลือ 

ตัดใหม ปอมหนึ่ง วัดเขาจอมคีรีนาคพรต เขานกกระเต็น 

สุนันทา ตลาดลาว สะพานดํา ถาวรพัฒนา 

หลังแขวงการทาง โกมินทร ตลาดใต วัดไทรใต 

ยุวบัณฑิต รณชัย วัดพรหม วัดไทรเหนือ 

เฉลิมชาติ วัดตะแบก สามัคคีพัฒนา ประชานุเคราะห 

จําลองวิทยพัฒนา หนาผา วัดเทวดาสราง ขาง พ.ว.น. 

วิมานแมน ปาไม ฟาใหม หลวงปูทาวพัฒนา 

 ทรายทองพัฒนา เดชาพัฒนา วัดพุทธ 

   สวัสดีพัฒนา 

   สุขสวัสด์ิ (ศูนยทารถ) 

   เจาพอเศรษฐี 

♦ อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ประกอบอาชีพดังนี้ 

  อาชีพคาขาย  รอยละ 46 

  อาชีพรับจาง  รอยละ 25 

  อาชีพรับราชการ  รอยละ 11 

  อาชีพบริการตางๆ  รอยละ 18 

  ที่มา : กลุมบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

             เทศบาลนครนครสวรรค 

♦ เช้ือชาติ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญ มีเชื้อชาติไทยคิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมาเปน

เชื้อชาติจีนเสียสวนใหญประมาณรอยละ 1.9   มีเชื้อชาติอื่น ๆ เพียงเล็กนอย รวมไมเกินรอยละ 0.1 

♦ ศาสนา 
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.72  ศาสนาอิสลามรอยละ 0.09  

ศาสนาคริสตรอยละ 0.18 และศาสนาซิกซและอื่น ๆ รอยละ 0.01 

♦ การศึกษา 
  ประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญมีความรูอานออก เขียนได คิดเปนรอยละ 86.31 

กําลังศึกษาอยูรอยละ 34.30 จบการศึกษาแลวรอยละ 52.01 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถม รองลงมาคือ

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตามลําดับ ระดับอุดมศึกษายังมีนอย 
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♦ ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
  สถานศึกษา รวม 36 แหง นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุ  ประมาณ  46,996 คน หองเรียน

จํานวน 1,698 หอง  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,858 คน  โดยแยกเปนสถาบันศึกษาสังกัดตางๆ 

รวม 7 สังกัด ดังนี้ 

สังกัด แหง 
นักเรียน 

(คน) 

หองเรียน 

(หอง) 

ครู/อาจารย 

(คน) 
1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 8 แหง 6,442 196 360 

2. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 1   5 แหง 14,229 329 684 

3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 แหง 7,098 232 252 

4. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล –      

    ชวงช้ันที่ 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

18 แหง 17,761 875 464 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว 1 แหง 380 16 17 

6. สถานศึกษาสังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 1 แหง 270 16 28 

7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 1 แหง 816 34 53 

 

♦ การสาธารณูปโภค 
  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค  มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหบริการแกประชาชน  ดังนี้ 

  1) ทางหลวงแผนดิน 4 สาย  ที่สําคัญ  ไดแก 

ก. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1  (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯผานนครสวรรคไปส้ินสุดที่เชียงราย 

ข. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32  (บางปะอิน-นครสวรรค) เปนเสนทางที่แยกออกจากทางหลวงฯ

หมายเลข  1  เร่ิมตนจากอําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผานนครสวรรค 

     ค. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  117 (นครสวรรค-พิษณุโลก) เปนเสนทางเชื่อมระหวางนครสวรรค

กับพิษณุโลก 

     ง. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  225  (นครสวรรค-ชัยภูมิ) เปนเสนทางเชื่อมระหวางนครสวรรคกับ

จังหวัดตางๆของภาคอีสาน 

  2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  429  สาย  ยาวประมาณ  101,591  เมตร  แยกเปน 

          ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน    129  สาย     ความยาว  40,835  เมตร 

          ข) ถนนแอสฟลทติก/ลาดยาง จํานวน    288  สาย     ความยาว  53,644  เมตร 

          ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จํานวน      15  สาย     ความยาว    7,112  เมตร 

3) พื้นที่ถนนและทางเทา                901,254 ตารางเมตร 

4) สะพานลอย คสล.ขามถนน  10 แหง 

5) ทางมาลาย    60 แหง 

         6) ไฟฟาสาธารณะ             8,965 จุด 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  สนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน 3 แหง   สระวายน้ํา จํานวน    5 แหง  

  สวนสาธารณะ  จํานวน 3 แหง   สนามเด็กเลน จํานวน  27 แหง 
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ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 

ลําดับ ประเภทการใชที่ดิน พ้ืนที่(ไร) พ้ืนที่(%) 
1 ที่อยูอาศัย 4,353.88 24.930 

2 พาณิชยกรรม 1,094.87 6.269 

3 อุตสาหกรรม 226.61 1.298 

4 คลังสินคา 331.24 1.897 

5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,354.88 7.758 

6 สถาบันการศึกษา 528.25 3.025 

7 สถาบันศาสนา 354.69 2.031 

8 สถาบันราชการ 938.11 5.372 

9 ที่โลงเพื่อนนัทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 151.15 0.865 

10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 

11 ปาไม 1,068.16 6.116 

12 แหลงน้ํา 1,147.96 6.573 

13 ที่ลุม 1,730.97 9.911 

14 ที่วาง 3,770.74 21.590 

  ที่มา : กลุมบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

             เทศบาลนครนครสวรรค 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการไฟฟา 
  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟน.3) จังหวัดนครสวรรค ใหบริการไฟฟา ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค โดยมีผูใชไฟฟาในเขตเทศบาลจํานวน  27,597  ราย  โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาล 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการน้ําประปา 
เทศบาลนครนครสวรรคใหบริการประปาครอบคลุมในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค และมี

ผูใชบริการจํานวน 26,417 ครัวเรือน (มิถุนายน 2549)  มีแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา และแหลงน้ําดิบสํารอง คือ 

แมน้ําปง และแมน้ํายม ตามลําดับ มีกําลังการผลิต 70,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน  และใชงานจริงในปจจุบัน 55,000  

ลูกบาศกเมตรตอวัน 

สถิติผลการดําเนินงานของการประปา 
ป พ.ศ. จํานวนผูใชน้ํา 

(ราย) 

ปริมาณน้ําผลิต 

(ลบ.ม./ป) 

ปริมาณน้ําจําหนาย 

(ลบ.ม./ป) 

รายได 

(บาท) 

รายจาย 

(บาท) 

2547 25,276 15,497,496 12,346,724 50,732,975.81 48,195,368.72 

2546 24,752 15,456,260 12,246,726 49,154,015.99 46,615,064.99 

2545 24,477 16,725,961 10,725,645 46,837,853.72 44,088,502.49 

2544 23,914 15,142,950 11,286,207 45,585,454.66 42,401,849.75 

2543 23,710 16,370,305 10,558,329 43,809,218.39 43,685,793.13 

  ที่มา : สํานักการประปา 
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♦ ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 
  1) โทรศัพท จากขอมูลโทรศัพทจังหวัดนครสวรรค  เดือนธันวาคม  2548  สํานักงานบริการโทรศัพท

ในเขตเทศบาล  จํานวน  2 แหง  มีเลขหมายทั้งส้ิน 26,496  เลขหมาย  เปดใชแลว  จํานวน  23,229  เลขหมาย 

  2) ศูนยโทรคมนาคม   จํานวน  1 แหง 

  3) ที่ทําการไปรษณีย    จํานวน  2 แหง 

  4) สถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน  2 แหง 

  5) สถานีถายทอดสัญญาณโทรทัศน  จํานวน  6 แหง 

  6) หนังสือพิมพทองถิ่น  จํานวน  20 ฉบับ 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจํานวน  7 แหง  แยกเปนโรงพยาบาลเอกชน  จํานวน 5 แหง  จํานวน

เตียงรวม  460 เตียง  โรงพยาบาลของรัฐ    จํานวน  2 แหง  จํานวนเตียง   653  เตียง 

  คลินิกทันตกรรม  จํานวน  25 แหง  คลินิกเวชกรรมทั่วไป  จํานวน   32  แหง  คลินิกเฉพาะทาง  

จํานวน  46  แหง  รานขายยาแผนโบราณ  จํานวน  15  แหง  รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  57  แหง  รานขายยา

แผนปจจุบันบรรจุเสร็จ  จํานวน  36  แหง  

  ศูนยสุขภาพชุมชนมีจํานวน  8 แหง  สังกัดเทศบาลจํานวน 3 แหง (แหงที่ 4  อยูระหวางการ

ดําเนินการกอสราง)  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 5 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล มีบุคลากร

แยกเปน  พยาบาล จํานวน  17  คน  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ  จํานวน  4  คน  นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน  2  คน  

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน  2  คน  เจาพนักงานสุขาภิบาล  จํานวน  4  คน  สัตวแพทย  จํานวน  1  คน 

  การเจ็บปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

โรค ป 2546 ป 2547 ป 2548 
1.  อุจจาระรวง 1422 ราย 

 

618 ราย 1827 ราย(ตาย 

1) 

2.  ปอดบวม 240 ราย 

(ตาย 10) 

125 ราย 

(ตาย 5) 

165 ราย 

(ตาย 10) 

3.  ไขเลือดออก 223 ราย 111 ราย 149 ราย 

4.  การฆาตัวตาย 84 ราย 

 

77 ราย 

 

70 ราย 

(ตาย 1) 

5.  วัณโรคระบบตางๆ 53 ราย 

(ตาย 4) 

33 ราย 

(ตาย 1) 

42 ราย 

 

 

ผูเสพสารเสพติดเขารับการบําบัด  จํานวน  44 คน (ยาบา  32  คน  สารระเหย  11  คน  เฮโรอีน  1  คน)  และมีผูเสพสารเสพ

ติดกลับไปเสพซ้ํา  จํานวน  1  คน 

  จํานวนผูเสพสารเสพติดที่เขารับการบําบัด (ในเขตเทศบาลฯ) 

ป 2546   จํานวน 78  คน 

ป 2547   จํานวน 18  คน 

ป 2548   จํานวน 44  คน 
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  อัตรา 5 อันดับแรกตามกลุมโรคของผูปวยนอกตอประชากร 1,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค ป 2546 

คน 

ป 2547 

คน 

ป 2548 

คน 
1.  โรคระบบหายใจ  485.49 450.55 451.19 

2.  โรคระบบไหลเวียนเลือด 228.82 246.36 270.21 

3.  โรคระบบยอยอาหาร  รวมโรคในชองปาก 243.60 224.33 236.91 

4.  โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง 

     และเนื้อยึดเสริม 

212.51 212.77 230.92 

5.  โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ    

     โภชนาการ และเมตาบอลิซัม 

127.03 138.63 152.15 

  อัตราตาย  5 อันดับแรกของสาเหตุการตายตอประชากร 100,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค ป 2546 

คน 

ป 2547 

คน 

ป 2548 

คน 
1.  มะเร็งทุกชนิด   56.09 48.76 70.16 

2.  ความดันโลหิตสูงและ 

     โรคหลอดเลือดในสมอง 

59.89 69.86 42.37 

 

3.  โรคเกี่ยวกับปอดทุกชนิด   33.39 42.74 36.71 

4.  โรคหัวใจ 36.93 50.18 28.06 

5.  อุบัติเหตุอื่นๆ ทั้งหมด  

     (ยกเวนจากการจราจร) 

12.54 9.58 25.46 

 

  สถานการณโรคเอดสของจังหวัดนครสวรรค 

โรคเอดส ป 2546 

คน 

ป 2547 

คน 

ป 2548 

คน 
1.  จํานวนผูติดเช้ือ  HIV 294 405 234 

2.  จํานวนผูปวย Symtomatic HIV 109 81 48 

3.  จํานวนผูปวย AIDS 385 378 159 

  ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

♦ น้ําเสีย 
ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย  36,221  ลูกบาศกเมตรตอวัน  โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม  

อยูระหวางดําเนินการการกอสรางจะแลวเสร็จในป 2553-2554 

 

♦ ขยะ 
  ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 90 - 130 ตันตอวัน ซึ่งสามารถกําจัดไดทั้งหมด โดยวิธีฝงกลบอยางถูก

สุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มีที่ดินสําหรับกําจัดขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่  266  ไร  ดําเนินการแลว  55.375  ไร 

ตั้งอยูที่ตําบลบานมะเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค หางจากเขตเทศบาลเปนระยะทาง 13  กิโลเมตร 
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  องคประกอบของขยะมูลฝอย 

องคประกอบ รอยละโดยน้ําหนัก 
เศษอาหาร 79.76 

กระดาษ 4.07 

พลาสติก 13.17 

แกว 0.81 

โลหะ 0.36 

ยาง/หนัง 0.28 

ผา 0.41 

ไม/ใบไม 0.30 

หิน/กระเบื้อง - 

อื่นๆ 0.84 

  ที่มา : กลุมบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

             เทศบาลนครนครสวรรค 

  พาหนะงานบริการรักษาความสะอาด 

ชนิดยานพาหนะ จํานวน (คัน) 
รถยกถังคอนเทนเนอร 4 

รถบรรทุกขยะเปดขาง (ใหญ) 14 

รถบรรทุกขยะเปดขาง (เล็ก) 5 

รถตัดหญา 1 

รถอัดขยะ 19 

รถด้ัมเล็ก 2 

รถเปลยกถังขยะ (ชนิด 3 ถัง) 3 

รถดูดสิ่งปฏิกูล 3 

รถดูดฝุน 10 

รถน้ําลางถนน 6 

รถสิบลอ 1 

รถตักหนาขุดหลัง 1 

 
♦ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  สถิติเพลิงไหมในป พ.ศ.2548  เกิดขึ้นจํานวนทั้งส้ิน 178 ครั้ง แยกเปน 4 สาเหตุดังนี้       

  1) ไหมบานเรือนราษฎร จํานวน 13 ครั้ง (นอกเขต 1 ครั้ง / ในเขต 12 ครั้ง) 

  2) ไหมแกส จํานวน 1 ครั้ง 

  3) ไหมปา จํานวน 143 ครั้ง 

  4) อื่นๆ จํานวน 21 ครั้ง  
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  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบดวย 

ชนิดยานพาหนะ จํานวน (คัน) ความจุ 
รถยนตดับเพลิง 6 14,000 ลบ.ล 

รถยนตบรรทุกน้ํา 7 39,000 ลบ.ล 

รถยนตบันไดเลื่อนฯ 2  

รถยนตกูภัยขนาดกลาง 1  

รถยนตตรวจการ 4  

เรือยนตดับเพลิง 4 (ลํา)  

เครื่องสูบน้ํา(เล็ก) 15 (เครื่อง)  

  พนักงานดับเพลิง  จํานวน 107 คน อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จํานวน 

1,054 คน มีการฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย  สัปดาหละ 3 วัน 
 
3.  ขอมูลดานศักยภาพของเทศบาลนครนครสวรรค 
  เทศบาลนครนครสวรรคเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงาน    

เพื่อใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ   โดยมีระบบโครงสราง

การบริหารงาน อัตรากําลังบุคลากรขององคกร สถานะการคลัง ดังนี้ 

  ฝายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลนครนครสวรรค ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค จํานวน  24  คน  เลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

มีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  มีประธานสภาหนึ่งคน  และรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจาก

สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค ประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหารทางดานนโยบาย 

มีรองรองนายกเทศมนตรีจํานวนสี่คนเปนผูชวย  และฝายปฏิบัติงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

และพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนฝายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานใหเปนไปตาม

ระเบียบแบบแผนที่กําหนด แบงเปนสวนตาง ๆ ได  9  สวน  ไดแก 

  สํานักปลัดเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  กองวิชาการและแผนงาน  สํานักการศึกษา 

  สํานักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 

  สํานักการชาง   สํานักการประปา 

  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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  อัตรากําลัง 
  เทศบาลนครนครสวรรค มีพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และลูกจาง รวมทั้ง ส้ิน         

1,694  คน  แยกเปน 

♦ พนักงานเทศบาลสามัญ 251 คน 

♦ พนักงานครูเทศบาล 360 คน 

♦ ลูกจางประจํา  125 คน 

♦ พนักงานจาง  958 คน 
ระดับ 

สํานัก/กอง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

วิสา

มัญ 

พนักงาน 

เทศบาล

รวม 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนัก 

งาน

จาง 

รวม

ทั้งสิ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 1 2 2 8 7 5 6 10 7 - 48 24 121 193 

สํานักการคลัง 1 - 1 7 16 3 2 2 1 - 33 2 77 112 

สํานักการชาง 1 2 6 17 7 7 1 - 3 1 45 44 238 327 

สํานักการสาธารณสุขฯ 1 3 10 9 11 4 - 1 2 - 41 23 375 439 

สํานักการศึกษา 2 2 4 12 3 - - 1 - - 24 13 55 92 

สํานักการประปา 1 - - 5 10 2 - 2 5 1 26 16 66 108 

กองวิชาการและแผนงาน - - 2 1 9 2 4 2 1 - 21 1 7 29 

กองสวัสดิการสังคม - - 1 1 4 1 5 - - - 12 2 19 33 

หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิน้ 7 9 26 60 68 24 18 18 19 2 251 125 958 1,334 

 

 
 โครงสรางการบริหารงาน   แบงเปน 
  โครงสรางสภาเทศบาล 
 ประธานสภาเทศบาล 
 

 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 3 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 4 



           โครงสรางการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค            โครงสรางการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค 
  

ฝายอํานวยการ 
    งานการเจาหนาที่ 

    งานควบคุมเทศพาณิชย 

    งานสงเสริมการทองเที่ยว 

ฝายปกครอง 
    งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

    งานทะเบียนราษฎร 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานสารบรรณ 

    งานเลขานุการผูบริหาร 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 
สวนบริหารงานคลัง 
ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
    งานการซื้อและการจาง 

ฝายการเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 

ฝายสถิติการคลัง 
    งานจัดทําสถิต ิ
สวนพัฒนารายได 
ฝายพัฒนารายได 
   งานพัฒนารายได 

    งานเรงรัดรายได 

ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
    งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสนิ 
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
    งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสนิ 

    งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานการเงินและบัญชี 

สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
ฝายควบคุมการกอสราง 
    งานวิศวกรรมโยธา 

    งานสถาปตยกรรม 
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    งานควบคุมอาคาร 

    งานผังเมือง 

สวนการโยธา 
ฝายสาธารณูปโภค 
    งานสาธารณูปโภค 

    งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

    งานสวนสาธารณะ 
ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร 
    งานศูนยเครื่องจักรกล 

    งานวางระบบจราจร 

สวนชางสุขาภิบาล 
ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว 
    งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง 

    งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

ฝายจัดการคุณภาพน้ํา 
    งานแบบแผนและกอสราง 

    งานควบคุมและตรวจสอบบาํบัดน้าํเสีย 

    งานบํารุงรักษาและซอมแซม 

    งานธุรการ 
สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
    งานสงเสริมสุขภาพ 

    งานสาธารณสขุมูลฐาน 

    งานวิชาการและแผนงาน 
กลุมงานปองกันโรคและควบคุมโรคติดตอ 
    งานปองกันโรคติดตอ 

    งานควบคุมโรคติดตอ 

    งานปองกันและบําบดัการติดยาเสพติด 
กลุมงานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
    งานสุขาภิบาล 

    งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

    งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 

สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กลุมงานบริการการแพทย 
    งานทันตสาธารณสุข 

    งานเภสัชกรรม 

    งานชันสูตรและรังสีวิทยา 

กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม 
    งานสัตวแพทย 

    งานบริการรักษาความสะอาด 

    งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
กลุมงานบริการสาธารณสุข 
    งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 4 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 5 

 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
    งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    งานจัดทํางบประมาณ 

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
    งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

    งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานสารบรรณ 

    งานนิติการ 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานงบประมาณ 

    งานธุรการ 

สวนบริหารการศึกษา 
ฝายการเจาหนาที่ 
    งานการเจาหนาที่ 

    งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
ฝายกิจการโรงเรียน 
    งานการศึกษาปฐมวัย 

    งานโรงเรียน 

    งานกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
    งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

    งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 

    งานวิชาการ 

สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝายศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
    งานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย 

    งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

    งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายฯ 

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    งานกีฬาและนันทนาการ 
ฝายสงเสริมศาสนา 
    งานกิจการศาสนา 

    งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

    หนวยศึกษานิเทศก 

    โรงเรียนเทศบาล 1 – 8 

ฝายสังคมสงเคราะห 
    งานสังคมสงเคราะห 

    งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

    งานกิจการสตรีและคนชรา 

ฝายพัฒนาชุมชน 
    งานพัฒนาชุมชน 

    งานชุมชนเมือง 

    งานฌาปนกิจสงเคราะห 

    งานธุรการ 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล สถานธนานุบาล 1,2,3 หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

สํานักการคลัง สํานักการชาง สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

สวนบริการและซอมบํารุง 
    งานติดตั้งและซอมบํารุง 1 

    งานติดตั้งและซอมบํารุง 2 

    งานบริการสาธารณะ 1 

    งานบริการสาธารณะ 2 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

ฝายการเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบัญชี 

    งานจัดเก็บรายได 

สวนผลิต 
ฝายผลิต 
    งานผลิต 1 

    งานผลิต 2 

ฝายวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
    งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

    งานมาตรวัดน้ํา 1 

    งานมาตรวัดน้ํา 2 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

สํานักการศึกษา สํานักการประปา กองสวัสดิการสงัคม 

นายกเทศมนตร ี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
  
  
  
  
  
  
  

  

สํานักปลัดเทศบาล 
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สถานะการคลังของเทศบาล 
สถานะการคลังของเทศบาลเปรียบเทียบยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2544 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

หมวด 2544 2545 2546 2547 2548 รวม 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 230,643,039.54 220,866,127.82 313,359,458.66 276,347,941.85 316,634,688.12 1,357,851,255.99 

2. หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับและใบอนุญาต 

8,330,215.00 9,031,605.90 11,717,204.40 12,862,681.86 13,254,211.50 55,195,918.66 

3. หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 

6,914,344.70 4,752,404.84 2,948,228.09 2,737,781.23 3,571,446.38 20,924,205.24 

4. หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและเทศ

พาณิชย 

3,259,980.70 3,583,959.45 3,015,495.78 3,055,136.35 4,036,498.26 16,951,070.54 

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 20,577,738.29 5,247,573.66 6,880,942.04 5,523,511.80 6,389,571.12 44,619,336.91 

6. หมวดเงินอุดหนุน 143,932,023.20 161,784,844.45 216,363,676.62 187,957,015.05 950,943,779.40 1,660,981,338.72 

7. รายไดอ่ืน       

รวมรายรับทั้งสิ้น 413,657,341.43 405,266,516.12 554,285,005.59 488,484,068.14 1,294,830,194.78 3,156,523,126.06 

รายจายจริง 

1. รายจายงบกลาง 12,570,871.00 24,351,996.03 24,970,472.79 28,106,738.24 55,516,214.88 145,516,292.94 

2. รายจายประจํา 150,219,359.00 212,847,876.78 258,234,837.81 259,736,220.49 345,392,262.04 1,226,430,556.12 

3. รายจายเพื่อการ

ลงทุน 

108,520,062.98 138,734,333.28 257,947,732.20 172,483,068.00 881,600,396.00 1,559,285,592.46 

4. รายจายจากเงิน

อุดหนุน 

128,088,647.80 - - - - 128,088,647.80 

5. รายจายจากเงินไดอื่น - - - - - - 

รวมรายจายจรงิ 399,398,940.78 375,934,206.09 541,153,042.80 460,326,026.73 1,282,508,872.92 3,059,321,089.32 

รายรับจริงสงูกวา 
รายจายจริง 

14,258,400.65 29,332,310.03 13,131,962.79 28,158,041.41 12,321,321.86 97,202,036.74 

  ที่มา :  สํานักการคลัง 

ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค 

กิจการ รายได 2544 2545 2546 2547 2548 

รับจํานํา (บาท) 7,646587.50 6,608,469.75 6,524,943.50 6,320,285.25 6,880,814.75 

ไถถอน (บาท) 165,520,650 149,095,900 161,600,150 173,543,010 189,270,800 

สถานธนานุบาล 1 

กําไรสุทธิ (บาท) 6,789,637.07 5,542,210.74 5,441,476.45 4,835,975.47 6,068,8923.59 

รับจํานํา (บาท) 158,622,300 147,645,300 160,285,700 177,893,400 211,553,170 

ไถถอน (บาท) 153,388,500 145,144,600 153,412,750 174,036,800 196,250,120 

สถานธนานุบาล 2 

กําไรสุทธิ (บาท) 5,654,994.42 4,924,525.22 4,825,328.02 4,672,055.83 5,566,138.16 

รับจํานํา (บาท) 9,867,427 28,134,950 41,227,750 62,521,850 92,491,550 

ไถถอน (บาท) 5,951,947 25,169,550 36,508,850 56,548,350 83,590,450 

สถานธนานุบาล 3 

กําไรสุทธิ (บาท) - - - 605,417.97 1,493,549.90 
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ผลการพัฒนาเทศบาลในชวง 3 ป ที่ผานมา 
ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโครงการและงบประมาณที่ดําเนินการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2547 – 2549  

จําแนกตามสาขาการพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ (บาท) 
สาขาการพัฒนา 

2547 2548 2549 2547 2548 2549 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได 8 18 12 93,700,000 136,870,000 23,045,000 

2. การพัฒนาทุนทางสังคม 151 137 91 64,812,000 179,287,798 73,943,290 

3. การพัฒนาที่ยั่งยืน 42 149 78 2,146,279,000 2,310,097,820 96,632,580 

รวม 201 304 181 2,304,791,100 2,626,246,078 193,620,870 

 



บทที่  3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค 

หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค 
  หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค ไดจัดทําขึ้น

โดยยึดยุทธศาสตรการบริหารของรัฐบาล ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง (กลุมที่ 2)  ยุทธศาสตรจังหวัด

นครสวรรค กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค และนโยบายของ

ผูบริหารทองถิ่น ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรบริหารตามนโยบายของรัฐบาล 
   1.1 การขจัดความยากจน 

   1.2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

   1.3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

   1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   1.5 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

   1.6 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   1.7 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

   1.8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

   1.9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

  2. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมที่ 2  (นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร 
และอุทัยธานี) 
   2.1 การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   2.2 ยุทธศาสตรขาว 

   2.3 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

   2.4 บูรณาการการแกไขปญหาน้ําทวมทั้งระบบ 

  3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548-2551  จังหวัดนครสวรรค 
   3.1 แกไขปญหาความยากจน 

   3.2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

   3.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจ 

   3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   3.5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   3.6 สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  4. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดนครสวรรค 
   4.1 แกไขปญหาความยากจน 

   4.2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

   4.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจ 
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   4.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   4.5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   4.6 สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

  5. นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
  จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคตอสภาเทศบาลนครนครสวรรคในการ

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2547  มีนโยบาย ดังนี้ 

  -  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาลอยางเปนระบบเพื่อใหการจราจรในเมืองสะดวก  คลองตัว

เปนระเบียบและมีความปลอดภัยสูงสุด 

  -  ปรับปรุงพัฒนาและสรางถนน  ทางเดินเทา  ไฟฟาสาธารณะ  ระบบระบายน้ํา  ระบบประปาอยาง

ทั่วถึงเพียงพอและไดมาตรฐาน 

  -  เฝาระวังปองกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งบําบัด  ฟนฟู  

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางถาวร 

  -  พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทองถิ่น  สงเสริมการทองเที่ยว  สรางงาน  สราง

อาชีพ  เพิ่มรายได  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 

  -  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  โดยใหชุมชนมีสวนรวม  เพื่อใหเด็ก  

เยาวชนและประชาชนในทองถิ่นเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึกในการบําเพ็ญ

ประโยชนเพื่อสวนรวม  และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

  -  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สงเสริมใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนโดยการออกกําลังกาย  เลนกีฬาและดูกีฬาเพื่อใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 

หางไกลยาเสพติด 

  -  พัฒนาการเมืองการบริหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โปรงใส  ตรวจสอบได  เพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน รวมทั้งปองกันแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ 
  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ปรังปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ขยายระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  12 ป  ใหครอบคลุมพื้นที่ 

  - สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสวนทองถิ่น 

  - พัฒนาการศึกษาเทศบาลใหมีมาตรฐานในดานการเรียนการสอน  ขยายการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา  รวมทั้งพัฒนาวิชาการเนนเทคนิคการสอนระบบใหมและการใชเทคโนโลยี 

  - สงเสริมและพัฒนา  การจัดเตรียมความพรอมของเด็กวัยกอนประถมศึกษาอยางทั่วถึง 

  - จัดใหบริการดานการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในเขตเมือง  โดยเฉพาะเด็กที่ดอยโอกาสใหมีโอกาส

ศึกษาเลาเรียนอยางทั่วถึง  และเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น 

  - สนับสนุนประชาชนที่พนวัยเรียนไดรับการศึกษานอกระบบ  ใหสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของทองถิ่น 

  - สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  หางไกลยาเสพติด  โดยการเลน

ดนตรี  กีฬา ฯลฯ 

  - จัดสรางศูนยเยาวชนใหเปนที่รวมของกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 
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  - จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาจีนควบคูไปกับการสอนภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกระดับชั้นของ

การศึกษาภาคบังคับ 

  - จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรบริการนักเรียนอยางทั่วถึงเพื่อใหมีทักษะการใชคอมพิวเตอร 

  - สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนวายน้ําเปน  มีใบขับขี่จักรยานและจักรยานยนตตลอดชีพทุกคน 

  - เสริมสรางความเขมแข็ง  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  ในการแกไขปญหายาเสพติดใหมี

ประสิทธิภาพ  โดยการจัดกิจกรรม  การอบรมสัมมนา  และการใหความรูตางๆ  
  ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  - ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานสวรรคใหประชาชนออกกําลังกาย  เลนกีฬาและพักผอนหยอนใจ 

  - อนุรักษฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อยางมีประสิทธิภาพ  ปองกันและ

ลดปญหามลพิษ  รวมทั้งสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน  ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

  - สงเสริมและใหบริการดานสุขอนามัยแกประชาชนทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และ

ปรับปรุง  และกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

  - จัดใหมีชุดเฉพาะกิจสามารถปฏิบัติงานได 24 ชั่วโมง  เมื่อเกิดสาธารณภัย  สามารถปองกันภัยและ

เก็บกําจัดส่ิงกีดขวางไดทันที 

  - จัดลางถนนทุกสายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะสายหลักๆ เปนประจําทุกเดือน  ทําใหในเขตเทศบาล

เปนเมืองสะอาดปลอดฝุน 

  - จัดใหประชาชนในชุมชนไดรับการรักษาพยาบาลอยางสะดวกทั่วถึง  จัดใหมีแพทย ทันตแพทย 

พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขบริการอยางเพียงพอ  โดยเพิ่มเวลาการรักษาจากเวลาปกติจนถึงเวลา  20.00 น. 

  - จัดทีมงานพยาบาลผูเชี่ยวชาญออกเยี่ยมมารดากอนคลอดและหลังคลอด  เพื่อใหความรูในเร่ือง

โภชนาการ  การเลี้ยงดูทารก  การใหภูมิคุมกันโรคในเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ในทุกชุมชน  ตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข 

  - สนับสนุนใหประชาชน มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  โดยจัดโครงการเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง

ตานภัยยาเสพติดใหกับนักเรียน เยาวชนและประชาชน 

  - จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อใหเปนผูประสานงานดานสุขภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาล

เบื้องตนใหกับประชาชนในชุมชน และควบคุมยุงลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - ดําเนินการกําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบ  บนเนื้อที่ 266 ไร  ที่ตําบลบานมะเกลือ ทําใหไมมีปญหาเรื่อง

ขยะตกคาง 
  ดานการเงินและการคลัง 
  - ดําเนินการปรับปรุงพัฒนางานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล บริสุทธิ์

โปรงใสและ ตรวจสอบได 
  ดานบรรเทาสาธารณภัย สวัสดิการและการบริการ 
  - รวมกับเจาหนาที่ตํารวจจัดโครงการตรวจรวม  เพื่อความปลอดภัยออกตรวจ  สอดสอง  ดูแล  

ปองกันการกออาชญากรรม  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  - จัดโครงการสัปดาหปองกันอัคคภีัย  รณรงคเชิญชวนใหประชาชน รวมมือปองกันเพลิงไหม 

  - จัดโครงการวันแหงความปลอดภัย การรณรงคใหประชาชนรวมมือกันปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

  - จัดรถตูพยาบาลบริการฟรี  ตลอด 24 ชั่วโมง  สําหรับใหบริการรับ – สง  ประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บ

หรือเจ็บปวย 
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  - จัดยานพาหนะดับเพลิง  ยานพาหนะชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในอาคารสูง  ติดตั้งเครื่องมือ  

เครื่องใชในการดับเพลิงในพื้นที่เส่ียงภัย  และชุมชนหนาแนน 

  - จัดฝกอบรมสมาชิก อปพร.เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 

  - เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันเพลิงไหม วิธกีารระงับเหตุเพลิงไหมเบื้องตนดวยตนเอง 

  - ปรับปรุงพัฒนา  และสงเสริมการคาขายในเมือง  สงเสริมอาชีพ  รวมทั้งเพิ่มรายไดใหแกประชาชน  

โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย 

  - จัดตั้งสหกรณชุมชนเมืองสนับสนุนการรวมตัวของชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและศักยภาพของตนเอง 

  - พัฒนางานดานสังคมสงเคราะห  ประชาชน  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  - จัดพนักงานและเจาหนาที่งานทะเบียนราษฎรใหบริการประชาชน  โดยหมุนเวียนเจาหนาที่

ปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตั้งแตเวลา  08.00 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

  - มีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ  ใหบริการงานทะเบียนราษฎร  ชวยตรวจสอบเอกสารกอนดําเนินการ  

เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปองกันขอมูลผิดพลาด 

  - จัดบริการตูน้ําดื่ม  มุมนั่งพักมีโทรทัศนใหประชาชนชม มีหนังสือพิมพ หนังสืออานเลน วารสาร และ

หนังสือสารคดีตางๆใหอานในขณะนั่งคอยรับบริการ  ใหบริการชารตแบตเตอรี่โทรศัพทมือ และมีเครื่องชั่งน้ําหนักให

ประชาชนไดใชบริการฟรี 
  ดานการสาธารณูปโภค 
  - ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน ปรับปรุง

และขยายถนน ใหเหมาะสมสอดคลองกับการขยายตัวของเมือง 

  - ปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะภายในเขตเมืองใหมีความเปนธรรมชาติสวยงาม

นารื่นรมย  เพื่อใหประชาชนเกิดสุนทรียภาพ เปนประโยชนทางดานนันทนาการ และสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด 
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ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพัฒนา 
  เปนขอมูลที่ไดมาจากการจัดทําประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล และนโยบายของผูบริหารเทศบาล  

แยกออกเปน  2  ดาน  คือ  ขอมูลดานปญหาความตองการ  และขอมูลดานศักยภาพหรือความคิดริเร่ิมของทองถิ่น  

แลวนํามาผานกระบวนการวิเคราะหประมวลสรุปออกมาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน และ

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาตอไป  สําหรับในสวนของเทศบาลนครนครสวรรคมีขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา  รวม  6  

ดาน  ดังนี้ 
 1   ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  1.1 ขอมูลดานปญหา 

  ในเขตพื้นที่ของเทศบาล มีปญหาอันเกิดจากการเจริญเติบโตของทองถิ่นในเรื่องการเพิ่มของจํานวน

ประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว ไมมีตลาดสดที่ไดมาตรฐาน ไมมีระบบการบําบัดน้ําเสียปลอยทิ้งลงในแมน้ํา ขยะมูลฝอย

ที่ไมสามารถจัดเก็บทั่วถึง เพราะปญหาที่เกิดขึ้นเปนไปโดยผลจากความเจริญของทองถิ่น มีขยะอันตรายหากไมมีการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจะทําใหผูที่อาศัยอยูไดรับความเดือดรอนจากมลภาวะตางๆ  ซึ่งเปนที่มาของโรคภัยไขเจ็บตางๆ 

สงผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ดังนั้น  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการแกไขโดยเร็ว 

  1.2  ขอมูลดานศักยภาพ 

  ในเขตเทศบาลมีศูนยบริการดานสาธารณสุขใหกับประชาชน  นอกจากนี้เทศบาลยังมีสถานที่กําจัด

ขยะเพื่อรองรับขยะจากชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  และยังมีชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีหนวยงานใหความสนใจตอเรื่อง

นี้อยางจริงจัง มีอุทยานสวรรคเปนสถานที่รวมกิจกรรมประเภทการออกกําลังกายและการทองเที่ยวที่สําคัญ 

  1.3  ขอมูลความตองการตอบสนองตอปญหา 

  จากปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความตองการอยากจะใหจัดสรางศูนยบริการ

ดานสาธารณสุข มีจํานวนบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่สามารถออกไปดูแลใหการรักษาประชาชนไดอยางพอเพียง  

นอกจากนั้น ยังมีความตองการตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะที่ไดมาตรฐาน ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะและ

กําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ การสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  1.4  ขอมูลความตองการตอบสนองตอศักยภาพ 

  เทศบาลควรมีการจัดสรางศูนยบริการดานสาธารณสุขในเขตเทศบาลเพิ่ม ปรับปรุงกอสราง        

โรงฆาสัตวใหถูกสุขลักษณะและไดมาตรฐาน ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะใหไดมาตรฐาน กอสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 

และสงเสริมในดานกิจกรรมชุมชนใหมีความเขมแข็งเปนชุมชนปลอดยาเสพติด 

 2   ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.1  ขอมูลดานปญหา 

  การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค ยังขาดการพัฒนาดานรางกาย สติปญญา อารมณ 

และสังคม  พรอมทั้งนักเรียนขาดระเบียบมารยาท เยาวชนขาดการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สําหรับการศึกษานอก

ระบบมีศูนยการเรียนรูในชุมชนไมเพียงพอ  และละเลยวัฒนธรรมแบบไทย 

  2.2  ขอมูลดานศักยภาพ 

  มีการจัดการศึกษาวิชาภาษาจีนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาในโรงเรียนของเทศบาล  

โรงเรียนเทศบาลมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีหองสมุดสามารถรองรับผูใชประโยชนได

จํานวนมาก เทศบาลใหการสนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬา 
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  2.3  ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอปญหา 

  จากประเด็นปญหาที่ขาดโอกาสในการพัฒนามีจํานวนมาก ตองจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนาม

เด็กเลนและเครื่องเลน พรอมจัดหาสื่ออุปกรณการเรียน การสอน จัดกิจกรรมสงเสริมกระตุนการเรียน จัดหาเว็บไซท

ทางการศึกษา เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั้งศูนยการเรียนรูในชุมชน  จัดกิจกรรมเขาคายเยาวชน  จัดกิจกรรม

รณรงคสรางจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

  2.4   ขอมูลความตองการที่ตอบสนองตอศักยภาพ  

  จากประเด็นขอมูลดานศักยภาพ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและความเทาเทียมกันทาง

การศึกษา สงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา จัดทําหลักสูตรเสริมการศึกษาโดยใชเว็บไซททางการศึกษา (E-learning)  

และจัดอบรมบุคลากรครูเพื่อทําการสอน จัดทําหลักสูตรขยายโอกาสทางการศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอรในหองสมุดให

โรงเรียนเทศบาล เพื่อใหนักเรียนศึกษาคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สงเสริมการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน 

 3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  3.1  ขอมูลดานปญหา 

  ประชาชนมีรายไดนอย ปานกลางคอนขางนอยมีประมาณรอยละ 25   สรางชุมชนเกาะตัวใกลกับ

ตลาดและศูนยกิจกรรมที่เปนแหลงจางแรงงานตามตรอกซอกซอย ที่อยูใกลตลาดศูนยการคา สถานีขนสง สถานีรถไฟ 

บางสวนที่เปนคนจน รายไดต่ําจะอยูกันอยางแออัดหนาแนน ไมถูกสุขลักษณะในที่เชา หรือที่บุกรุกทั้งที่รัฐและเอกชน 

เปนชุมชนแออัดก็มี เชน ชุมชนตลาดลาว ชุมชนตลาดสะพานดํา ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ําโพ ชุมชนวัดไทรใต ฯลฯ 

กลุมเหลานี้ก็ขาดแคลนที่พักผอน ที่เด็กเลนออกกําลังกาย และยังเปนปญหาดานโจรกรรม ยาเสพติด ซึ่งตองรับการ

แกไขโดยดวน 

  3.2   ขอมูลดานศักยภาพ 

  เปนจุดบรรจบของแมน้ํา ปง-วัง รวมกับแมน้ํา ยม-นาน เปนตนแมน้ําเจาพระยา จึงเปนแหลง

รวบรวมสินคา ผลผลิตจากทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะขนถายสินคามาทางน้ํา ภายหลังมีการสราง

โครงการถนนและทางรถไฟ สถานรีถไฟที่ “ปากน้ําโพ” เกิดการพัฒนาตอเนื่องอยางมากจนเปนศูนยกลางการคมนาคม

ขนสงทั้งคนและสินคา มีบทบาทเปนศูนยกลางการคาขาย แลกเปลี่ยนสินคาสงตอจากทางเหนือ ตะวันออกและ

ตะวันตกสูกรุงเทพมหานครเพื่อสงตอไปทางใตและสูตางประเทศ เกิดการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานทั้งการขยายตัว

ของชุมชนเกาและการสรางชุมชนใหม เลียบไปตามริมฝงแมน้ําทั้งดานทิศตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนสองขาง

ทางถนนสายหลัก ดานฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตปากแมน้ํานานจากบริเวณสถานีรถไฟปากน้ําโพ     

ยาวตลอดมาจนถึงทาน้ําปากน้ําโพ ลักษณะชุมชนจะเปนแบบธุรกิจการคาการบริการโรงแรมตลอดจนการบริการ

บันเทิง ผสมผสานไปกับแหลงพักอาศัย (Mix-Lises) นอกจากเปนศูนยกลางการคาแลกเปลี่ยนตางแดนแลว ปากน้ําโพ

ยังเปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางเมืองและอําเภอตาง ๆ โดยมีชุมทางการคาเลียบฝงแมน้ําดาน

ตะวันตกที่สําคัญ 3 แหง คือ “ตลาดลาว” “ตลาดสะพานดํา” และ “ตลาดทาทรุด” 

  3.3  ขอมูลความตองการตอบสนองตอปญหา 

  เทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในพื้นที่  ควร 

สงเสริมใหประชาชนรวมกลุมกันเปนกลุมที่เขมแข็งเพื่อทําอาชีพเสริมเพิ่มรายได และรูจักลดรายจายที่ไมจําเปนจะ

กอใหเกิดชุมชนที่เขมแข็ง จัดกิจกรรม ปลูกจิตสํานึกรณรงคปองกันยาเสพติด 
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  3.4  ขอมูลความตองการตอบสนองตอศักยภาพ 

  เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค เปนศูนยกลางการคาขาย แลกเปลี่ยนสินคา จึงควรสงเสริมและ

สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ สงเสริมการรวมกลุมการคาเพื่อพัฒนาศักยภาพของสินคาชุมชนไปสูตลาดภายนอก และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 4  ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการทองเที่ยว 
  4.1  ขอมูลปญหา 

  จากการพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว และขาดแผนการพัฒนาเมืองที่ดี จึงทําใหมีการสรางอาคารหรือ

ส่ิงกอสรางกันอยางหนาแนน โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือบริเวณยานที่สําคัญ เชน ยานถนนโกสีย ถนนสวรรควิถี ถนน

มาตุลี และถนนอรรถกวี เปนตน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ทําใหพื้นที่วางของเมืองลดนอยลงจนในที่สุด

เกิดภาวะเสื่อมโทรมภายในเมือง เกิดภูมิทัศนที่ไมสวยงาม อีกทั้งการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อรองรับการหลั่งไหลของ

ประชากรตางถิ่นนั้น ทําใหโครงการบานจัดสรรตางๆ เลือกที่ตั้งโครงการกระจายไปทั่วเขตเทศบาลหรือพื้นที่ตอเนื่อง  

จึงทําใหเกิดการใชที่ดินแบบกระจัดกระจาย ไมสอดคลองกับการพัฒนาแบบยั่งยืน  อีกทั้งดานถนน คสล.ที่ไมได

มาตรฐานและไมครอบคลุมพื้นที่  มีแสงสวางจากไฟฟาสาธารณะบนถนนในเขตเทศบาล  ซึ่งยังกระจายไปไมทั่วถึง  

และดานการวางทอระบายน้ําก็ยังมีไมครอบคลุมทุกพื้นที่กอใหเกิดความเสียหายเรื่องน้ําทวมขัง  สวนระบบการขนสง

มวลชนในเมืองก็ยังไมเปนระบบมาตรฐาน เพราะไมมีการวางผังเมืองทําใหเกิดความเสียหายตอการวางแผนพัฒนา

เทศบาลในอนาคต 

  4.2  ขอมูลศักยภาพ 

  เทศบาลนครนครสวรรคมีสภาพภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปนที่ลุมต่ําและมีภูเขาลอมรอบดานทิศเหนือ 

อีกทั้งยังเปนที่แมน้ําทั้ง 4 สายคือ แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน ไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําเจาพระยาที่ 

ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค จึงเปนที่ชุมนุมการคาขายมาตั้งแตในอดีต จนเปนที่รูจักกันทั่วไปวาตลาดปากน้ําโพ 

จากการที่มีแมน้ําหลายสายไหลผานมารวมกันเปนแมน้ําเจาพระยานี้ จึงทําใหเกิดเปนเกาะนอย เกาะใหญขึ้น ซึ่งมี

เกาะที่สําคัญๆ เชน เกาะบางปรอง ซึ่งไดมีการพัฒนาเปนทาเรือน้ําลึกและทาขาวกํานันทรง ในปจจุบัน และยังมีเกาะ

ญวน ซึ่งยังคงเปนเกาะที่ยังคงสภาพเปนธรรมชาติมีการพักอาศัยและทําการเกษตรแบบเบาบาง ซึ่งรอการพัฒนาเพื่อ

รองรับความตองการในอนาคต นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ยังมีหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญกลางเมือง 

หรือมีชื่อที่รูจักกันคือ อุทยานสวรรค (หนองสมบุญ) ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนามาเปนสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ 

หรือเพื่อการพักผอนหยอนใจ และยังมีหนองน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก กระจายอยูทั่วไปในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

และยังมีอุปกรณเครื่องจักรกลหนักไวใชในการซอมแซมถนน  ซึ่งทําใหถนนมีความสะอาดสวยงามและกวางขวาง  

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานงานชางในการใหคําปรึกษากับประชาชน มีอาคารสํานักงาน

เทศบาล ที่มีรูปรางลักษณะทางสถาปตยกรรมที่มีความโดดเดน และมีการคมนาคมที่สามารถไปสูภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  4.3  ขอมูลความตองการตอบสนองตอปญหา 

  เทศบาลควรจัดใหมีการทําผังเมืองรวมของเทศบาลนครนครสวรรค ปรับปรุงกอสรางถนนในพื้นที่

ทั้งหมดใหไดมาตรฐาน  และตองการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบนถนนในพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะทําการปรับปรุงวาง

ทอระบายน้ําในพื้นที่ใหไดมาตรฐาน และเล็งเห็นถึงความสําคัญดานการปรับปรุงจัดระบบเสนทางการเดินรถโดยสาร

และจัดใหมีทาจอดรถที่ไดมาตรฐานในเขตเมือง และถาจะใหการดําเนินเปนไปอยางเรียบรอยและครบวงจร 
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  4.4  ขอมูลความตองการตอบสนองตอศักยภาพ 

  จากขอมูลศักยภาพเราจึงทราบถึงความตองการของการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค วาควรจะ

พัฒนาระบบการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวบริเวณตนแมน้ําเจาพระยา ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใน

สวนของการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหสวยงาม พื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ เพื่อรองรับการพัฒา

ทางดานเศรษฐกิจ  

 5   ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
  5.1    ขอมูลปญหา 

  ผลกระทบทางดานสังคมจากการพัฒนาเมืองตลอดเวลาที่ผานมาเปนการสงเสริมเศรษฐกิจระบบ

ทุนนิยม ทําใหเกิดความนิยมทางดานวัตถุ ผูคนตองแขงขันทํามาหากินอยางหลีกเหล่ียงไมได ประกอบกับขาดการ

สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมกอใหเกิดคานิยมที่ผิด ๆ สูสังคมตลอดจนทําใหเยาวชนและสถาบันครอบครัว

ออนแอลง สงผลใหปญหาตาง ๆ ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เชน ปญหาความยากจน ปญหายาเสพติดปญหา

อาชญากรรม ปญหาเด็กและเยาวชน ฯลฯ ซึ่งจากการแสดงความคิดเห็นผานทาง www.nakornsawan.go.th ณ วันที่ 

16 พฤษภาคม 2549 ชาวนครสวรรคตองการใหแกปญหาดานเด็กและเยาวชนคิดเปน 45.4% ปญหาดานยาเสพติดคิด

เปน 22.7% ปญหาดานความยากจน 21% จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 229 คน ซึ่งแมจะเปนจํานวนไมมากนักแต

เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงปญหาสังคมของเทศบาลนครนครสรรคที่ตองการใหแกไขไดชัดเจน นอกจากปญหาที่กลาวมา

ขางตนแลว ความตองการการดูแลของกลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครสวรรคก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ควรไดรับการ

แกไขดูแล อาทิ ป พ.ศ. 2545 ความตองการศูนยบริการผูสูงอายุทางสังคมที่มีความตองการถึง 70.8% แตมีผูที่ไดรับ

ความชวยเหลือเพียง 11.1% จากกลุมผูสูงอายุทั้งหมด 27,096 คน (อายุตั้งแต 60-98 ป) ประกอบในเทศบาลยังไมมี

ขอมูลสถานสงเคราะหคนชราทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งภาครัฐและเทศบาล ควรมีบทบาทในการเขามาดูแลดวยอีกจุด

หนึ่งปญหาอาชญากรรมเปนอีกปญหาหนึ่งที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป เห็นไดจากคดีอุกฉกรรจในป 2546 เพิ่มขึ้นจากป 

2545 คิดเปน 1.6 เทา ของคดีที่เกิดในป 2545 คดีประทุษรายตอชีวิตและรางกายและเพศเพิ่มขึ้น 1.78 เทาของป 2545 

คดีประทุษรายตอทรัพยสินเพิ่มขึ้น 1.17 เทาของป 2545 และคดีที่นาสนใจเพิ่มขึ้น 1.61 เทา ของคดีที่เกิดขึ้นในป 2545

ปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน เปนผลจากการพัฒนาและการเติบโตอยางรวดเร็วของเมืองโดยไมมีการวางแผนและ

การกํากับการพัฒนาใหเปนไปตามแผนที่ผานมา ฉะนั้นการพัฒนาในอนาคตควรมีการวางแผนการแกไขอยางเปน

ระบบ และนําไปปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง เนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ตองแกไขโดยความรวมมือ

จากทุกฝายและทุกคนในพื้นที่เพื่อใหเปนชุมชนเมืองที่นาอยูอยางยั่งยืนและสมกับคําวา “นครสวรรค City of 

Paradise” อยางแทจริง 

  5.2  ขอมูลศักยภาพ 

  มีเครื่องมือและบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครบถวน และมีประสิทธิภาพ  มี

อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ  มีแหลงน้ําสําหรับการดับเพลิงและการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  มีส่ือการประชาสัมพันธที่ทันสมัยและครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล 

  5.3  ขอมูลความตองการตอบสนองตอปญหา 

  เทศบาลควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตตัวเมือง เพื่อ

การวางแผนการจัดระบบการรักษาความเรียบรอยภายในเขตเมือง มีระบบการปองกันบรรเทาสาธารณภัยที่ได

มาตรฐาน  ใหครอบคลุมพื้นที่   เพื่อปองกันหรือรับมือกับสาธารณภัยและอุบัติ เหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนรูจักวิธีการปองกันอุบัติเหตุทางถนนและการใชไฟฟาอยางถูกวิธี 
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  5.4   ขอมูลความตองการตอบสนองตอศักยภาพ 

  ควรอบรมบุคลากรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ควรจัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องการปองกันลดอุบัติเหตุใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 

 
 6.  ดานการบริหารจัดการที่ด ี
  6.1  ขอมูลดานปญหา 

  มีการบริหารงานที่ลาชา ขาดความโปรงใส ตลอดจนบุคลากรขาดความรูความสามารถและความ

ชํานาญ  ทําใหการใชจายงบประมาณขาดประสิทธิภาพ  เปนผลจากการมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นปญหาความ

ตองการและกําหนดนโยบายรวมกันระหวางคณะผูบริหารฝายการเมือง และพนักงานของเทศบาลนครนครสวรรค 

รวมทั้งประชาชนขาดโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหารงานและการตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลนคร

นครสวรรคเพื่อใหเกิดความโปรงใสเปนธรรมและทั่วถึง 

  6.2   ขอมูลดานศักยภาพ 

  มีคณะผูบริหารที่มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน พรอมทั้งมี นโยบายที่

ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง สอดรับกับมีโครงสรางทางการบริหารจัดการและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

ตลอดจนมีความพรอมทางดานเทคโนโลยี สําหรับการบริหารจัดการสมัยใหมมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรของ

องคกรใหมีคุณภาพ และมีระบบการจัดเก็บภาษีและการใชจายเงินที่มีคุณภาพ  

  6.3  ขอมูลความตองการตอบสนองตอปญหา 

  จากประเด็นในเรื่องขอมูลดานปญหาทําใหทราบวา การบริหารงานลาชาขาดความโปรงใส  ควรมี

การปรับปรุงระบบการบริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดฝกอบรม  สรางจิตสํานึกของพนักงานใหเปน

ผูใหบริการที่ดี  สรางการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารองคกรไปพรอมๆ กัน  ปรับปรุงงานดานการบริหารงาน

บุคคลใหมีคุณภาพ  นําระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลมาใชในเรื่องการบริหารงานดานตางๆ  มีการวาง

แผนการใชเงิน  และการดําเนินการวางแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา  ควรจัดใหมีการวางแผนการประชาสัมพันธ  

โดยใชระบบการสื่อสาร  ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองตอการ

บริหารงานขององคกรและใหบริการประชาชนไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 

  6.4  ขอมูลความตองการตอบสนองตอศักยภาพ 

  จากประเด็นเรื่องขอมูลดานศักยภาพ ในเมื่อเทศบาลนครนครสวรรคมีผูบริหารที่ มีความรู 

ความสามารถ  มีทรัพยากรทางการบริหาร  เชน  คน  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณที่เพียบพรอม  แตขาดความรู

ทางดานการบริหารจัดการองคกรและวิทยาการสมัยใหม  ควรตอยอดพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

โดยการใหการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาความรูดานตางๆ ใหกับบุคลากร  อาทิเชน เรื่องการสรางระบบฐานขอมูลเพื่อ

การพัฒนาและการสรางระบบงานบริการประชาชน One Stop Service  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงาน เปดชองทางการสื่อสารและรับฟงความคิดเห็นทางระบบสารสนเทศ Internet  จัดใหมีสวัสดิการที่ดีเพื่อ

บํารุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตตองดําเนินการดวยความโปรงใส  มีการตรวจติดตามประเมินผลอยางเปน

รูปธรรมจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่  1  ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

♦ จุดแข็ง ไดแก 
  1. ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและใหการสนับสนุนงานดานสาธารณสุข 

  2. มีโครงสรางงานดานสาธารณสุขครบทุกดาน 

  3. มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอตอความตองการ 

♦ จุดออน  ไดแก 

  1. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน แพทย เภสัชกร ทันตแพทย ทันตาภิบาล 

  2. บุคลากรยังขาดทักษะในบางเรื่อง เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  มีอายุการใชงานมานาน  ไมทันสมัย  เชน  รถเก็บขนขยะ 

  4. การจัดเก็บขอมูลภายในยังไมเปนระบบ  

♦ โอกาส  ไดแก 

  1. นโยบายแหงชาติมีสวนกระตุนใหสวนราชการเรงรัดการดําเนินงาน เชน นโยบายเมืองไทย

แข็งแรง 

  2. มีระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับ ดานสาธารณสุข  เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

  3. มีหนวยงานดานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่ชวยสนับสนุนดานบริการและวิชาการ  ทําใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  4. เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารดาน

สุขภาพมากขึ้น เกิดความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

♦ อุปสรรค  ไดแก 

  1. ยังไมมีการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข  ทําใหการประสานงานตางๆ เปนไปไดยาก 

  2. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและสังคม  

  3. วัฒนธรรมแบบบริโภคนิยมและ    การเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกกอใหเกิดปญหาสุขภาพ   

  จากผลวิเคราะหจะสรุปไดวา  ประเด็นในการพัฒนาดังกลาวสามารถดําเนินการได จะทําให

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 

 
  ประเด็นการพัฒนาที่  2   ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

♦ จุดแข็ง  ไดแก 
  1. เทศบาลมีสถานศึกษาเปนของตนเองในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

  2. เทศบาลมีงบประมาณเปนของตนเอง 

  3. เทศบาลมีบุคลากรทางการศึกษาของตนเอง 

♦ จุดออน  ไดแก 

  1. ยังขาดเอกภาพในการพัฒนาเรื่องการศึกษาอยางเปนระบบ 

  2. ยังขาดการอนุรักษฟนฟูดานการศาสนา และวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
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♦ โอกาส  ไดแก 

  1. กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลในการจัดการศึกษา 

  2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ การบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 

♦ อุปสรรค  ไดแก 

  1. ประชาชนบางสวนยังไมใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาลในดานนี้เทาควร 

  จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถ

ดําเนินการได  และจะกอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ  สรางจิตสํานึก และสรางโอกาสในการอนุรักษฟนฟู

ศาสนา  และวัฒนธรรมแกประชาชนและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค 

 
  ประเด็นการพัฒนาที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

♦ จุดแข็ง  ไดแก 
  1.  ผูบริหารมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  บุคลากรมีความทุมเทและอดทนในการทํางาน 

  3.  งบประมาณที่สนับสนุนมีเพียงพอ 

  4.  ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนดานสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

♦ จุดออน  ไดแก 

  1. จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอ 

  2. เครื่องมือเคร่ืองใชดานเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ 

  3. ไมมีระบบฐานขอมูลชุมชน 

♦ โอกาส  ไดแก 

  1. นโยบายรัฐบาล 

  2. หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน 

  3. ชุมชนใหความรวมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

♦ อุปสรรค  ไดแก 

  1. ปญหาการเมืองภายนอกหนวยงาน 

  2. งานและการจัดกิจกรรมทับซอนกับหนวยงานภายนอก 

  3. มีขอจํากัดของเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรม เพราะไดรับผลกระทบจากหนวยงานภายนอก 

  จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  ประเด็นการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและชุมชนดังกลาว

สามารถดําเนินการได  ซึ่งจะกอใหเกิดการแกไขปญหาความยากจนของชุมชนในเขตเทศบาลได 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่  4   ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการทองเที่ยว  

♦ จุดแข็ง  ไดแก 
  1. มีเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณเพียงพอ 

  2. มีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานครบ 

  3. มีงบประมาณเพียงพอ 

  4. ผูบริหารใหการสนับสนุน 
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♦ จุดออน  ไดแก 

  1. มีปญหาดานฐานขอมูล 

  2. มีปญหาดานการประสานงานระหวางหนวยงานตางสังกัด 

♦ โอกาส  ไดแก 

  1. เปนตนกําเนิดแมน้ําเจาพระยา 

  2. มีภูมิประเทศหลากหลาย 

  3. หนวยงานราชการใหความรวมมือ 

  4. นักการเมืองใหความรวมมือสนับสนุนในดานงบประมาณ 

  5. มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมตอไดหลายภาค 

♦ อุปสรรค  ไดแก 

  1. มีปญหาดานภัยธรรมชาติ (น้ําทวม) 

  2. ผังเมืองในอดีตไมอํานวยตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา 

  3. มีการบุกรุกครอบครองพื้นที่สาธารณะ 

  4. ระเบียบกฎหมายบางขอยากที่จะนําไปปฏิบัติ 

  จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  ประเด็นในการพัฒนาดังกลาวสามารถดําเนินการได และเมื่อทํา

สําเร็จแลวคาดวาประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในดานสาธารณูปโภค 

 
  ประเด็นการพัฒนาที่  5  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

♦ จุดแข็ง  ไดแก 
  1. ผูบริหารเล็งเห็นและใหความสําคัญ 

  2. บุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

♦ จุดออน  ไดแก 

  1. เครื่องมือเคร่ืองใชมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  2. เครื่องมือไมทันสมัย 

♦ โอกาส  ไดแก 

  1. การรับรูและรับทราบ และการมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแนชัด 

♦ อุปสรรค  ไดแก 

  1. กฎหมายและระเบียบที่ไมทันสมัย 

  2. พื้นที่ในการควบคุมดูแลมีจํานวนมาก 

  3. ประชากรในพื้นที่ใหความรวมมือเปนสวนนอย 

  4. การประสานงาน ความรวมมือจากหนวยงานอื่น อยูในระดับนอย 

  จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  ประเด็นในการพัฒนาดังกลาว ทําได เพราะเทศบาลนคร

นครสวรรคมีเครื่องมือ  และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีหนวยงานที่ชวยเหลือและสนับสนุน  พรอมทั้งแนวทางดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนวาระแหงชาติดวย  ถาดําเนินการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาสําเร็จแลวจะทําให

เทศบาลนครนครสวรรคเปนองคกรที่มีศักยภาพและความพรอมสูงในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  6   ดานการบริหารจดัการที่ด ี

♦ จุดแข็ง  ไดแก 
  1. มีคณะผูบริหารที่มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศน 

  2. ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจน 

  3. มีบุคลากรสวนใหญที่มีคุณภาพ 

  4. มีระบบการบริหารที่เปนหลักธรรมาภิบาล 

  5. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน 

  6. มีการบริการที่รวดเร็วเสมอภาคเปนธรรม 

♦ จุดออน  ไดแก 

  1. ระบบบริหารจัดการภายในองคกรในภาพรวมยังขาดความคลองตัว 

  2. บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจและความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

  3. ยังขาดการประชาสัมพันธที่ดี 

  4. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

♦ โอกาส  ไดแก 

  1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดกําหนดใหเปนหนาที่ที่ตองทํา 

  2. รัฐบาลและจังหวัดใหการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจการของเทศบาล 

  3. หนวยงานและองคกรปกครองทองถิ่นอื่นนิยมมาเยี่ยมชมดูงาน 

  4. หนวยงานภาคเอกชนดานการสื่อสารมวลชนนําไปเผยแพรทางสื่อตางๆ 

  5. หนวยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใชเปนแหลงเรียนรูและทําการวิจัยเพื่อผลทางการศึกษา

และประโยชนทางวิชาการ 

♦ อุปสรรค  ไดแก 

  1. การสนับสนุนสงเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคลองตัวตอเนื่อง 

  2. ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอในการดําเนินโครงการจากภาครัฐ 

  3. องคกรประชาชนและภาคเอกชนยังไมใหความสําคัญและความรวมมือเทาที่ควร   

  จากการวิเคราะหสรุปไดวา  ประเด็นในการพัฒนาดานการบริหารจัดการงานเทศบาลดังกลาว  

สามารถดําเนินการได ซึ่งจะกอใหเกิดองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

 

----------------- 
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4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก

ตอแสนประชากร

อัตราปวยฯ ป 2544 = 810.05                

 ป 2545 = 210.50                                

 ป 2546 =  265.60                               

 ป 2547 = 132.70                                

ป 2548 = 195.86    คามัธยฐานป 

2544-2548 = 266

ลดลง 10% ใน

แตละปจาก

คามัธยฐาน

ไมเกิน 240 ไมเกิน 216 ไมเกิน 195 ไมเกิน 176 ไมเกิน 159

อัตราปวยดวยโรคอหิวาตกโรค 

ตอแสนประชากร

ป 2546 - 2548 = 0 ตอแสนประชากร 0 0 0 0 0 0

รอยละของแมวและสุนัขที่ปวย

ตายดวยโรคพิษสุนัขบา

ป 2548 = 2 ตัว 0 0 0 0 0 0

รอยละของสัตวปกที่ปวยตาย

ดวยโรคไขหวัดนก

มีสัตวปกที่เลี้ยงในเขตเทศบาล 20,000 ตัว ไมเกิน 5% ไมเกิน 5% ไมเกิน 5% ไมเกิน 5% ไมเกิน 5% ไมเกิน 5%

รอยละของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลที่ไดรับการอบรม

เรื่องยาเสพติด

ป 2547 ไดรับการอบรมรอยละ 35   ป 

2548  ไดรับการอบรมรอยละ 48   ป 

2549  ไดรับการอบรมรอยละ 50

60% 55% 58% 60% 60% 60%

จํานวนศูนยเพื่อนใจวัยรุน 

(Friend Corner) ในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล 8 โรงเรียนมีศูนยเพื่อน

ใจวัยรุนจํานวน 2 โรงเรียน   ตองการอีก 6

 โรงเรียน

6 โรงเรียน 2 2 2 - -

เปาหมาย (Target)  5  ป
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ จํานวนประชาชนที่ไดรับสื่อ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับยาเสพติด

ประชาชนที่ไดรับสื่อประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับยาเสพติด ป 2547 จํานวน 3,000

 คน ป 2548 จํานวน 4,000 คน ป 2549 

จํานวน 5,000 คน

60,000 ราย 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

รอยละของทารกแรกเกิดที่มี

น้ําหนักนอยกวา 2500 กรัม

ป 2547 = รอยละ 8.23     ป 2548 = 

8.26 (ขอมูลจังหวัดนครสวรรค)

ไมเกิน 7% ไมเกิน 8% ไมเกิน 7.5% ไมเกิน 7% ไมเกิน 7% ไมเกิน 7%

รอยละของเด็กอายุ 0 - 6 ป ที่มี

การเจริญเติบโตตามเกณฑ

มาตรฐาน

ป 2548 = รอยละ 95.06 (ขอมูลจังหวัด

นครสวรรค)

95% 95% 95% 95% 95% 95%

รอยละของเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาที่มีน้ําหนักตอ

สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

ป 2547 = 91.28 %      ป 2548  87.60% 90% 88% 89% 90% 90% 90%

รอยละของสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป

ที่ไดรับการถายทอดความรูและ

ทักษะในการตรวจเตานมดวย

ตนเอง

ป 2548 = 85.90% (ขอมูลจังหวัด

นครสวรรค)

90% 86% 87% 88% 89% 90%

รอยละของประชาชนอายุ 40 ป

ขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

ป 2548 = 85.30% (ขอมูลจังหวัด

นครสวรรค)

90% 86% 87% 88% 89% 90%
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ รอยละ 50 ของสตรีอายุ 

35,40,45 ,50,55,60 ป ที่ไดรับ

การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

ป 2548 = 42.50% (ขอมูลจังหวัด

นครสวรรค)

50% 46% 47% 48% 49% 50%

รอยละของผูสูงอายุที่เปน

สมาชิกชมรมผูสูงอายุและรวม

กิจกรรมทุกเดือน

ป 2548 = 50% (ขอมูลจังหวัดนครสวรรค) 50% 50% 50% 50% 50% 50%

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการ

ตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 

ครั้ง

ป 2548 = 60% (ขอมูลจังหวัดนครสวรรค) 60% 60% 60% 60% 60% 60%

รอยละของประชาชนอายุ 6 ป 

ขึ้นไปที่มีการออกกําลังกายตาม

เกณฑ

ป 2548 = 44.60% (ขอมูลจังหวัด

นครสวรรค)

60% 50% 52% 55% 58% 60%

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอ

แสนประชากร

ป 2548 = 1.01 /แสนประชากร ไมเกิน 7 ไมเกิน 7 ไมเกิน 7 ไมเกิน 7 ไมเกิน 7 ไมเกิน 7

จํานวนครั้งตอปที่ไดรับการ

อบรมพัฒนาความรูของ

อาสาสมัครสาธารณสุข/แกนนํา

สุขภาพ/เยาวชนอาสาสมัคร

สาธารณสุข

ป 2548 = 4 ครั้ง 40  ครั้ง 4 6 8 10 12
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภค รอยละของรานอาหารและแผง

ลอยที่ผานเกณฑอาหารสะอาด 

รสชาติอรอย (Clean Food 

Good Taste)

ป 2548 จํานวนรานอาหาร 290 ราน 

(ผานเกณฑ 160 ราน) คิดเปน 55.17%  

ตองการใหผานเกณฑเปน 80%

80% 60% 65% 70% 75% 80%

รอยละของรานอาหารและแผง

ลอยที่ผานเกณฑอาหารสะอาด 

รสชาติอรอย (Clean Food 

Good Taste)

ป 2548 แผงลอย 300 แหง (ผานเกณฑ 

165 แหง) คิดเปน  55.00%

80% 60% 65% 70% 75% 80%

จํานวนตลาดสดที่ผานการตรวจ

ประเมินดานความปลอดภัย

อาหาร (Food Safety)

ตลาดสดในเขตเทศบาลมีจํานวน 5 แหง 

ยังไมผานการตรวจประเมินดานความ

ปลอดภัยของอาหาร

5 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับปายโรง

อาหารมาตรฐานระดับดีมาก

โรงเรียนในเขตเทศบาลที่ไดรับปายโรง

อาหารมาตรฐานระดับดี จํานวน 34 แหง 

ตองการผานเกณฑระดับดีมาก

34 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง 4 แหง -

ปองกันและลดปญหามลพิษ คาเฉลี่ยการผลิตขยะตอคนตอวัน ป 2548 = 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน 0.80 0.90 0.87 0.85 0.83 0.80

รอยละของหลังคาเรือนที่ไดรับ

บริการจัดเก็บขยะ

มีบานเรือน 35,781 หลังคาเรือน จัดเก็บ

ขยะได 32,203 หลังคาเรือน คิดเปน 90 %

95% 91% 92% 93% 94% 95%
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ปองกันและลดปญหามลพิษ รอยละของปริมาณขยะที่

สามารถนํากลับมาใชใหมได

มีปริมาณขยะประมาณ 90 ตันตอวัน นํา

กลับมาใชใหมได 10% ของปริมาณขยะที่

จัดเก็บทั้งหมด

15% 11% 12% 13% 14% 15%

จํานวนถนนตัวอยาง ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จํานวน

 9 สาย ยังไมเปนถนนตัวอยาง ดาน

สิ่งแวดลอม

5 สาย 1 สาย 1 สาย 1 สาย 1 สาย 1 สาย

จํานวนโรงเรียนที่เขารวม

โครงการบริหารจัดการขยะอยาง

เปนระบบ

โรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 34 แหง  

เขารวมโครงการแลว 8 แหง

10 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง

รอยละของเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

ป 2548 = 2.35% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10%

รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

เสียง

ป 2548 = 5.88% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10%

รอยละของเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับกลิ่น

ป 2548 = 14.70% < 10% 14% 13% 12% 11% < 10%

ศักยภาพของบุคลากรและองคกรอยูในระดับ

เกณฑมาตรฐาน

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

ป 2548 = 65.71% 80% 70% 75% 80% 85% 90%

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา

จํานวนครูและนักเรียนที่ไดรับ

การอบรมและเกิดการเรียนรู

มีครูจํานวน 360 คน เขารับการอบรมแต

ละกลุมสาระการเรียนรู จํานวน 180 คน 

ยังไมไดรับการอบรมในแตละกลุมสาระ

จํานวน 180 คน

900 คน 180 180 180 180 180
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา

จํานวนครูและนักเรียนที่ไดรับ

การอบรมและเกิดการเรียนรู

จํานวนนักเรียนมีทั้งสิ้น 6,442 คน เขารับ

การอบรม 1,442 คน ยังไมไดรับการอบรม

 5,000 คน

5,000 คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

จํานวนนักเรียนที่ผานการ

ประเมิน

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูตลอด

ปการศึกษาทุกระดับชั้น รวมทั้งสิ้น 6,442

 คน ตอป

32,210 คน 6,442 6,442 6,442 6,442 6,442

จํานวนสื่อการเรียนการสอน

อยางมีคุณภาพทุกกลุมสาระการ

เรียนรู

จํานวนสื่อการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ

 จํานวนไมต่ํากวา 500 ชิ้นตอป

2,500 ชิ้น 500 500 500 500 500

จํานวนครูและนักเรียนมีวินัย 

และมีคุณธรรมมากขึ้น

มีครู 360 คน  ขาดระเบียบวินัย  160  คน 160 คน 40 40 40 40 0

   มีนักเรียน 6,442 คน ขาดระเบียบวินัย 

1,200  คน

1,200 คน 240 240 240 240 240

จํานวนครูไดรับรางวัลในการเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ 

มากขึ้น

จํานวนครู 360 คน เขารวมกิจกรรมและ

ไดรับรางวัลตอปการศึกษา  จํานวน 45 

คน  ตองการใหเขารวมกิจกรรมและไดรับ

รางวัลเปน 50 คนตอป

240 คน 45 45 50 50 50
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา

จํานวนนักเรียนไดรับรางวัลใน

การเขารวมกิจกรรมการแขงขัน

ตาง ๆ มากขึ้น

จํานวนนักเรียน 6,442 คน เขารวม

กิจกรรมและไดรับรางวัลตลอดป

การศึกษา  จํานวน 1,442 คน  ตองการ

เขารวมกิจกรรมอีก 5,000 คน

5,000 คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

จํานวนครูสอนภาษาจีนที่เพิ่มขึ้น จํานวนครู 360 คน มีครูผูสอนภาษาจีน 

22 คน  ตองการครูผูสอนเพิ่ม 15 คน

15 คน 3 3 3 3 3

จาํนวนนักเรียนที่อานเขียน

ภาษาจีนได

จํานวนนักเรียน 6,442 คน มีนักเรียนที่

เรียนภาษาจีน 2,400 คน  อานออกเขียน

ได 1,200 คน ตองการใหอานออกเขียน

ไดอีก 1,200 คน

1,200 คน 240 240 240 240 240

ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคงอยู

อยางยังยืน

จํานวนประชาชนมีสวนรวมใน

การอนุรักษ และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ

ทองถิ่น

มีประชากร 97,685 คน เขารวมกิจกรรม 

44,100 คน ขาดผูเขารวม 53,585 คน

53,585 คน 10,000 11,000 11,000 11,000 10,585

จํานวนประชาชนมสีวนใน

กิจกรรม ประเพณีรัฐพิธี ราชพิธี

 ศาสนพิธี และภูมิปญญาทองถิ่น

มีประชาชน 97,685 คน เขารวมกิจกรรม 

25,000 คน ตองการใหเขารวมกิจกรรมอีก

 72,685 คน

72,685 คน 14,500 14,500 14,500 14,500 14,685
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

เพื่อใหมีความเปนเลิศดานกีฬาดนตรี และ

นันทนาการ

จํานวนนักกีฬาไดรับชัยชนะ จํานวนนักกีฬา 300 คน ไดรับชัยชนะ

จํานวน 200 คน ตองการใหไดรับชัยชนะ

เพิ่มอีกปละไมต่ํากวา 50 คน

265 คน 50 50 50 55 60

จํานวนเด็กเยาวชนและ

ประชาชนออกกําลังกาย เลนกีฬา

เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 

97,685 คน มีผูเขารวมกิจกรรมการออก

กําลังกาย 50,000 คน ตองการใหออก

กําลังกายเพิ่มอีก 47,685 คน

47,685 คน 9,500 9,500 9,500 9,500 9,685

เพื่อใหมีความเปนเลิศดานกีฬาดนตรี และ

นันทนาการ

ประเภทกีฬาที่มีความเปนเลิศ ตองการใหมีความเปนเลิศทางดานกีฬา

ฟุตบอล ยกน้ําหนัก และจะเพิ่มสูความ

เปนเลิศปละ 1 ประเภท จากเซปกตะกรอ 

กรีฑา วอลเลยบอล เทนนิส แบดมินตัน

5 ประเภท 1 1 1 1 1

ประเภทดนตรีที่มีความเปนเลิศ ตองการใหมีความรู มีความเปนเลิศไทย

สากล สตริง

5 ประเภท 1 1 1 1 1

แกไขปญหาความยากจน จํานวนครั้งที่จัดอบรมฯ 

คณะกรรมการและสมาชิกกลุม

ออมทรัพย

ป 2548 มีการจัดอบรม สัมมนา และทัศน

ศึกษาดูงาน คณะกรรมการและสมาชิก

กลุมออมทรัพย จํานวน 1 ครั้ง 

ตั้งเปาหมายจัดใหได 5 ครั้ง

 5 ครั้ง 1 1 1 1 1
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

แกไขปญหาความยากจน จํานวนครั้งที่จัดโครงการ ป 2549 มีการจัดงานจําหนายสินคาชุมชน

 1 ครั้ง มีชุมชนเขารวม 20 ชุมชน คาดวา

จะจัดงานอีก 10 ครั้ง เพื่อใหชุมชนเขา

รวมครบ 58 ชุมชน

 10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง

จํานวนผูจดทะเบียนที่ไดรับ

ความชวยเหลือ

ป 2547 มีประชากรในเขตชุมชนเทศบาล 

จํานวน 62,680 คน มีผูจดทะเบียนแกไข

ปญหาความยากจน จํานวน 8,502 คน 

ไดรับการชวยเหลือจํานวน 1,405 คนยัง

ไมไดรับการชวยเหลือจํานวน 7,097 คน

 7,097 คน  1,000 คน  1,397 คน  1,500 คน  1,500 คน  1,700 คน

จํานวนผูขึ้นทะเบียนคนจนที่

ไดรับการชวยเหลือฌาปณกิจ

ศพผูยากไรอนาถา

ป 2550 มีการแกไขปญหาความยากจน

ชวยเหลือฌาปนกิจศพผูยากไรอนาถา 

เปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนจํานวน 75 คน

 75 คน 15 15 15 15 15

จํานวนผูขึ้นทะเบียนคนจนที่

ไดรับการชวยเหลือดานการ

รักษาพยาบาลผูยากไรในชุมชน

ป 2550 มีการแกไขปญหาความยากจน

ชวยเหลือดานการรักษาพยาบาลผูยากไร

ในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนจํานวน 250 คน

 250 คน 50 50 50 50 50
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวนผูผานการฝกอบรมมี

ทักษะดานการประกอบอาชีพ

ในป 2547 มีประชากรในเขตเทศบาล

ในชวงอายุวัยทํางาน 39,492  คน (ชวง

อายุ 15 - 60 ป)ผานการอบรมทักษะดาน

อาชีพตามโครงการสงเสริมอาชีพ

ประชาชนในป 2548  จํานวน 290 คน ยัง

มีผูที่ยังไมไดรับการฝกอบรมตาม

โครงการดังกลาวอยูอีกจํานวน 39,202 

คน  ตั้งเปาหมายใหผูผานการอบรม

ทักษะดานอาชีพจํานวน 1,450 คน (ปละ 

290 คน)

 1,450 คน  290 คน  290 คน  290 คน  290 คน  290 คน

สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวนประชาชนที่ผานการอบรม ในป 2547 มีประชาชนในชุมชนชวงอายุ 

15 - 60 ป จํานวน 39,492 คน ผานการ

อบรมจริยธรรมในชุมชนแลวจํานวน 510 

คน ยังมีผูที่ยังไมไดเขารวมโครงการ

ดังกลาวอีก จํานวน38,982 คน 

ตั้งเปาหมายใหผูผานการอบรม จํานวน 

2,900 คน

 2,900 คน  580 คน  580 คน  580 คน  580 คน  580 คน
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวนครั้งที่จัดอบรม ในป 2548 มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา

 และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ 

อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชน 

จํานวน 1 ครั้ง  ตั้งเปาหมายจะจัด

โครงการ  จํานวน 5 ครั้ง

 5 ครั้ง 1 1 1 1 1

จํานวนครั้งที่จัดอบรม ในป 2548 มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา

 และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ 

และสมาชิกกลุมสตรีชุมชน จํานวน 1 ครั้ง 

 ตั้งเปาหมายจะจัดโครงการ  จํานวน 5 

ครั้ง

 5 ครั้ง 1 1 1 1 1

จํานวนครั้งที่ออกสํารวจ ในป 2548 เจาหนาที่ออกสํารวจและ

กรอกขอมูลความจําเปนพื้นฐานของ

ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง  

ตั้งเปาหมายจะออกสํารวจ  จํานวน 5 ครั้ง

 5 ครั้ง 1 1 1 1 1
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวนประชาชนในชุมชนที่

ไดรับบริการดานสุขภาพ และ

ดานขอมูลขาวสาร

ประชากรในชุมชน จํานวน  62,685 คน 

ในป 2548 มีประชากรเขารับการบริการ  

จํานวน 4,000 คน  ยังไมไดรับบริการ 

จํานวน 58,085 คน ตั้งเปาหมายจะมีผู

เขารับบริการตามโครงการฯ จํานวน 

33,000 คน

 33,000 คน  5,800 คน  6,200 คน  6,600 คน  7,000 คน 7,400  คน

สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวนครั้งที่จัดอบรม

คณะกรรมการ เจาหนาที่ และ

สมาชิกฌาปนกิจ

ในป 2550 มีการจัดโครงการอบรม

สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาที่ และ

สมาชิกฌาปนกิจ จํานวน 5 ครั้ง

 5 ครั้ง 1 1 1 1 1

สังคมมีความเขมแข็ง จํานวนครัวเรือนที่เขารวม

โครงการ

ในป 2548 มีครอบครัวในชุมชนเขต

เทศบาล จํานวน 37,600 ครอบครัว มี

ครอบครัวเขารวมโครงการครอบครัวผาสุก

ไปแลว จํานวน 500 ครอบครัว ยังมี

ครอบครัวที่ยังไมไดเขารวมโครงการฯ อีก

จํานวน 37,100 ครอบครัว ในป 

2550-2554 ตั้งเปาหมายใหครอบครัวเขา

รวมโครงการดังกลาวไดจํานวน 1,250 

ครอบครัว

 1,250 ครัวเรือน  250 

ครัวเรือน

 250 

ครัวเรือน

 250 

ครัวเรือน

 250 

ครัวเรือน

 250 

ครัวเรือน
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

สังคมมีความเขมแข็ง จํานวนเยาวชนและประชาชนที่

ผานการอบรมความรูเรื่องยา

เสพติด

ประชาชนและเยาวชนมี จํานวน20,895  

คน  ในป 2548 มีผูเขารับการอบรม 500 

คน ยังมีผูที่ยังไมไดรับการอบรม จํานวน 

20,395 คน เปาหมายในป 2550-2554 

จะมีการอบรมใหกับประชาชนและ

เยาวชน จํานวน 3,000 คน

 3,000 คน  580 คน  590 คน  600 คน  610 คน 620 คน

จํานวนประชาชนเขารวม

โครงการมีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณแข็งแรง

ประชาชนในชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลมี

จํานวน  62,685 คน มีประชาชนในชุมชน

เขารวมโครงการ 6,260 คน (ป 2548)  ยัง

มีประชาชนที่ยังไมไดเขารวมโครงการอยู

จํานวน 56,425  คนในป 2550-2554 

ตั้งเปาหมายใหประชาชนในชุมชนมาเขา

รวมโครงการ จํานวน 35,500 คน

 35,500 คน  6,900 คน  7,000 คน  7,100 คน  7,200 คน  7,300 คน

จํานวนครั้งที่สนับสนุนเงิน

อุดหนุนกองทุนสงเสริมและ

สงเคราะหพลเมืองดี

เพื่อเปนการสนับสนุนผูกระทําความดีใน

การชวยเหลือผูอื่น โดยไมคํานึงถึงผลตอ

ตนเองและครอบครัว จํานวนปละ 1 ครั้ง

 5 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

สังคมมีความเขมแข็ง จํานวนประชาชนที่ผานการอบรม ในป 2547 มีกลุมประชาชนที่ยังไมไดเขา

การอบรมเรื่องกฎหมายจราจร จํานวน 

20,895 คนในป 2548 เขารับการอบรม

เรื่องกฎหมายจราจร จํานวน 710 คน ยัง

มีผูที่ยังไมไดรับการฝกอบรม จํานวน 

20,185 คน ตั้งเปาหมายจะจัดการอบรม

ใหกับประชาชนตามโครงการฯ  จํานวน 

1,450 คน

 1,450 คน 290 290 290 290 290

เด็กและเยาวชน เปนคนดีของสังคม จํานวนเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนที่เขารวมโครงการ

ในป 2548 มีเด็กและเยาวชน ในชุมชนเขต

เทศบาล จํานวน 11,910 คน เขารวม

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 จํานวน 524 คน ยังมีเด็กและเยาวชนที่

ยังไมไดเขารวมโครงการฯ อีกจํานวน 

11,386 คน ตั้งเปาหมายใหเด็กและ

เยาวชน เขารวมโครงการดังกลาว จํานวน

 2,000 คน

 2,000 คน 400 400 400 400 400
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

เด็กและเยาวชน เปนคนดีของสังคม จํานวนเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนที่เขารวมโครงการ

ในป 2548 มีเด็กเล็กในชุมชนเขตเทศบาล

 จํานวน 3,134 คน เขารวมโครงการจัด

กิจกรรมเด็กเล็กและสงเสริมศูนยพัฒนา

เด็กเล็กจํานวน 230 คน ยังมีเด็กเล็กที่ยัง

ไมไดเขารวมโครงการฯ อีกจํานวน 2,904 

คน ในป 2550-2554 ตั้งเปาหมายใหมีเด็ก

เล็กเขารวมโครงการจํานวน 1,150 คน

 1,150 คน 230 230 230 230 230

ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ

 ไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงที

จํานวนผูดอยโอกาสไดรับความ

ชวยเหลือเบื้องตนในการ

ดํารงชีวิตอยางเพียงพอ

จํานวนผูดอยโอกาสที่เทศบาลดําเนินการ

ใหการสงเคราะหจํานวน 700 คน และมีผู

ผานเกณฑการสํารวจแตยังไมไดรับการ

ชวยเหลือ 400 คน

 400 คน  200 คน  100 คน  100 คน   -  -

จํานวนประชาชนที่ประสบภัย

ไดรับความชวยเหลือเบื้องตนใน

การดํารงชีวิตที่จําเปนเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอน

ในป 2548 จํานวนประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอนจากภัยพิบัติ จํานวน 37,600 คน

 เทศบาลฯ ใหการชวยเหลือแลว 7,500 

คน และกําลังดําเนินการอีก 10,000 คน 

ยังมีผูประสบภัยยังไมไดรับการชวยเหลือ

อยูอีก จํานวน 20,100 คน

 20,100 คน 3,500 3,600 4,300 4,300 4,400
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพ

ของชุมชน

จํานวนชุมชนที่ผานเกณฑ

พัฒนาดีเดน

ในป 2548 มีชุมชนในเขตเทศบาลจํานวน

 58 ชุมชน ผานเกณฑชุมชนพัฒนาดีเดน

จํานวน 10 ชุนชนยังมีชุมชนอีก 48 ชุมชน

ที่ยังไมผานเกณฑ ในป 2550-2554 

ตั้งเปาหมายไว 48 ชุมชน

 48 ชุมชน 8 10 10 10 10

จํานวนคณะกรรมการที่ผานการ

คัดเลือก

ในป 2548 มีคณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาล จํานวน 580 คน ผานการ

คัดเลือกเปนคณะกรรมการชุมชนตัวอยาง

 จํานวน 174 คน ยังมีคณะกรรมการไม

ผานการคัดเลือก อีก 406 คน

 406 คน 66 70 80 90 100

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมมีสวน

รวมในการสงเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรมมากขึ้น

ในป 2548 ประชาชนในชุมชนที่อยูในเขต

เทศบาลมีจํานวน  62,685 คน มี

ประชาชนเขารวมโครงการจํานวน 15,300

 คน ยังมีประชาชนที่ยังไมเขารวม

โครงการอีก จํานวน 47,385 คน 

ตั้งเปาหมายไวที่ 88,000 คน (มีผูเขารวม

โครงการซ้ํากับปที่แลวจํานวน 40,615 คน)

 88,000 คน  17,400 คน  17,500 คน  17,600 คน  17,700 คน  17,800 คน
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพ

ของชุมชน

จํานวนชุมชนที่มีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนของตนเองใหดี

ขึ้น

ในป 2550 มีการพัฒนาศักยภาพและ

แกไขปญหาความตองการของประชาชน

ในชุมชน ซึ่งเปนการขจัดปญหาความ

ยากจนโดยยึดหลักการแกไขปญหาตรง

ตามความตองการของชุมชนเนนการมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

อยางยั่งยืน โดยยึดหลักประชาธิปไตย 

จํานวน 58 ชุมชน

58 ชุมชน 58 59 60 60 60

บุคลากรมีประสิทธิภาพ จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม ในป 2548 มีการอบรมครูศูนยเด็กเล็กใน

วิชาที่เกี่ยว กับการเลี้ยงเด็ก จํานวน 1 

หลักสูตร ตั้งเปาหมายจะจัดอบรมครูศูนย

เด็กใหไดจํานวน 5 หลักสูตร

 5 หลักสูตร 1 1 1 1 1

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหลง

ทองเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ไดมาตรฐาน

ความยาวถนนที่ไดรับการ

กอสรางปรับปรุง

มีถนนยาวทั้งหมด 101,590  ม. ชํารุด

เสียหายที่ตองปรับปรุง  41,000  ม.

41,000  (ม.) 5,000 9,000 9,000 9,000 9,000

ความยาวทอที่ไดรับการ

กอสรางปรับปรุง

มีทอระบายน้ําที่ชํารุด เสียหายที่ตอง

ปรับปรุงกอสราง เปนระยะทาง  40,200 

ม. จากที่มีอยู 107,591 ม.

40,200 (ม.) 5,000 8,800 8,800 8,800 8,800
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหลง

ทองเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ไดมาตรฐาน

จํานวนไฟฟาสาธารณะที่ไดรับ

การติดตั้ง

มีไฟฟาสาธารณะที่ไดรับการขยายเขต

มาตรฐาน ติดตั้งบนถนนแลว  8,968 จุด 

ควรติดตั้งเพิ่มจากเดิม  จํานวน  600  จุด

600  จุด 120 120 120 120 120

จํานวนเสาไฟฟาที่ติดตั้ง มีเสาไฟฟาติดตั้งบนถนนแลว  860  ตน 

ควรติดตั้งเสาไฟฟาเพิ่มจากเดิม  จํานวน  

 240   ตน

240  ตน 40 50 50 50 50

จํานวนแหงที่ไดรับการเวนคืน

ที่ดิน

จัดหาและเวนคืนที่ดินและสิ่งกอสรางแลว 

 3 แหง ควรเวนคืนเพิ่มจากเดิม 1 แหง

1  แหง  - 1  -  -  -

จํานวนแหงที่ไดรับการจัดหาที่ดิน จัดหาและเวนคืนที่ดินและสิ่งกอสรางแลว 

 3 แหง ควรจัดหาเพิ่มจากเดิม 4 แหง

4  แหง 2 2  -  -  -

จํานวนความยาวเขื่อน มีเขื่อนปองกันน้ําทวมที่ไดมาตรฐานยาว 

2,999 ม. ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล 

ควรกอสรางเพิ่มเติม  8,926  ม. จาก

ทั้งหมด 11,925  ม.

8926 ม. 1650 ม. 1650 ม. 2000 ม. 2000 ม. 1626 ม.

พื้นที่เกาะกลางที่ปรับปรุง มีพื้นที่เกาะกลางอุทยานสวรรค 8,990 

ตร.ม. ปรับปรุงภูมิทัศน 5,810 ตร.ม.  

ตองปรับปรุงภูมิทัศนอีก 3,180 ตร.ม.

3,180 ตร.ม. 500 500 730 725 725
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหลง

ทองเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ไดมาตรฐาน

จํานวนระบบบําบัดน้ําเสีย ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียขณะนี้กําลัง

ดําเนินการกอสราง เปนการกอสราง

ตอเนื่องป 2548 - 2551

1  แหง - - - - 1

จํานวนบอที่กอสราง มีบอฝงกลบขยะมูลฝอย 266 ไร  ใชพื้นที่

แลว 75 ไร ( 1 บอ)  ควรกอสรางระยะ 2 

ใหสมบูรณอีก 1 บอ

1 บอ - - 1 - -

จํานวนศูนยกําจัดขยะที่กอสราง

ใหแลวเสร็จ

ยังไมมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม 1  ศูนย - 1 - - -

จํานวนสวนสาธารณะ มีสวนสาธารณะ 2 แหง ตองปรับปรุงเพิ่ม

อีก 4 แหง

4  แหง 1 1 1 1 -

มีหอนาฬิกาเพิ่มขึ้น 1 แหง มีหอนาฬิกา 1 แหง ตองการกอสรางเพิ่ม

อีก 1 แหง

1 แหง - - 1 - -

พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่สรางเสร็จ ยังไมมีพิพิธภัณฑสัตวน้ํา 1 แหง - - - - 1

จํานวนหอชมเมืองที่สรางเสร็จ ไมมีหอชมเมือง 1  หอ 1 -  - - -

รอยละของการผลิตน้ําประปาที่

เพิ่มขึ้นจากป 2549

ป 2549 มีกําลังการผลิตน้ําประปาตอวัน 

70,800  ลบ.ม.  มีการใชน้ําวันละ 60,000

 ลบ.ม. คาดวาความตองการน้ําประปา

เพิ่มขึ้น 15%

15% - 15% 15% 15% 15%
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหลง

ทองเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ไดมาตรฐาน

ความยาวทอประปาที่ไดรับการ

ปรับปรุง

มีทอประปายาว 203,180 เมตร ตองการ

ปรับปรุง 12,500 เมตร จากความยาวที่

ตองปรับปรุง 56,000 เมตร

12,500 เมตร 2,500 เมตร 2,500 เมตร 2,500 เมตร 2,500 เมตร 2,500 เมตร

จํานวนผูมาใชบริการ มีผูใชบริการศูนยบริการนักทองเที่ยวในป 

2548 จํานวน 200 คน ตองการใหมี

ผูใชบริการเพิ่มปละ 50 คน

1,750 คน 250 300 350 400 450

การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

รอยละของประชากรในชุมชนที่

เขารวมกิจกรรม

ประชากรในชุมชน จํานวน  62,685 คน 

เขารวมกิจกรรม จํานวน 6,268 คน คิด

เปน 10% ตองการเพิ่มปละ 5%

25% 5% 5% 5% 5% 5%

บุคลากรของเทศบาลมีความรูในการ

ปฏิบัติงานและดานคุณธรรมจริยธรรม

จํานวนผูที่ผานการอบรมสัมมนา มีบุคลากรเทศบาลทั้งหมด 1,663 คน 

ตองการใหเขารับการอบรมสัมมนา 

จํานวน 1,000 คน

 1,000 คน  200 คน  200 คน  200 คน  200 คน  200 คน

ระบบการใหบริการดานการทะเบียนราษฎร

รวดเร็ว

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ดานทะเบียนราษฏรที่ลดลง

การแจงการเกิด เดิม 30 นาที/ราย 15 นาที/ราย 25 นาที/ราย 20 นาที/ราย 15 นาที/ราย 15 นาที/ราย 15 นาที/ราย

การแจงการตายเดิม 25 นาที/ราย 10 นาที/ราย 20 นาที/ราย 15 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย

 การแจงยายเขา- ยายออก ,  การแจงยาย

ปลายทาง 25 นาที/ราย

5 นาที/ราย 5 นาที/ราย 5 นาที/ราย 5 นาที/ราย 5 นาที/ราย 5 นาที/ราย

 การคัดสําเนาทะเบียนบาน เดิม    20 

นาที/ราย

10 นาที/ราย 15 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ระบบการใหบริการดานการทะเบียนราษฎร

รวดเร็ว

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ดานทะเบียนราษฏรที่ลดลง

การเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุลในทะเบียนบาน

เดิม 25 นาที/ราย

10 นาที/ราย 15 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ดานบัตรประจําตัวประชาชนที่

ลดลง

การทําบัตรประจําตัวประชาชน20 นาที/

ราย

10 นาที/ราย 15 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย 10 นาที/ราย

การจําหนายสินคาในที่สาธารณะมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย

จํานวนจุดผอนผันที่มีความเปน

ระเบียบ

จุดผอนผันจําหนายสินคา 19 จุด ไมมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย 19 จุด

19  จุด 4 จุด 4 จุด 4 จุด 4 จุด 3 จุด

จํานวนผูถูกเปรียบเทียบปรับที่

ลดลง

ผูถูกเปรียบเทียบปรับ ปงบประมาณ2548

 จํานวน 100  ราย

350 ราย 90 ราย 80 ราย 70 ราย 60 ราย 50 ราย

เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการติดตั้ง

ปายโฆษณา

จํานวนผูถูกเปรียบเทียบปรับที่

ลดลง

ผูถูกเปรียบเทียบปรับปงบประมาณ2548 

จํานวน 17 ราย

49 ราย 15 ราย 12 ราย 10 ราย 7 ราย 5 ราย

เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการติดตั้ง

ปายโฆษณา

การขอใบอนุญาตกระทําการ

โฆษณาในที่สาธารณะที่เพิ่มขึ้น

จํานวนผูขอใบอนุญาตกระทําการโฆษณา

 ปงบประมาณ 2548 รวม 196 ราย

1,350 ราย 210 ราย 240 ราย 270 ราย 300 ราย 330 ราย
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ไมมีอัคคีภัยในเขตเทศบาล จํานวนอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน(อปพร.)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

ศูนย อปพร. กลาง ไดกําหนดใหมีสมาชิก 

อปพร. รอยละ 2  ของประชากร 100  คน 

(ประชากร 100 คน ตองมี อปพร.2 คน)  

ประชากร ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

มีจํานวน 97,685  คน ตองมีสมาชิก อป

พร.ในพื้นที่    1,800  คน  มีสมาชิก อป

พร.อยูแลว 1,300 คน  ตองใหมี อปพร.

เพิ่มอีก 500 คน

500  คน 100 คน 100 คน 100 คน 100  คน 100 คน

จํานวนสมาชิก อปพร.ที่ผาน

การฝกอบรม

 มีสมาชิก อปพร. ภายใน เขตเทศบาล 

จํานวน 1,800  คน  ยังไมผานการฝก

ทบทวน 400 คน

400  คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน

จํานวนครั้งของการดําเนินการ

ฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพล

เรือน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณใหทํา

การฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 

ปละ 2 ครั้ง

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ไมมีอัคคีภัยในเขตเทศบาล จํานวนครั้งที่รณรงค ประชาชนขาดความระมัดระวังและขาด

ความรูในการปองกันและระงับอัคคีภัย  

ประชาชนไมทราบวิธีการแจงเหตุขอ

ความชวยเหลือ เมื่อเกิดเพลิงไหม  ตอง

ประชาสัมพันธ แจงเตือนขอความรวมมือ

ใหประชาชนรวมกันปองกันอัคคีภัย  ตอง

ทําการรณรงคใหประชาชนชวยกัน

ระมัดระวังมิใหเกิดอัคคีภัย

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง

จํานวนครั้งที่จัดการตรวจรวม

เฝาระวังภัย

ภายในเขตเทศบาลมีประชากรอาศัยอยู

อยางหนาแนน  ภายในเขตเทศบาล มี

ชุมชนทั้งสิ้น  58  ชุมชนมีเหตุสาธารณภัย

 และการกออาชญากรรม เปนจํานวนมาก 

 จัดใหการตรวจรวม เฝาระวังภัยระหวาง 

อปพร.และตํารวจ

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

เปาหมาย (Target)  5  ป

ไมมีอัคคีภัยในเขตเทศบาล จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ ในชวงเดือนธันวาคม - เมษายน  มักเกิด

เหตุเพลิงไหม ,อุบัติเหตุบนถนน,พายุโซน

รอน   ในชวงเดือน พฤษภาคม - เดือน

พฤษจิกายน มักเกิดอุทกภัยและวาตภัย   

จัดใหมีการรณรงค ประชาสัมพันธแจง

เตือนประชาชน ใหระมัดระวังการเกิดภัย

10  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง

จํานวนชุมชนที่ไดรับการติดตั้ง

ถังเครื่องดับเพลิงเคมี

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรคมีชุมชน

ทั้งสิ้น  58  ชุมชน  2. มีชุมชนที่ติดตั้งถัง

เครื่องดับเพลิงเคมีแลว จํานวน  40  

ชุมชน จะตองติดตั้งถังเครื่องดับเพลิงเคมี

อีกจํานวน  18 ชุมชน ๆ ละ 9 ถัง

18 ชุมชน 18  ชุมชน -

ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละของภาษีที่จัดเก็บเองที่

เพิ่มขึ้นจากป 2548

ในป 2548 จัดเก็บภาษีได 58,046,798.25

 บาท

รอยละ 5 รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5

มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

จํานวนหนวยงานที่ใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี 2 หนวยงาน

 ยังขาดอยูอีก 6 หนวยงาน ตองการ

ระบบฯ 6 หนวยงาน

8 6 - - - -

ประชาชนรับความพึงพอใจจากการเขารับ

บริการ

รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจจาก

เกณฑรอยละ 75

90 80 82 84 87 90
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

1. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

1. สงเสริม สนบัสนุน  ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และ

การปองกนัควบคุมโรคที่เหมาะสม  และจดับริการดานสขุภาพใหครอบคลุม

ทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. พฒันาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชวีิต 

ครอบครัว  สังคม 

3. เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนกัถึงพิษภัยของ        

ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 

4. เสริมสราง  สนับสนนุ ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริม  พฒันา  สรางจติสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพษิ 

 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

และทุกหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

2. ดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม

และนันทนาการ 

 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกนัทางการศึกษาของ

นักเรียนทกุระดับ 

2. พัฒนาวิชาการและสงเสรมิการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (E-Learning) 

3. พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา 

4. สงเสริม สนบัสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ   

เปนเลิศทางดานกฬีา ดนตรี และนนัทนาการ 

5. สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

กิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว 

6. สงเสริม สนับสนุนเดก็ เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

7. สงเสริมสนบัสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา

ทองถิน่ 

 

สํานักการศึกษา 

สํานักปลัดเทศบาล 

สํานักการชาง 

กองสวัสดิการสังคม 

กองวิชาการและแผนงาน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

3. ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

 

1. สงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน 

2. พัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

4.  สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสงัคม และผูประสบภัยพบิัติ เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนเบื้องตน 

5. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สํานักการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

4. พัฒนากายภาพเมือง 1. ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 

2. พฒันาระบบการจราจร 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นนัทนาการ และสวนสาธารณะ 

4. ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคณุภาพ

น้ําประปา 

5. ปรับปรุงและเพิ่มประสทิธภิาพระบบระบายน้ําและการปองกนัน้าํทวม 

 

สํานักการชาง 

สํานักการประปา 

สํานักปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

5. ดานการรักษาความสงบเรียบรอย

และความมัน่คง 

 

1. การสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธ ิเสรีภาพ ของ

ประชาชน 

2. การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  

3. การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

4. การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองวิชาการและแผนงาน 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

6. ดานการบรหิารจัดการที่ด ี

 

1. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมสีวนรวม และความรบัผิดชอบ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง  

2. พฒันาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3. บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาให

เกิดความคุมคา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดอยางทัว่ถึง และเปนธรรม 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสมัพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว 

อยางมีประสิทธิภาพ 

6. พฒันาศักยภาพบุคลากร สถานที ่ เครื่องมือ  เครื่องใช และระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

ทุกหนวยงาน 

 

 64 



 

บทที่ 6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรคไปสูการปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค ที่ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติแลวนั้น ตองมี

การติดตามและประเมินผลอยางเปนขั้นตอน  ในการวัดระดับความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผนยุทธศาสตร 

เทศบาลนครนครสวรรค ไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไว  3  แนวทาง  

ดังนี้ 

  1. การกําหนดองคกรการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  

กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาศัยอํานาจตามระเบียบฯดังกลาว 

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค 

ตามคําส่ังเทศบาลนครนครสวรรค ที่ 1563/2549 ลงวันที่  13  ธันวาคม  2548  และคําส่ังเทศบาลนครนครสวรรค      

ที่ 105/2549  ลงวันที่  31  มกราคม  2549  ประกอบดวย 

  1. นายอดุลย  ศรีประทักษ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 

  2. นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

  3. นายธนู  ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

  4. นายธวัช  พลอยระยา ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ 

  5. นายเลี่ยม  ยี่สุน  ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ 

  6. ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค    กรรมการ 

  7. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครสวรรค     กรรมการ 

  8. ผูอํานวยการสํานักการคลัง  ผูแทนหัวหนาสวนการบริหาร กรรมการ 

  9. นายไชยศิริ  ศรีวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

  10. นายวีระชัย  ประเสริฐทรัพย ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

  11. ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค ผูแทนหัวหนาสวนการบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

  มีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ทั้งนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  4. แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  2. กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามผล (Monitoring) เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

เพื่อใหทราบวามีการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแลว ซึ่งจะพิจารณาเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา 

และแนวทางการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินการ เชน Gant Chart  และจะกําหนดหวงเวลาใน

การติดตามผลทุก 6 เดือน 

  2. การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ  

วามีการดําเนินกิจกรรมโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และไดผลเปนอยางไร     

เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) จากเปาหมาย (Targets) ของโครงการ  

ซึ่งจะกําหนดหวงเวลาในการประเมินผลทุก 6 เดอืน 

♦ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  แนวทางการดําเนินงานไดกําหนดประเด็นการประเมินผลไว  3  ประเด็น  ดังนี้ 

1. ประเด็นการประเมินผล : การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

    ตัวชี้วัด KPIs  : รอยละของจํานวนแผนงาน/โครงการที่นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

    เปาหมาย  : รอยละ 85 

    วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2. ประเด็นการประเมินผล : ผลการดําเนินงานตามแผนในสวนของโครงการที่ไดถูกนําไปสู 

       การปฏิบัติจาก SAR  SCORE 

    ตัวชี้วัด KPIs  : คะแนนผลการดําเนินงานตามโครงการ 

    เปาหมาย  : ไดคะแนนถวงน้ําหนัก 4.5 

    วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากผลการรายงาน การออกติดตามตรวจสอบ 

       การดําเนินแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของประชาชน 

    ตัวชี้วัด KPIs  : รอยละของผูตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงใจ 

    เปาหมาย  : รอยละ 85 

    วิธีการประเมินผล : สํารวจขอมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

     : ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ แบบสอบถามความคิดเห็น 

       ของประชาชน 
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  3. การกําหนดหวงเวลาการตดิตามและประเมินผล 
      3.1 ตารางหวงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการที่นําไปสูการปฏิบัติ

ในแผนพัฒนาสามป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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