




 

บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ก าหนดนิยามความหมายของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
อ าเภอ และแผนชุมชน 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ที่ต้องก าหนดถึงสภาพที่ต้องการจะพัฒนา และแนวทางที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
  ฉะนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงเป็นการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาล โดยก าหนดตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง เพ่ือก าหนดความต้องการ 
แนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลรอบด้านและเป็นระบบหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารราชการของเทศบาลนครนครสวรรค ์

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดท าขึ้นโดยยึดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  มาเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายในระดับต่าง  ๆ ของรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการ
ด้านการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อม  ๆ กันอย่างสมดุล ส่งผลให้เทศบาล อ าเภอ และจังหวัด มีแนวทางการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และ
ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์
ประกอบด้วย 
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  บทที่ 1 บทน า 
  เป็นการกล่าวถึงความเป็นมา ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ 
ที่ก าหนดขอบเขต ภารกิจอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน และประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  เป็นการกล่าวถึงสภาพทางกายภาพของพื้นที่เทศบาลนครสวรรค์ เกี่ยวกับที่ต้ัง อาณาเขต 
เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณูปโภค ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลนครนครสวรรค์ เกี่ยวกับ
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล อัตราก าลัง งบประมาณ สถาน ะการคลังของเทศบาล สรุปผลการพัฒนา
ที่ผ่านมา 
  บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการกล่าวถึง ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตาม
ยุทธศาสตร์บริหารตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 (นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลในแต่ละด้าน 
  บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลในแต่ละด้าน 
  บทที่ 6 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรรับผิดชอบในการติดตามผล การก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล และการก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

กฎหมาย ระเบียบ กฎ ประกาศ ที่ก าหนดกรอบภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคต ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง และสอดประสานไปกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดนครสวรรค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนามีเจตจ านงในการสร้างระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้ดีขึ้นในทุกด้านอย่างมีความสมดุล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการจัดท าโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัต ิ

  ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  รวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของท้องถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

  ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์พัฒนาของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน 
  ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis โดยการ
วิเคราะห์ถึงโอกาส และสภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
การพิจารณาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
SWOT analysis จุดแข็ง หมายถึง    ทรัพยากรในการด าเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร  
   จุดอ่อน หมายถึง    ข้อด้อยขององค์กรในการด าเนินงาน  
   โอกาส หมายถึง    ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น  
   อุปสรรค หมายถึง    ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรด้อยลง 

S 
Strength : จุดแข็ง 

W 
Weak : จุดอ่อน 

- ภายใน 

O 
Opportunity : โอกาส 

T 
Threat : อุปสรรค 

- ภายนอก 
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  ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2  และขั้นตอนที่ 3 มาก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ ( Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น 
“จุดหมาย” ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 
  ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่าย
ในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร หรือ
ภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ  และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด าเนินการเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว ้

  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เป็นการน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย  เพื่อเป็นการ
ก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะด าเนินการ  เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักที่ได้ก าหนดไว ้

  ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะต้อง
ท าแล้ว เพื่อน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 

  ขั้นตอนที่ 7  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย  อันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร 

  ขั้นตอนที่ 8  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  
ภายในเวลา ที่ก าหนด 

  ขั้นตอนที่ 9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1          
ถึงขั้นตอนที่ 8 มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่ออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการช้ีทางการพัฒนา  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
  2. เป็นการรวมพลังในองค์กร  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของความ
ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็น พันธกิจ
ร่วมกันในองค์กร ซึ่งผลจากการร่วมมือกันจะน าไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นตัวส่งเสริมก าลังใจในการปฏิบัติงาน  แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์
ข้อมูล แต่รวมถึงความคิดสร้างสรรค์  และแผนยุทธศาสตร์จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความ
มุ่งหวัง จึงส่งผลให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต 
ในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร  ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

แผนภูมิยุทธศาสตร์ 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

SWOT 

จุดแข็ง            โครงการส่งเสริม  

จุดอ่อน           โครงการรักษา 

โอกาส            โครงการริเร่ิม พัฒนา 

อุปสรรค           โครงการป้องกันบรรเทา 
ท าไม่ได้เอง 

ประสาน 
หน่วยสูงขึ้นไป 

 

ความคิดริเริ่ม ปัญหา 
นโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นหลักในการพัฒนา 

ต่อสาเหตุ 

สาเหตุ 

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา (Base Line Data) 

ภาพรวม 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

ภาพรวม 

ท าได้เอง 

วิสัยทัศน์  

ความต้องการในการพัฒนา 

ศักยภาพ 

ต่อศักยภาพ 

โครงการพัฒนา 

ต่อยุทธศาสตร์ของรัฐและจังหวัด 

จุดมุ่งหมาย / พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ห้าปี, ตัวชี้วัด (KPIs)  

แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายรายปี 

สุขภาพดีถ้วนหน้า
การศึกษาได้มาตรฐาน 

สื่อสาร ๓ ภาษา 

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

1. สภาพทั่วไป 

 ขนาดและที่ตั้ง 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์     
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จ านวน 
27.87 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 5 ต าบล  ดังนี้   
  1. ต าบลปากน้ าโพ  ทั้งต าบล 
  2. ต าบลนครสวรรค์ตก    หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   9 , 10 
  3. ต าบลนครสวรรค์ออก  หมู่ที่   1 ,  4 ,   5 ,   6 , 7 
  4. ต าบลวัดไทร             หมู่ที่ 10 , 11 , 12 , 13 
  5. ต าบลแควใหญ่          หมู่ที่   4 ,  7 ,  10 

 อาณาเขต 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้  
  ทิศเหนือ จดแนวสะพานข้ามแม่น้ าปิงใกล้เกาะตาเทพ  อบต.บางม่วง และ อบต.บึงเสนาท 
  ทิศใต้  จดวัดศรีสุวรรณ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005   
    (ท่าตากุ๋ย -โกรกพระ) และ อบต.นครสวรรค์ออก 
  ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ  อบต.แควใหญ่ และบึงบอระเพ็ด 
  ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีภูเขาขนาดเล็ก อยู่ตอนกลาง 
ได้แก่ เขากบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  185.50 เมตร 
นอกจากนี้ยังมีเขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก  มีแม่น้ าปิง
ผ่านกลางพื้นที่ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนืออ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้ มารวมกับแม่น้ าน่านบริเวณ
ปากน้ าโพเป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 

 สภาพภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและ  
แห้งแล้งมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย  34.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่  20 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่  28.7 องศาเซลเซียส  มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลถือว่าเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อป ี

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
• ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ  เขาน้อย เขาวัดไทร    

เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
• แหล่งน้้าส้าคัญ ได้แก่ 

  1 แม่น ้ำเจ้ำพระยำ  เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง  และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณ    
ปากน้ าโพ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง  และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย  เป็นแม่น้ าสายส าคัญ ที่มี
ประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร  การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่ง
แม่น้ ามาตั้งแต่อดีต และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 

2 แม่น ้ำปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ  ไหลผ่านท้องที่อ าเภอ 
บรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง  ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม  การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสอง
ฝั่งที่แม่น้ าไหลผ่าน 

3 แม่น ้ำน่ำน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า  จังหวัดน่าน ไหลผ่าน
จังหวัดส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อ าเภอชุมแสงบรรจบกับแม่น้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่ต าบลปากน้ าโพ  เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร        
การคมนาคม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับล าน้ าอื่น ๆ ที่มีน้ าไหลผ่าน 
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 แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 
ในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ ดังนี ้
1) วัดนครสวรรค์และหลวงพ่อศรีสวรรค์ (วัดหัวเมือง) 

  เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์และเป็นพระอารามหลวง เดิมช่ือ “วัดหัวเมือง” 
ในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศรีสวรรค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ าเมืองนครสวรรค์ที่ชาวจังหวัด
นครสวรรค์เคารพนับถือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่  พ.ศ.1842 ข้างพระอุโบสถมีพระพุทธรูปใหญ่  2 องค์    
นั่งหันหลังให้กัน เรียกว่า “พระผู้ให้อภัย” 

2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
  เป็นวัดเก่าตั้งอยู่บนเขาบวชนาคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท
จ าลองและพระอุโบสถที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง” ในเทศกาลเดือน 12 ของทุกปีจะมีงานนมัสการ
และปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งเรียกว่า “งานวัดเขา” และยังมีการแข่งเรือยาวด้วย 

3) วัดคีรีวงศ์ 
  วัดคีรีวงศ์เป็นวัดขนาดใหญ่บริเวณเขาดาวดึงส์  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเขาใหญ่  ที่วัดคีรีวงศ์มี     
พระจุฬามณีเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์  โดยสร้างบนฐาน พระเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยศตวรรษ
ที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองค์เจดีย์ช้ัน 5  มีพระพุทธรูปจ าลองที่ส าคัญของประเทศไทยไว้ให้สักการะบูชา  
4 องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร อยู่ทางทิศใต้  พระพุทธชินราช อยู่ทางทิศเหนือ  พระพุทธโสธรอยู่
ทางทิศตะวันออก และพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง อยู่ทางทิศตะวันตก 

4) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม 
  ตั้งอยู่ที่ต าบลแควใหญ่  อ าเภอเมือง บริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ  
เป็นอาคารตึกครึ่งไม้สีแดง รูปทรงมีลักษณะเป็นเก๋งจีน  หลังคาประดับด้วยมังกรคู่ชูลูกแก้ว ปลายสันหลังคาที่  
ทอดยาวลงมาสร้างเป็นหัวมังกรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปิ่นโถ่วกงอยู่ตรงกลาง  เทพกวนอูอยู่ด้านขวา 
เจ้าแม่ทับทิมอยู่ด้านซ้าย ตัวอาคารศาลเจ้าเมื่อมองจากฝั่งตลาดปากน้ าโพจะดูโดดเด่นและสวยงามมาก  ถ้ายืน
อยู่ที่ท่าน้ าหน้าศาลเจ้าจะมองเห็นแหลมยมอันเป็นจุดบรรจบของแม่น้ าปิง  และแม่น้ าน่านรวมถึงสีของแม่น้ าที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

5) ต้นแม่น้้าเจ้าพระยา 
  จังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดก าเนิดของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของประเทศ 
โดยแม่น้ าปิงไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน บริเวณตลาดริมน้ า  ที่จุดก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยานี้จะสามารถเห็น
ความแตกต่างของสีเขียวใสของแม่น้ าปิง และสีแดงขุ่นของแม่น้ าน่านได้อย่างชัดเจน  ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเป็น
แม่น้ าเจ้าพระยาแล้ว สีของน้ าจะค่อย ๆ ผสมกันกลายเป็นสีเดียวกัน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม 
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6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 
  เขากบ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 187 เมตร  บนยอดเขาและเชิงเขาเป็นที่ตั้งของ        
วัดวรนาถบรรพต บนยอดเขามีโบราณสถานที่ส าคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจ าลอง  และเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ  สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี  และที่บริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่และรูปหล่อ       
พระหลวงพ่อทอง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครสวรรค์ 

7) หอชมเมือง 
  เป็นอาคารที่มีลักษณะสูง 10 ชั้น ความสูงประมาณ 32 เมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์    
เริ่มก่อสร้าง 27 กรกฎาคม 2550 ด้วยงบประมาณ 52,790,000 บาท เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
ทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมืองนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจน 

 ศิลปวัฒนธรรมประจ้าถิ่น 
1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ 

  เป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีโดย
ได้อัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ -เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าตรงข้ามตลาดปากน้ าโพข้าม
ฝั่งมาที่ปะร าพิธีชั่วคราว และแห่ไปรอบตลาดปากน้ าโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโตแห่มังกรทองและขบวนแห่ต่าง ๆ 
ไปตามถนนสายส าคัญ ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ปัจจุบันการเชิดสิงโตและแห่มังกรทองได้มีการพัฒนา
เทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี  จนมีความยิ่งใหญ่มโหฬาร  และมีสวยงามมาก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก 
  2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
  เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง  ชาวบ้านชุมชนหน้าผา จะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดปี  มาท า
ความสะอาดและตกแต่งด้วยกระดาษสี  น าเทียนวางไว้กลางกะลา  แต่ไม่ใส่ดอกไม้และธูปเหมือนกระทงทั่วไป  
และน ามาลอยในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจะเริ่มปล่อยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา 

3) งานสืบสานวัฒนธรรมต้นน้้าเจ้าพระยา 
  ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  จังหวัดนครสวรรค์จะจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด  โดยจะมีพิธีบวงสรวงต้นน้ า
เจ้าพระยา การแสดงทางประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าต่าง ๆ 

 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

อุทยานสวรรค์  (หนองสมบุญ ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย  
ประกอบด้วยบึงน้ าขนาดใหญ่ และลานกีฬาส าหรับออกก าลังกาย มีเนื้อที่รวม 316 ไร ่

พื้นที่สาธารณะหน้าเทศบาล  ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์  เป็น
พื้นที่พักผ่อนและออกก าลังกาย ประกอบด้วยพื้นที่พักผ่อนและสนามเด็กเล่น มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร ่
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พื้นที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางหลังเดิม  เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง  มีที่นั่งพักเป็นลักษณะขั้นบันไดลงไปในแม่น้ า  และใช้ส าหรับ
งานเทศกาลต่าง ๆ เช่นแข่งเรือยาวและลอยกระทง 

สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์  เป็นสนามกีฬาประจ าจังหวัดนครสวรรค์  ตั้งอยู่บริเวณ
เชิงเขาโกรกพม่า  ติดกับถนนพหลโยธิน  ในบริเวณสนามกีฬาประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้าน
กีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม ทั้งสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ า อาคารเอนกประสงค์ ในเนื้อที่กว่า  
64 ไร ่

2. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 ประชากร  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2554 
   จ านวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค์    ปี   2554    รวม  87,278 คน   
แยกเป็นเพศชาย  40,895 คน เพศหญิง 46,383 คน   

ช่วงอาย/ุปี ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 
0-5 2,367 2,257 4,624 
6-10 2,488 2,306 4,794 
11-15 3,235 3,157 6,392 
16-20 3,441 3,482 6,923 
21-25 2,974 3,349 6,323 
26-30 3,366 3,449 6,815 
31-35 3,355 3,452 6,807 
36-40 3,064 3,305 6,369 
41-45 3,015 3,630 6,645 
46-50 3,250 4,041 7,291 
51-55 2,932 3,777 6,709 
56-60 2,389 3,078 5,467 
61 -65 1,632 2,150 3,782 
66-70 1,144 1,513 2,657 
71-75 947 1,400 2,347 

76 ปีขึ้นไป 1,296 2,037 3,333 

รวม 40,895 46,383 87,278 
  ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
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จ านวนประชากรแยกเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  67  ชุมชน 

เขต 1 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 2 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

หัวเมืองพัฒนา 915 197 165 หน้าวัดนครสวรรค์ 621 201 168 
หลังอู่ทันจิตต์ 678 207 173 บางปรอง 962 234 195 
หิมพานต์ 441 132 110 ตลาดใหม่ 215 98 82 
ตลาดตายอม 878 307 256 สถานีรถไฟปากน้ าโพ 587 171 143 
วรนาถ 1148 343 286 เขาโรงครัว 700 196 164 
ไชยศิร ิ 720 220 184 เกาะยม 1105 281 235 
ตัดใหม่ 898 264 220 ป้อมหนึ่ง 306 123 103 
สุนันทา 642 186 155 ตลาดลาว 796 248 207 
หลังแขวงการทาง 625 295 246 โกมินทร์ 306 146 122 
ยุวบัณฑิต 1085 403 335 รณชัย 672 154 129 
เฉลิมชาติ 338 141 118 วัดตะแบก 301 102 86 
จ าลองวิทย์พัฒนา 283 150 125 หน้าผา 748 207 173 
วิมานแมน 924 315 263 ป่าไม้ 555 243 203 
ดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 942 333 278 ทรายทองพัฒนา 758 238 198 
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เขต 3 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 4 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

ชอนตะวัน 787 153 128 เจ้าแม่ศรีจันทร์ 1098 337 281 
บางเรารักกันจริง 628 187 156 เขาโกรกพม่า 421 140 116 
หน้าอุทยานสวรรค์ 484 107 91 วิมานลอย 508 108 90 
พรสวรรค์ 327 101 86 พระบางมงคล 1124 301 251 
หนองผักตบ 1494 656 546 นวมินทร ์ 482 108 90 
หนองปลาแห้ง 500 200 167 หน้าโรงเกลือ 576 222 185 
วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 570 113 95 เขานกกระเต็น 1166 293 244 
สะพานด า 1538 593 494 ถาวรพัฒนา 890 340 284 
ตลาดใต้ 1455 426 355 วัดไทรใต้ 687 192 160 
วัดพรหม 640 398 332 วัดไทรเหนือ 470 329 274 
สามัคคีพัฒนา 885 167 139 ประชานุเคราะห์ 489 129 99 
วัดเทวดาสร้าง 511 126 105 ข้าง พ.ว.น. 514 101 85 
ฟ้าใหม่ 517 182 152 หลวงปู่ท้าวพัฒนา 435 105 88 
เดชาพัฒนา 300 100 84 วัดพุทธ 1026 193 161 
หนองสาหร่าย 906 326 272 สวัสดีพัฒนา 930 272 227 
รวมใจพัฒนา 481 148 124 สุขสวัสดิ์ (ศูนย์ท่ารถ) 632 262 219 
สุขสวรรค์พัฒนา 566 161 134 เจ้าพ่อเศรษฐี 1254 606 505 
    ดารารัตน์ 4 501 170 142 
    ร่วมใจพัฒนา 300 139 116 
    สะพานใหม่พัฒนา 576 110 92 
    เขาช่องลม 671 238 560 
    เขากบเอราวัณ 807 146 122 

  ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม 

 อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดังนี้  
  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 46  
  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 25  
  อาชีพรับราชการ  ร้อยละ 11  
  อาชีพบริการต่างๆ ร้อยละ 18  
  ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 เชื้อชาติ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเป็นเช้ือชาติจีนเสียส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 1.9   มีเชื้อชาติอื่น ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไม่เกินร้อยละ 0.1 
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 ศาสนา 
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.72  ศาสนาอิสลามร้อยละ 0.09  
ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.18  ศาสนาซิกซ์และอื่น ๆ ร้อยละ 0.01 

 ด้านเศรษฐกิจ 
  ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ  
และพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังน้ี 
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ ามัน                       14 แห่ง  
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า              5 แห่ง  
  - ตลาดสด                 3    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย ์
  - สถานธนานุบาล    3  แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์           1    แห่ง 
  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม             24 แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์       1 แห่ง 
  การอุตสาหกรรม 
  -     ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมี 2  ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
  สถานศึกษา  รวม  40 แห่ง  นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุ  ประมาณ   58,326 คน 
ห้องเรียน จ านวน  1,787 ห้อง  ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,320  คน  โดยแยกเป็น
สถาบันศึกษาสังกัดต่างๆ รวม 7 สังกัด ดังนี้ 

สังกัด แห่ง 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
ครู/อาจารย ์

(คน) 
1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 6,969 215 349 
2. สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1   5 14,396 336 842 
3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 8,241 266 475 
4. สถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล – 
ช่วงชั้นที่ 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

19 16,479 481 867 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว 1 383 12 79 
6. สถานศึกษาสังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 3 413 30 57 
7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2 11,445 447 651 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ์ ปีการศึกษา  2553 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ์ ปีการศึกษา  2553 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ์ ปีการศึกษา 2553 
 

ชั้น 
โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 
เรียน 

รวมนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต ้(ท.1) 40 44 84 2 25 38 63 2 42 33 75 2 222 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ (ท.2) 29 15 44 2 25 17 42 2 24 25 49 2 135 
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) 43 40 83 2 45 34 79 2 33 46 79 2 241 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) 43 51 94 2 44 37 81 2 27 41 68 2 243 
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5) 49 44 93 2 36 51 87 2 29 31 60 2 240 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 46 38 84 3 28 47 75 3 33 43 76 2 235 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) 42 32 74 2 33 19 52 2 29 30 59 2 185 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) 18 12 30 1 16 9 25 1 - - - - 55 

รวม 310 276 586 16 252 252 504 16 217 249 466 14 1,556 
 รวมช่วงช้ันที่ 3 (ม.1 – ม.3) =        1,556       คน  

         จ้านวนห้องเรียน   46   ห้อง 
      จ านวนนักเรียน (ท.1) 222    คน  จ านวนนักเรียน (ท.2) 135 คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.3) 241  คน  จ านวนนักเรียน (ท.4) 243 คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.5) 240 คน  จ านวนนักเรียน (ท.6) 235  คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.7) 185 คน  จ านวนนักเรียน (ท.8)   55    คน 
                   รวมทั้งสิ้น 1,556 คน 

16 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 2553 
 

                                      ช้ัน 
โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 
เรียน 

รวมนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต ้(ท.1) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ (ท.2) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 26 16 44 1 18 14 32 1 17 8 25 1 101 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) - - - - - - - - - - - - - 

รวม 26 18 44 1 18 14 32 1 17 8 25 1 101 
 รวมช่วงช้ันที่ 4 (ม.4 – ม.6) =          101      คน  

         จ้านวนห้องเรียน      3 ห้อง 
      จ านวนนักเรียน (ท.1)    -      คน  จ านวนนักเรียน (ท.2) - คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.3)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.4) - คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.5)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.6)         101 คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.7)    - คน  จ านวนนักเรียน (ท.8) - คน 
                   รวมทั้งสิ้น 101 คน 

17 
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 การสาธารณูปโภค 
  ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  ดังนี้  
  1) ทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย  ที่ส าคัญ  ได้แก ่
 ก. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 (พหลโยธิน) 
 ข. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) 
 ค. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  117 (นครสวรรค-์พิษณุโลก) 
 ง. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค-์ชัยภูมิ) 
  2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 430 สาย  ยาวประมาณ  126,475 เมตร  แยกเป็น 
 ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  364  สาย  ความยาว   92,525 เมตร  
 ข) ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง จ านวน    60  สาย  ความยาว   31,172 เมตร  
 ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน     6    สาย  ความยาว    2,778 เมตร  
 ง) ถนนที่มีทางระบายน้ า จ านวน  430    สาย  ความยาว 145,930 เมตร  

3) พื้นที่ถนนและทางเท้า     1,51 8,700 ตารางเมตร  
4) สะพานลอย คสล.ข้ามถนน                  10 แห่ง 
5) สัญญาณไฟจราจร                       14 แห่ง  

         6) ไฟฟ้าสาธารณะ                10,234 จุด  

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ออกก้าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  สนามกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน   3  แห่ง   สระว่ายน้ า จ านวน     3    แห่ง  
  สวนสาธารณะ  จ านวน   3  แห่ง   สนามเด็กเล่น จ านวน    27   แห่ง 

ล้าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที(่ไร)่ พื้นที(่%) 
1 ที่อยู่อาศัย 4,353.88 24.930 
2 พาณิชยกรรม 1,094.87 6.269 
3 อุตสาหกรรม 226.61 1.298 
4 คลังสินค้า 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 ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 151.15 0.865 
10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 
11 ป่าไม ้ 1,068.16 6.116 
12 แหล่งน้ า 1,147.96 6.573 
13 ที่ลุ่ม 1,730.97 9.911 
14 ที่ว่าง 3,770.74 21.590 

 ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการไฟฟ้า 
  การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.3)  
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  และระบบ
ไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ใช้
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลจ านวน  27,597  ราย    

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการน้้าประปา 
เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมีผู้ใช้บริการ

จ านวน  28,196  ครัวเรือน  (มีนาคม 2553) มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา  และแหล่งน้ าดิบส ารอง  คือ    
แม่น้ าปิง และแม่น้ ายม ตามล าดับ มีก าลังการผลิต 70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และใช้งานจริงในปัจจุบัน  
58,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

สถิติผลการด้าเนินงานของการประปา 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิต 
(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ า
จ าหน่าย 
(ลบ.ม./ปี) 

รายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2553 28,543 19,764,064 12,690,761 77,132,078.13 75,599,567.90 
2552 27,940 19,228,151 12,119,268 77,768,454.74 65,080,109.12 
2551 27,411 19,061,033 12,083,614 78,555,059.77 71,692,989.79 
2550 27,054 20,050,769 12,228,388 76,501,804.83 70,669,619.78 
2549 26,553 22,434,678 11,968,275 66,460,039.36 64,062,271.42 
2548 26,045 20,346,724 12,269,714 60,241,418.36 55,287,304.32 

 

สถิติการผลิตจ่ายน้้าประปา ประจ้าปีงบประมาณ  2550 – 2553 
ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม

รายการ ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด)

2550 % 2551 % 2552 % 2553 %

ปริมาณน ้าผลิตเอง      (ลบ.ม.) 20,481,017       8.71-   19,061,033       6.93-     19,228,151       0.88    19,764,064       2.79   

ปริมาณน ้าจ้าหน่าย     (ลบ.ม.) 12,228,388       2.17   12,083,614       1.18-     12,119,268       0.30    12,670,761       4.55   

อัตราน ้าสูญเสีย 4,096,203         8.71-   3,812,206         6.93-     3,845,630         0.88    3,952,813         2.79   

(น ้าสูญเสีย + น ้าจ่ายสาธารณะ)

จ้านวนผู้ใช้น ้าสิ นป ี         (ราย) 27,054              1.89   27,411              1.32     27,940              1.93    28,543              2.16   

รายได้     (บาท) 76,501,804.83   15.11 78,555,089.77   2.68     77,768,454.74   1.00-    77,132,078.13   0.82-   

รายจ่าย   (บาท) 70,669,619.78   10.31 71,692,989.79   1.45     65,080,109.12   9.22-    75,599,567.90   16.16  

 



20 
 

อัตราค่าน้้าประปา 
  เทศบาลได้ขายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าในอัตราค่าน้ าแบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกับ      
การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอื่น ๆ โดยมีอัตราค่าน้ าประปา ดังนี้ 

ช่วงการใช้น้้า 
(ลบ.ม./เดือน) 

อัตราค่าน้้าประปา  
(ผู้ใช้น้้าในเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

อัตราค่าน้้าประปา  
(ผู้ใช้น้้านอกเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 
0 – 10 
11 – 20 
21 – 50 
51 – 80 

  81 – 100 
101 – ขึ้นไป 

3.50 
4.00 
5.00 
6.00 
6.50 
7.00 

4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 

  อัตราการใช้น้ าบ้านเลขที่ชั่วคราว ลบ.ม. ละ 7 บาท  
ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร 
  1) จากข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2553  มีชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล   จ านวน  10 แห่ง มี
หมายเลขโทรศัพท ์เปิดใช้แล้ว  จ านวน  19,930  เลขหมาย 
  2) ศูนย์โทรคมนาคม  จ านวน  1 แห่ง 
  3) ที่ท าการไปรษณีย ์  จ านวน  2 แห่ง 
  4) สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  2 แห่ง 
  5) วิทยุชุมชน   จ านวน 20 แห่ง 
  6) สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จ านวน  6 แห่ง 
  7) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  จ านวน  20 ฉบับ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล  มีจ านวน 6 แห่ง  แยกเป็นโรงพยาบาลเอกชน  จ านวน 5 แห่ง   
จ านวนเตียงรวม 460 เตียง  โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง จ านวนเตียง 653 เตียง 
  คลินิกทันตกรรม  จ านวน  25 แห่ง  คลินิกเวชกรรมทั่วไป  จ านวน 32 แห่ง  คลินิกเฉพาะทาง  
จ านวน  46  แห่ง  ร้านขายยาแผนโบราณ  จ านวน  15  แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  57  แห่ง  
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ  จ านวน  36  แห่ง  
  ศูนย์สุขภาพชุมชนมีจ านวน  8  แห่ง  สังกัดเทศบาลจ านวน 4 แห่ง  และสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจ านวน 5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล มีบุคลากรแยกเป็น  พยาบาล จ านวน  17  คน  
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  4  คน  นักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน  2  คน  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน  จ านวน  2  คน  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จ านวน  4  คน  สัตวแพทย์  จ านวน  1  คน 
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  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

1.  อุจจาระร่วง 1,612 
ราย 

1,596 
ราย 

1,069 
ราย 

2.  ปอดบวม 170 ราย 165 ราย 181 ราย 
3.  ไข้เลือดออก 167 ราย 261 ราย 62 ราย 
4.  การฆ่าตัวตาย 79 ราย 90 ราย 54 ราย 
5.  วัณโรคระบบต่างๆ 53 ราย 100 ราย 70 ราย 

  สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2550 

คน 
ปี 2551 

คน 
ปี 2552 

คน 
1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 366 401 316 
2.  จ านวนผู้ป่วย Symtomatic HIV 70 74 11 
3.  จ านวนผู้ป่วย AIDS 173 212 201 

     ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

 น้้าเสีย 
ปริมาณน้ าเสียที่ถูกน าเข้าโรงบ าบัดน้ าเสีย 40,000 ลบ.ม. / วัน   สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ตาม

มาตรฐานคุณภาพทิ้ง 

 ขยะ 
  ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 140  ตันต่อวัน ซึ่งสามารถก าจัดได้ทั้งหมด โดยวิธีฝังกลบ          
อย่างถูกสุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มีที่ดินส าหรับก าจัดขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่ 266 ไร่ ด าเนินการแล้ว 
55.375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 13  
กิโลเมตร 
  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ประเภทรถ จ านวน (คัน) 
รถอัดขยะ 16 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (ใหญ่) 5 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (เล็ก) 5 
รถดูดฝุ่น 3 
รถดูดสิ่งปฏิกูล 3 
รถน้ า 6 
รถยกถังคอนเทนเนอร์ 2 
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รถเปล 2 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตักหน้าขุดหลัง) 1 
รถดั้มเล็ก 2 
รถคัดแยกขยะ 1 
รถคลีบกลีบบัว 1 
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 1 
รถดั้ม หกล้อ 2 

  ที่มา : ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  อัตราก าลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       -  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  102 คน 
       -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จ านวน  2,185 คน 
       -  มีการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  สัปดาห์ละ  3 วัน 
  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   ประกอบด้วย 

ชนิดยานพาหนะ จ านวน (คัน) ความจุ 
รถยนต์ดับเพลิง 4 2,000 
รถยนต์บรรทุกน้ า 8 6,000 (5) 5,000 (3) 
รถยนต์บันไดเลื่อนฯ 2 25 m 32 m 
รถยนต์กู้ภัยขนาดกลาง 1  
รถยนต์ตรวจการ 6  
เรือยนต์ดับเพลิง 4  
เครื่องสูบน้ า(เล็ก) 25  

  สถิติเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2553 

ประเภทความเสียหาย จ านวน (ครั้ง) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ไหม้ทรัพย์สินในเขต 2 3 6 1 2 - 3 6 2 1 2 3 31 
ไหม้ทรัพย์สินนอกเขต - - - - - - - - - - - - - 
ไหม้ป่า ป่าหญ้า ในเขต 12 12 18 4 3 2 - 1 - - 5 8 65 
ไหม้ป่า ป่าหญ้า นอกเขต - 2 - 1 - - - - - - 1 1 5 
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3.  ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาล 
  เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงาน            
เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยมีระบบ
โครงสร้างการบริหารงาน อัตราก าลังบุคลากรขององค์กร และสถานะการคลัง ดังนี้ 

  ฝ่ายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  24  คน  
เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง  4  ปี  มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1  คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภา
เทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝ่ายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย มีรอง
นายกเทศมนตรีจ านวน 4 คน เป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ก าหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 9  ส่วน  ได้แก่ 
  ส านักปลัดเทศบาล   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา 
  ส านักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 
  ส านักการช่าง   ส านักการประปา 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  อัตราก้าลัง ณ มีนาคม 2554 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,5 90 คน 
 พนักงานเทศบาลสามัญ   258  คน  พนักงานครูเทศบาล 349 คน 
 ลูกจ้างประจ า  10 3 คน  พนักงานจ้าง  8 80 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 วิสามัญ

ส านักปลัดเทศบาล     1     1     3     5  14     5  11  10    -      -                      50            22           114              186

ส านักการคลัง     1     1     9     3  10     9     2    -       1                    36              2             66              104

ส านักการช่าง     1     2     9  13     6     5     4    -      -                      40            39           230              309

ส านักการสาธารณสุขฯ     1     8     5  14     5     3     2    -      -                      38            15           338              391

ส านักการศึกษา     1     1     6     6     4     2     2     2    -          3        1                    28              9             43                 80

ส านักการประปา     1    -       3     7     6     2     3    -       6              1                    29            14             62              105

กองวิชาการและแผนงาน     1     2     6     9     3     1    -      -                      22              1             12                 35

กองสวัสดิการสังคม     1     1     2     3     4     2    -      -                      13              1             15                 29

หน่วยงานตรวจสอบภายใน     1     1                       2                   2

รวมท้ังส้ิน     1     6  17  40  66  48  40  26     2     7       -          3        1       -                1                  258         103           880       1,241

พนักงาน

จา้ง

รวม

ท้ังส้ิน
ส านัก/กอง

ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม

ลูกจา้ง

ประจ า
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ฝ่ายอ านวยการ 
    งานการเจ้าหน้าที่ 
    งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
    งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ฝ่ายปกครอง 
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
    งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
    งานเลขานุการผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
ส่วนบริหารงานคลัง 
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
    งานการซ้ือและการจ้าง 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
ฝ่ายสถิติการคลัง 
    งานจัดท าสถิต ิ
ฝ่ายระเบียบการคลัง 
    งานจัดระเบียบการคลัง 
ส่วนพัฒนารายได้ 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
    งานพัฒนารายได้ 
    งานเร่งรัดรายได้ 
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
    งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบัญช ี
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
    งานวิศวกรรมโยธา 
    งานสถาปัตยกรรม 
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    งานควบคุมอาคาร 
    งานผังเมือง 
ส่วนการโยธา 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    งานสาธารณูปโภค 
    งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
    งานสวนสาธารณะ 
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
    งานศูนย์เครื่องจักรกล 
    งานวางระบบจราจร 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
    งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 
    งานโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
    งานแบบแผนและก่อสร้าง 
    งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
    งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบัญช ี
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
    งานส่งเสริมสุขภาพ 
    งานสาธารณสุขมูลฐาน 
    งานวิชาการและแผนงาน 
กลุ่มงานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ 
    งานป้องกันโรคติดต่อ 
    งานควบคุมโรคติดต่อ 
    งานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด 
กลุ่มงานส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
    งานสุขาภิบาล 
    งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    งานควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ 
ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
    งานทันตสาธารณสุข 
    งานเภสัชกรรม 
    งานชันสูตรและรังสีวิทยา 
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม 
    งานสัตวแพทย ์
    งานบริการรักษาความสะอาด 
    งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    งานจัดท างบประมาณ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
ฝ่ายนิติการ 
    งานนิติการ 
    งานร้องทุกข์ร้องเรียน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานงบประมาณ 
    งานธุรการ 
ส่วนบริหารการศึกษา 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
    งานการเจ้าหน้าที่ 
    งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
    งานการศึกษาปฐมวัย 
    งานโรงเรียน 
    งานกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 
    งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
    งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
    งานวิชาการ 
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝ่ายศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
    งานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย 
    งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
    งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายฯ 
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
    งานกิจการศาสนา 
    งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
    หน่วยศึกษานิเทศก ์
โรงเรียนเทศบาล 1 – 8 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    งานสังคมสงเคราะห์ 
    งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
    งานกิจการสตรีและคนชรา 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    งานพัฒนาชุมชน 
    งานชุมชนเมือง 
    งานฌาปนกิจสงเคราะห ์
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
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ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการช่าง ส านักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนผลิต 
ฝ่ายผลิต 
    งานผลิต 1 
    งานผลิต 2 
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
    งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
    งานมาตรวัดน้ า 1 
    งานมาตรวัดน้ า 2 
ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง 
    งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง 1 
    งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง 2 
    งานบริการสาธารณะ 1 
    งานบริการสาธารณะ 2 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบัญช ี
    งานจัดเก็บรายได้ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ส านักการศึกษา ส านักการประปา กองสวัสดิการสังคม 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล สถานธนานุบาล 1,2,3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค ์
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สถานะการคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หมวด 2549 2550 2551 2552 2553 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 59,824,198.67 63,956,442.86 66,322,865.44 71,245,865.58 72,841,480.89 
2. หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

12,662,939.70 12,148,260.00 14,475,863.26 15,410,283.44 16,076,809.90 

3. หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

17,495,255.10 18,040,004.18 14,037,259.50 9,341,765.02 8,673,198.77 

4. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
เทศพาณิชย์ 

6,821,866.88 9,723,292.07 6,891,749.72 8,484,726,.92 10,147,608.60 

5. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

5,237,429.84 12,241,272.43 4,941,621.27 6,796,800.75 8,114,501.80 

6. รายได้จากทุน 74,433.00 214,865.00 631,600.00 1,155,950.00 945,000.00 
7. เงินอุดหนุนที่
รัฐบาลเก็บและ
จัดสรรให ้

195,201,593.56 203,798,445.76 198,155,954.23 193,194,948.75 251,908,097.16 
 

8. หมวดเงินอุดหนนุ
ทั่วไป 

88,061,378.00 105,409,696.00 280,216,889.05 237,777,008.58 83,245,222.00 

9. เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

334,008,337.13 228,379,463.44 70,320,865.78 114,600,232.66 279,027,580.26 

รวมรายรับทั้งสิ้น 719,387,431.88 653,911,741.74 655,994,668.25 658,007,581.70 730,979,499.38 
รายจ่ายจริง 
1. รายจ่ายงบกลาง 42,769,656.40 45,404,003.17 48,862,193.19 85,189,437.24 117,396,218.33 
2. รายจ่ายประจ า 419,758,121.93 450,942,852.59 450,919,935.20 461,975,518.95 472,361,522.58 
3. รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

255,879,363 154,802,994.10 150,523,856.60 110,501,238.00 132,655,300.00 

รวมรายจ่ายจริง 718,407,141.33 651,149,849.86 650,305,984.99 657,666,194.19 722,413,040.91 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

980,290.55 2,761,891.88 5,688,683.26 341,387.51 8,566,458.47 

 
  ที่มา :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค ์
กิจการ รายได้ 2549 2550 2551 2552 2553 

สถาน 
ธนานุ
บาล 1 

รายรับ 
(บาท) 

14,752,049.70 17,804,870.44 20,877,360.40 24,064,840.65 28,551,030.92 

รายจ่าย 
(บาท) 

8,286,225.23 9,311,235.95 11,137,999.00 12,973,897.61 15,576,530.55 

ก าไรสุทธ ิ
(บาท) 

6,465,824.47 8,493,634.49 9,739,361.40 11,090,943.04 12,974,500.37 

สถาน 
ธนานุ
บาล 2 

รายรับ 
(บาท) 

14,641,231.97 16,466,226.67 20,165948.52 22,840,564.27 28,772,213.71 

รายจ่าย 
(บาท) 

8,738,716.11 9,918,624.37 12,406,266.00 14,073,836.80 17,047,306.19 

ก าไรสุทธ ิ
(บาท) 

5,902,515.86 6,547,602.3 7,759,682.52 8,766,727.47 11,724,907.52 

สถาน 
ธนานุ
บาล 3 

รายรับ 
(บาท) 

5,561,076.60 8,595,964.02 10,994,271.11 13,729,499.92 18,952,509.96 

รายจ่าย 
(บาท) 

2,233,883.05 5,471,782.18 6,528,873.16 9,333,713.08 10,321,307.07 

ก าไรสุทธ ิ
(บาท) 

3,327,193.55 3,124,181.84 4,465,397.95 4,395,786.84 8,631,202.89 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

5,197,975.53 6,166,649.94 5,769,374.67 5,737,938.58 5,600,317.86 

รายจ่าย 
(บาท) 

2,517,945.85 3,523,611.37 4,392,406.73 5,364,311.64 4,732,777.20 

 



บทที่  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

  หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้
จัดท าขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์การบริหารของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่มที่ 2)  
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล 
  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญ  โดยแบ่งการด าเนินการเป็น  
2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล ดังต่อไปนี ้

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
  รัฐบาลถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม  
ปราบปรามยาเสพติด สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุน  ฟื้นฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้  ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพ   
อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญเร่งด่วน โดยมีนโยบายที่ส าคัญ คือ 
  1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  โดยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ  และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง  การปกครอง 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นส าคัญ  ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
  1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน าแนวทาง
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาด าเนินภารกิจในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่  วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเช่ือของประชาชน  ตลอดทั้งอ านวย
ความเป็นธรรมและความยุติธรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด 
  1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล  โดยยังคงยึดหลักการ      
“ผู้เสพ คือ ผู้ปุวยที่ต้องได้รับการรักษา  ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ” ทั้งนี้ 
รัฐบาลจะเร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด  ลดปริมาณผู้เสพยา และปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อ
ของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มี
อิทธิพลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ท าลายปุา การค้ามนุษย ์และการเป็นเจ้ามือการพนัน เป็นต้น 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nesdb.go.th%2FDefault.aspx%3Ftabid%3D354&ei=1A4QTY2bCojorQeM8NjfCw&usg=AFQjCNHxn4MzW5tRx0P1XdNa1ZTR5kduZA
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  1.4 ด าเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการ โดยดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต  พร้อมทั้งจัดหาสินค้าราคาประหยัดจ าหน่ายเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย 
  1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการ
ลงทุนสร้างงานและอาชีพ  สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็ก       
ในครัวเรือน  พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ให้สามารถยกระดับเป็น
ธนาคารหมู่บ้านและชุมชน 
  1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร  (Small Medium Large: SML) ให้ครบ
ทุกหมู่บ้านและชุมชน  เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  และพัฒนา
โครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน  พัฒนาสินทรัพย์ชุมชน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ  ท้องถิ่น และจังหวัด อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  1.7 สานต่อโครงการธนาคารประชาชน  เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  สร้างทางเลือกและลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ  ซึ่งจะท าให้ประชาชนมี
โอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยตนเอง 
  1.8 สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สร้างโอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้  
แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า  โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้
ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่  แหล่งเงินทุน  และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและ
การตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน  ที่ผ่านกระบวนการจัดท าแผนฟื้นฟูอาชีพ  
เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง 
  1.11 สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร  เพื่อลดความเสี่ยง  อันเน่ืองมาจาก
ผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่
เป็นธรรม 
  1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix-it Center) และสถาบัน
อาชีวศึกษา เพื่อให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ในการใช้  การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์
การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ  กับชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรม ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน 
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  1.13 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” 
“บ้านรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งสามารถ  
เดินทางเช่ือมระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก 
  1.14 เร่งรัดการลงทุนที่ส าคัญของประเทศ  เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลา 
เชื่อมโยงจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า  และการพัฒนาขีดความสามารถ  ของท่า
อากาศยานสากลเป็นต้น  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  1.15 ด าเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเร่งรัดโครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร  เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล รวมทั้งเร่งรัด
มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดภาระการน าเข้าน้ ามันจาก
ต่างประเทศ 
  1.16 ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดย
ประกาศให้ปี 2551 - 2552 เป็น “ปีแห่งการลงทุน” และ “ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย” 
  1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ  ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม  เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินท ากินและ
ประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
  1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน  โดยฟื้นฟูและ   
ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาต ิรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน  โดยด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร  การบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม  รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย  เพื่อ
การอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ าโดยการพัฒนาระบบ
ชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ 
  1.19 เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน  โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ธุรกิจเอกชน และชุมชน ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้  รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล 
  ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดน้ี รัฐบาลจะด าเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศ ดังต่อไปนี ้
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  2.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  รัฐบาลให้ความส าคัญแก่การให้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะของรัฐภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  การมีสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ด ีมีความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข โดยจะด าเนินการ ดังนี ้

2.1.1 นโยบายการศึกษา 
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่

ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) พัฒนาหลักสูตร  ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรม

อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ์
3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน   

การสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง  จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง   
พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง 

4) ด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา  12 ปี โดยไม่เสีย  
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก  ให้ได้รับการศึกษา 
และเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  และเชื่อมโยง
กับนโยบายการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนอง  ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ  
รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาค
การผลิตและบริการ และเร่งผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในสาขาต่าง  ๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว  และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ  เป็นต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ  สถาบันการศึกษา  และสถาบันเฉพาะทาง  ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล 

6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง  ๆ เช่น 
ส านักงานบริหารจัดการองค์ความรู้  ระบบห้องสมุดสมัยใหม่  หรืออุทยานการเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์เพ่ือการ
เรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บ าบัดและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลออทิสติก  เด็กสมาธิสั้น  และผู้ด้อยโอกาสอื่น  ๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร  

2.1.2 นโยบายแรงงาน 
1) เร่งฝึกอบรมและพัฒนาคนที่ท างานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง  เพื่อเพิ่มโอกาสการ

เข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
2) จัดให้มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน  การ

เลิกจ้างอื่นเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว 
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3) ให้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย  ซึ่งให้ความส าคัญแก่ความ
ปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน  พร้อมทั้งจัดระบบการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบให้
ครอบคลุมมากขึ้น 

2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
1) เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึง

บริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค  พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและ
ครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การปูองกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ 

2) จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ         
ที่น าไปสู่การเจ็บปุวยเรื้อรัง  เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร  
พร้อมทั้งน ามาตรการภาษีการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคคลให้ลด ละ และเลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ 

3) ด าเนินการระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคเชิงรุก  เพื่อปูองกันปัญหาการ
ปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ าในคน  พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวัง  วินิจฉัย 
และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4) เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข  เพื่อเป็นก าลังส าคัญให้ชุมชน
ในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ปุวยในโรงพยาบาลและการเฝูาระวังโรคในชุมชน  รวมทั้ง
เชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและพลานามัยที่ด ีรวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ  
สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและ
ยาเสพติด 

2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
1) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ เพื่อให้มี

บทบาทส าคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและน าหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2) ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  
ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์  โบราณสถาน 
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้นฐาน ความรู้และความ
เป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก  

3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  และเกิดการเรียนรู้ศิลปะ
อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 
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4) ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่
ครอบคลุม ทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรม  และพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่าง
เท่าทันสถานการณ์ 

2.1.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
1) ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่าง  ๆ เช่น 

กองทุนผู้สูงอาย ุกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อให้เป็นพลังร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม  
เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย  โดยให้ความส าคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อม  ที่เหมาะสม 
ครอบครัวที่อบอุ่น  และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้  ที่ทันโลกและ
คุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย  สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนา
ของสมอง 

3) สร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เด็ก  สตรี และ
คนพิการที่ด้อยโอกาส  โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป  ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิด  
สิทธิเด็ก สตรี และคนพิการในทุกรูปแบบและอย่างเด็ดขาด  รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คน
พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม  และส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรีและคนพิการให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้  

4) เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ โดย
สร้างหลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยท างานที่เพียงพอส าหรับช่วงวัยชรา  สร้าง
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย  สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมี
คุณภาพ ขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้  และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุใน
กระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง 

5) สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง  โดยมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ  
ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
รวมทั้งจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม  มีโรงเรียนใกล้บ้าน มีการสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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  2.2 นโยบายเศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  มีความสมดุลและ

เข้มแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ  มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง  ๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก  ทั้งด้านการค้าและการลงทุน  รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านองค์ความรู ้มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม  การเกษตร 
ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ พลังงาน และระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยจะ
ด าเนินการ ดังนี ้

2.2.1 นโยบายการเงินการคลัง 
1) ด าเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมี

เสถียรภาพ  โดยดูแลเงินเฟูอและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด  ส่งเสริม
ประสิทธิภาพและความมั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริมศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของ
ภาคเอกชน 

2) รักษาวินัยการคลังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว  ซึ่งครอบคลุม
ถึงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของท้องถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่าง
บูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

3) ส่งเสริมให้มีระบบการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอกับการด ารงชีพใน
ยามชรา รวมทั้งเป็นการสร้างฐานเงินออมเพ่ือการระดมทุนของประเทศในอนาคต 

4) วางระบบการดูแลและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ  ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  ทั้งการลงทุนของผู้ประกอบการและ
นักลงทุนที่เป็นสถาบัน  และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เปูาหมายการส่งเสริมศักยภาพของสาขาการผลิตที่จ าเป็น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนให้ทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและ
ตลาดโลก ทั้งด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ความส าคัญแก่การปรับปรุงมาตรการ สิ่งจูงใจเพ่ือ
สนับสนุนการออมของประเทศ  การเพ่ิมบทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเป็นแหล่งทุน
ส าหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ  และการจัดให้มีกลไกเพื่อก ากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนให้
ประสานสอดคล้องกับการพัฒนาตลาดเงิน 
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6) พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ   
มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ  ตลอดจนก ากับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ทั้งการจัดท าและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปร่งใส และการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานในมาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 

2.2.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
1) ภาคเกษตร 

1.1) เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการ
ตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้
ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก  เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการท าประมง  
ปศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร  รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน  เช่น ปาล์ม
น้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน  และสนับสนุนการผลิตสินค้าใหม่ที่มี
โอกาสทางการตลาด เช่น พืชเส้นใย และสมุนไพร เป็นต้น 

1.2) ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร  โดยการแปรรูปที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐานสากลเพ่ือเช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร  โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งให้มีระบบปูองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน 

1.3) เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร เพื่อปูองกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี  และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งสินค้าเกษตร
ทั้งในพื้นที่ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก 

1.4) ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนว
พระราชด าริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร  ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้
ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโค กระบือตามแนว
พระราชด าริ โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง 

1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์  
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง 

2) ภาคอุตสาหกรรม 
2.1) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งสร้าง

มูลค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม  ด้วยการยกระดับความสามารถ  ทักษะแรงงาน  การบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร  ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการภายในกลุ่มอุตสาหกรรม  บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
สถาบันการศึกษา 
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2.2) พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความ
ได้เปรียบ เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้เป็นฐานการผลิต
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  ด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  
รวมทั้งจัดหาและพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ  
20 ปีข้างหน้า โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ 

2.3) สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย  โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือผสมผสานกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าแฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ พร้อมทั้งใช้มาตรการ
ด้านการตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทยให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  

2.4) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้ง
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อเป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มเพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและศักยภาพในการแข่งขัน  ด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และ
นวัตกรรม รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.5) ส่งเสริมและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะส าหรับผู้ประกอบการที่มุ่งสร้าง
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่
ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าองค์
ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนเพ่ือกระตุ้น
อุตสาหกรรมให้มีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและใช้พลังงานน้อย 
รวมทั้งขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างของ
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
3.1) เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยฟื้นฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การท่องเที่ยวให้ยั่งยืน  และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ  สามารถเช่ือมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มประชุมและแสดงสินค้า  
และกลุ่มที่มีความสนใจด้านระบบนิเวศ  วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เป็นต้น 
และดูแลให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม  การฉ้อฉล และอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความบกพร่องของ
ผู้ประกอบการ 
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3.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  เพื่อสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิต
และการตลาดในระดับภูมิภาค  เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินค้า  การศึกษา
นานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ  เป็นต้น โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ  การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน  มาตรฐาน
ธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาด 

3.3) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่
เน้นความส าคัญของศักยภาพพ้ืนที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางด้านบุคลากร
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ ์

4) การตลาด การค้า และการลงทุน 
4.1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  ปูองกันการผูกขาด   

ตัดตอน และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในด้านการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

4.2) ด าเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ เพื่อลดการ
พึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก  โดยส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่  ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง  โดยมุ่งเน้นการส่งออกสินค้า
ที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดใหม่ 

4.3) ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้
กรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุภาคีและทวิภาคี  เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศและการค้าชายแดน 

4.4) ทบทวนการจัดตั้งส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและปรับปรุงกลไกการ
บริหารจัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็นไปอย่างบูรณาการ  โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับนโยบายและ
หน่วยงานปฏิบัติที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง  เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ธุรกิจภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.5) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทย มีศักยภาพ 
ทั้งในการลงทุนต้ังโรงงานผลิตสินค้า  การท าสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง  การเปิดสาขา การหาตัวแทน
และหุ้นส่วนในต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ 

4.6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน  
เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ 
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2.2.3 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน  สินค้า
และบริการ 

1) พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  
โดยเฉพาะการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  ทั้งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค บริการสื่อสารโทรคมนาคม และที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่ง
มวลชน สินค้าและบริการ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ  โดยให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งระบบรางให้เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  เพื่อลดต้นทุน
สินค้าและบริการเพ่ือการส่งออก 

3) พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชย์นาวี  ทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
ตลอดจนพัฒนาท่าเรือน้ าลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาท่าเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว 

4) พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบิน
ของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน  การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นน าของ
เอเชียและโลก 

2.2.4 นโยบายพลังงาน 
1) สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน  ด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการ

พัฒนาประเทศเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน  โดยเร่งรัดให้มีการลงทุนส ารวจและพัฒนาพลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม  และจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้าน
พลังงานกับต่างประเทศ 

2) ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสมเป็นธรรม 
และก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่ดี 

3) พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 

4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต  ภาคบริการ และภาคประชาชน  โดยมี
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม 

5) ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด  รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วย
บรรเทาสภาวะโลกร้อน 
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2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น โครงข่ายสื่อสาร

ความเร็วสูงให้ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และแข่งขันได้ เพื่อเป็นโครงข่ายหลักสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา  ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเขตเมืองและชนบท  และ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้าน
บริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศและการ
สื่อสารในภูมิภาค 

3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การเช่ือมโยงข้อมูล การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ  
การเตือนภัยและความมั่นคงของรัฐ  บริการการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
รัฐบาลให้ความส าคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้าง

ความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยให้ความส าคัญแก่การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเพิ่มการมี
บทบาทร่วมของประชาชนและชุมชน โดยจะด าเนินการ ดังนี ้

2.3.1 อนุรักษ ์พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนความปลอดภัย
ทางชีวภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ  และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจระดับประเทศและ
สากลในระยะต่อไป 

2.3.2 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้
ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร  ที่ดิน ปุาไม้ สัตว์ปุา ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  ควบคู่กับการปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  โดยเร่งรัดปราบปรามการท าลายปุา  สัตว์ปุา และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
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2.3.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและปุาไม้  โดยการยุติการเผาไร่นาและท าลายหน้าดิน  การลด
การใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร  รวมทั้งการฟื้นฟูดินและปูองกันการชะล้างท าลายดิน  โดยการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชด าริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นธรรม  อนุรักษ์และปูองกัน
รักษาปุาที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้นฟูปุาตามแนวพระราชด าริ  สนับสนุนการจัดการปุาชุมชน
และส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ  และการสนับสนุนบทบาทของชุมชน
ในการบริหารจัดการน้ า เช่น การท าฝายต้นน้ าล าธารหรือฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าร ิ

2.3.4 จัดให้มีมาตรการปูองกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  และด าเนินมาตรการ
ลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2.3.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ  ขยะ น้ าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม การจัดท าระบบก าจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสีย 

2.3.6 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  การผลิตวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้  การหมุนเวียนการใช้
วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลด
การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

2.3.7 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมและ
การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค  เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน ามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในฐานะที่เป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลจะด าเนินการ ดังนี ้

2.4.1 ส่งเสริมการน างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ  
ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยู่ให้สนองความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ โดยให้ความส าคัญแก่การเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน  สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจน
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  ซึ่งจะน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อยอดและมีการใช้ประโยชน์  องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์  



 40 

2.4.2 สร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่งผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ของภาคการผลิตและบริการ  ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพ่ือรักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไว้ในระบบ  รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงจาก
ต่างประเทศเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรไทย  

2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ
และปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ และสนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย เพื่อปูองกัน
มิให้ไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย  รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี  
อุทยานวิทยาศาสตร ์และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่ส าคัญ 

2.4.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
โดยพัฒนามาตรการจูงใจ  และกฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน  และ
ส่งเสริมการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้
ประโยชน ์

2.5 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

รัฐบาลจะด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและ
ประชาชน  โดยจะด าเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับนานา
ประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณี ที่มีอยู่กับ
ต่างประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่าง  ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และเคารพกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และ
สานต่อนโยบายทีมประเทศไทย  (Team Thailand) เพื่อให้การด าเนินงานด้าน  ต่างประเทศมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีเอกภาพ โดยจะด าเนินการ ดังนี ้

2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน     
อันจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การขยาย
การคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความ
ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น 
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2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาท
ในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  และผลักดัน
บทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียน 

2.5.3 มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและ
องค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
มนุษยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
มนุษย ์

2.5.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่ม
ประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก  จัดท าข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง  ๆ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม  สร้างกลไกเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับ
ผลกระทบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี 

2.5.5 ด าเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลัง
พัฒนา และสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพ่ือความเข้าใจอันดีกับองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ 

2.5.6 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย  ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทย  ในการ
รักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย 

2.6 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

รัฐบาลจะรักษาความมั่นคงของประเทศ  สถาบันพระมหากษัตริย์  และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ  เตรียมความ
พร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบถึงประเทศ
ไทย แก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้และสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสามัคคี  สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ  และต่อต้านภัยสังคมในทุกรูปแบบ  โดย
จะด าเนินการ ดังนี ้

2.6.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  ด ารงรักษาไว้ซึ่ง พระบรม   
เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้  รวมทั้งเสริมสร้างจิตส านึกประชาชนในชาติ  ให้มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก  ความสามัคคี และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติ 
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2.6.2 เสริมสร้างระบบปูองกันประเทศให้มีความมั่นคง  มีศักยภาพในการรักษาเอกราช  
อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  และผลประโยชน์ของชาติ  โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัยของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเตรียมความพร้อมของก าลังพลในกองทัพ  ตลอดจนการผนึกก าลังประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษา
สันติภาพภายใต้กรอบกติกาของสหประชาชาต ิ

2.6.3 เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  แรงงานต่างด้าว     
ผิดกฎหมาย  และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน  เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการ
ลักลอบเข้าเมืองที่ผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน  เพื่อลดขนาดและผลกระทบของปัญหาความมั่นคงระยะยาว
ให้เหลือน้อยที่สุด  ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน
ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน 

2.6.4 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ควบคู่กับการรักษาความมั่นคง  ตลอดจนการด าเนินการอย่างจริงจังเพื่อการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 

2.6.5 ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและการเสริมสร้าง
ผลประโยชน์ของชาต ิโดยจัดระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือน  ต ารวจ ทหาร และให้
ความส าคัญแก่ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาของชาติได้อย่างแท้จริง 

2.6.6 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  โดยเน้นการบริหารวิกฤติการณ์ทั้งที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น  โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ 

2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีความ
พร้อมและก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ  และจะ
ปรับปรุงกฎหมายและการยุติธรรม  สนับสนุนการพัฒนาการเมือง  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการ
ด าเนินนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ด ีโดยจะด าเนินการดังต่อไปนี ้
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2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

1) ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดภาระและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2) พัฒนาระบบและก าหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามารับ
ราชการ ด้วยการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้เทียบเคียงหรือแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เพื่อให้
ระบบราชการเป็นนายจ้างอันเป็นที่หมายปองของผู้สมัครงาน  รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอน
ก าลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ 

3) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ  โดยจะเน้น
การพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  และสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยการเพ่ิมเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพการท างาน
และสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการท างานและภาระหนี้สิน  เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง  เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจแก่ประชาชน 

6) ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง  โดยสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น  โดยไม่กระทบความสามารถในการตัดสินใจ
ด าเนินงานตามความต้องการของท้องถิ่น  สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  ตลอดจนพึ่งพาตนเองด้วยฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้
มากขึ้น 

7) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น  รวมทั้งความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ 
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8) เร่งรัดด าเนินการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

9) สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  และการจัดท างบประมาณจังหวัด  และกลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่
สอดคล้องกับ แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ศักยภาพของพื้นที่ และความ
ต้องการของประชาชน 

2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม 

1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว เป็นธรรม และ
ทั่วถึง และส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ  รวมตลอดถึง
เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

2) พัฒนากฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นของสังคม  รวมทั้ง
จัดให้มี “องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ” และ “องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ” ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและ
กระบวนการยุติธรรม 

3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปูองกัน
อาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปตามหลัก
นิติธรรม การใช้เครื่องมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร์  การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม  เช่น การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม
จังหวัด การพัฒนาและจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเป็นกระบวนการชะลอการลงโทษ  เช่น ใช้
วิธีการท างานบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  เป็นต้น) ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม  กระแสหลัก รวมทั้งการ
พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้เหมาะสมต่อกลุ่มเปูาหมาย  ตลอดจนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

4) เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมุ่งพัฒนากฎหมายและ
ระบบงานยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่  วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น  บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ขจัดเง่ือนไขความไม่ยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจน์การกระท าความผิดที่มีประสิทธิภาพ 

2.7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 
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2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2  (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 

 วิสัยทัศน ์

"เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ าค่า" 

 พันธกิจ 

  1. ผลิตข้าว อ้อย มันส าปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  2. แปรรูปข้าว อ้อย และมันส าปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มี
มาตรฐาน 
  3. พัฒนาการกระจายสินค้าข้าว อ้อย มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 เป้าประสงค์การพัฒนา 
  1. มีผลผลิตข้าว อ้อย มันส าปะหลังที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  2. มีผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว อ้อย มันส าปะหลังที่หลากหลายได้มาตรฐาน 
  3. เป็นศูนย์กลางการค้าข้าว อ้อย มันส าปะหลัง สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
  4. การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทย และ
ชาวต่างชาต ิ

 ประเด็นยุทธศาสตร ์
  1. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
  2. ส่งเสริมการแปรรูปข้าว อ้อย และมันส าปะหลังไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
  3. พัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า 
  4. ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  5. พัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
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3. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ์
 

 

 

“ศูนย์กลางการค้าข้าว และสินค้าเกษตร  

เมืองแห่งการศึกษา  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  สังคมเข้มแข็ง”   

  

 
1. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข 
3. พัฒนาคุณภาพ การผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4. บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. บริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

 

 

 
1. ชุมชนและประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอกับการด ารงชีพ 
2. มีผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจสมบูรณ์  
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
5. ประชาชนและชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ด ี

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
 กลยุทธ์หลัก  

1. สนับสนุนให้ครอบครัวชุมชนมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทาง 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
OBJECTIVE 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

พันธกิจ (MISSION) 

วิสัยทัศน์ จังหวัดนครสวรรค ์
(VISION) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก 
 กลยุทธ์หลัก  
  1. การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสคน
ยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
  2. การพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
  3. การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ 
  4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยมีคุณธรรมน าความรู ้
ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
  5. การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
 กลยุทธ์หลัก  

1. การบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
2. การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ 
3. การส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
5. การส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด 
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. การพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า 
8. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์หลัก  

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 กลยุทธ์หลัก  
  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
  2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ความสงบเรียบร้อย 
  3. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  
  5. การสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้
บรรลุพันธกิจและเปูาประสงค ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
 กลยุทธ์หลัก  

1.  การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว การบริการและความปลอดภัย 
2.  การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
3.  การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 

4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
   4.1 แก้ไขปัญหาความยากจน  
   4.2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   4.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ  
   4.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4.5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   4.6 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  

5. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2551  มีนโยบาย ดังน้ี 

 ด้านการสาธารณสุข 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม  

    และจัดบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. พัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัวและสังคม 
 3. สนับสนุนการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 4. เสริมสร้างและสนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5. สนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ด ี

 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ  
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 
 2. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ อย่างน้อย 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางด้าน 

    กีฬา ดนตรี นันทนาการ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
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 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  
 1. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง 

    ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

    สร้างรายได้ และลดรายจ่ายของประชาชน 
 3.  สนับสนุนการให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  

    และผู้ประสบภัย 
 4. สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
 3. สนับสนุนการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 4. สนับสนุนการจัดให้มีระบบก าจัดมูลฝอยรวม เพื่อใช้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ในพื้นที่ใกล้เคียง 
 5. จัดให้มีระบบจัดการคุณภาพน้ าที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2. เร่งรัดการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการปูองกันสาธารณภัย 
 ด้านสาธารณูปโภค  
 1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบการจราจร และไฟฟูาสาธารณะ ให้ทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาระบบการผลิต จ าหน่ายน้ าประปา ให้ทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ 
 3. สนับสนุนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ า และระบบปูองกันน้ าท่วมอย่างยั่งยืน 

 ด้านการท่องเที่ยว 
 1. ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ 
               สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
 2. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 
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 ด้านการบริหารจัดการ  
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ และองค์กรเอกชน 

    ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

    การบริการประชาชน ให้เกิดความพึงพอสูงสุด 
 6. เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่บุคลากร เพื่อปูองกัน และปราบปราม 

    การทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการจัดท าประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล และนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาล  แยกออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อมูลด้านปัญหาความต้องการ และข้อมูลด้านศักยภาพหรือความคิด
ริเริ่มของท้องถิ่น  แล้วน ามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประมวลสรุปออกมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือน าไปใช้ใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป ส าหรับในส่วนของเทศบาลนครนครสวรรค์มี
ข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนา รวม 6 ด้าน ดังนี ้
 1   ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 ข้อมูลด้านปัญหา  
  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล มีปัญหาอันเกิดจากการเจริญเติบโตของท้องถิ่นในเรื่องการเพิ่ม
ของจ านวนประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจัดเก็บทั่วถึง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นไปโดยผลจากความเจริญของท้องถิ่น มีขยะอันตรายหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะท าให้ผู้ที่อาศัย
อยู่ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะต่างๆ  ซึ่งเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้าน
สุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน 
  1.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ  
  ในเขตเทศบาลมีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน  ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม 
และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  นอกจากนี้เทศบาลยังมีสถานที่ก าจัดขยะเพื่อรองรับขยะจากชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง  และยังมีชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีหน่วยงานให้ความสนใจต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง มี
อุทยานสวรรค์เป็นสถานที่รวมกิจกรรมประเภทการออกก าลังกายและการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
  1.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา  
  จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากจะให้จัดสร้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของเทศบาล มีจ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สามารถออกไป
ดูแลให้การรักษาประชาชนได้อย่างพอเพียง  นอกจากนั้น ยังมีความต้องการตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะที่ได้
มาตรฐาน ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะและก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ การสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ  
  เทศบาลควรมีการจัดสร้างศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเพิ่ม ปรับปรุง
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน และส่งเสริมในด้านกิจกรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด 
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 2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.1  ข้อมูลด้านปัญหา  
  การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ยังขาดการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม  พร้อมทั้งนักเรียนขาดระเบียบมารยาท เยาวชนขาดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และละเลยวัฒนธรรมแบบไทย ขาดการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ 
  2.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ  
  มีการจัดการศึกษาวิชาภาษาจีนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาในโรงเรียนของเทศบาล 
โรงเรียนเทศบาลมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีห้องสมุดสามารถรองรับผู้ใช้
ประโยชน์ได้จ านวนมาก เทศบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา 
  2.3  ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อปัญหา  
  จากประเด็นปัญหาที่ขาดโอกาสในการพัฒนามีจ านวนมาก ต้องจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น พร้อมจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน จัด
กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้น การเรียน จัดหาเว็บไซท์ทางการศึกษา เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน จัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน  จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
  2.4   ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อศักยภาพ  
  จากประเด็นข้อมูลด้านศักยภาพ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และความเท่าเทียม
กันทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา จัดท าหลักสูตรเสริมการศึกษาโดยใช้เว็บไซท์ทาง
การศึกษา ( E-learning)  และจัดอบรมบุคลากรครูเพื่อท าการสอน จัดท าหลักสูตรขยายโอกาสทาง
การศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดให้โรงเรียนเทศบาล เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  3.1  ข้อมูลด้านปัญหา  
  ประชาชนมีรายได้น้อย ปานกลางค่อนข้างน้อยมีประมาณร้อยละ  25  สร้างชุมชนเกาะตัว
ใกล้กับตลาดและศูนย์กิจกรรมที่เป็นแหล่งจ้างแรงงานตามตรอกซอกซอย  ที่อยู่ใกล้ตลาดศูนย์การค้า  สถานี
ขนส่ง สถานีรถไฟ บางส่วนที่เป็นคนจน รายได้ต่ าจะอยู่กันอย่างแออัดหนาแน่น  ไม่ถูกสุขลักษณะในที่เช่า 
หรือที่บุกรุกทั้งที่รัฐและเอกชน  เป็นชุมชนแออัดก็มี เช่น ชุมชนตลาดลาว ชุมชนตลาดสะพานด า ชุมชน
สถานีรถไฟปากน้ าโพ ชุมชนวัดไทรใต้ ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้ก็ขาดแคลนที่พักผ่อน  ที่เด็กเล่นออกก าลังกาย และ
ยังเป็นปัญหาด้านโจรกรรม ยาเสพติด ซึ่งต้องรับการแก้ไขโดยด่วน 
  3.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ  
  เป็นจุดบรรจบของแม่น้ า ปิง-วัง รวมกับแม่น้ า ยม-น่าน เป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยา จึงเป็น
แหล่งรวบรวมสินค้า ผลผลิตจากทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะขนถ่ายสินค้ามาทางน้ า  ภายหลัง
มีการสร้างโครงการถนนและทางรถไฟ  สถานีรถไฟที่ “ปากน้ าโพ” เกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมากจนเป็น
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ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งคนและสินค้า  มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าขาย  แลกเปลี่ยนสินค้าส่งต่อ
จากทางเหนือ ตะวันออกและตะวันตกสู่กรุงเทพมหานครเพ่ือส่งต่อไปทางใต้และสู่ต่างประเทศ  เกิดการ
ขยายตัวของการต้ังถิ่นฐานทั้งการขยายตัวของชุมชนเก่าและการสร้างชุมชนใหม่ เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ าทั้ง
ด้านทิศตะวันออกและตะวันตก  ตลอดจนสองข้างทางถนนสายหลัก  ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา  
ตั้งแต่ปากแม่น้ าน่านจากบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ ยาวตลอดมาจนถึงท่าน้ าปากน้ าโพ  ลักษณะชุมชนจะ
เป็นแบบธุรกิจการค้าการบริการโรงแรมตลอดจนการบริการบันเทิง  ผสมผสานไปกับแหล่งพักอาศัย  
นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้าแลกเปลี่ยนต่างแดนแล้ว  ปากน้ าโพยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างเมืองและอ าเภอต่าง  ๆ โดยมีชุมทางการค้าเลียบฝั่งแม่น้ าด้านตะวันตกที่ส าคัญ  3 แห่ง คือ 
“ตลาดลาว” “ตลาดสะพานด า” และ “ตลาดบ่อนไก”่ 
  3.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา  
  เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนใน
พื้นที่  ควรส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือท าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และรู้จักลด
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นจะก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง  จัดกิจกรรม ปลูกจิตส านึกรณรงค์ปูองกันยาเสพติด และ
การด ารงชีวิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ  
  เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย  แลกเปลี่ยนสินค้า  จึงควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มการค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชน
ไปสู่ตลาดภายนอก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 4  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว 
  4.1  ข้อมูลปัญหา  
  จากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว  และขาดแผนการพัฒนาเมืองที่ดี  จึงท าให้มีการสร้าง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือบริเวณย่านที่ส าคัญ  เช่น ย่านถนนโกสีย์ 
ถนนสวรรค์วิถี ถนนมาตุลี ถนนอรรถกวี และถนนมหาเทพ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ
เมือง ท าให้พื้นที่ว่างของเมืองลดน้อยลงจนในที่สุดเกิดภาวะเสื่อมโทรมภายในเมือง เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม 
อีกทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการหลั่งไหลของประชากรต่างถิ่นนั้น  ท าให้โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ  
เลือกที่ตั้งโครงการกระจายไปทั่วเขตเทศบาลหรือพื้นที่ต่อเนื่อง  จึงท าให้เกิดการใช้ที่ดินแบบกระจัดกระจาย  
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาแบบย่ังยืน อีกทั้งด้านถนน คสล.ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมพื้นที่ มีแสงสว่าง
จากไฟฟูาสาธารณะบนถนนในเขตเทศบาล  ซึ่งยังกระจายไปไม่ทั่วถึง  และด้านการวางท่อระบายน้ าก็ยังมี
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนระบบการขนส่งมวลชนในเมืองก็ยังไม่เป็นระบบมาตรฐาน เพราะการวางผังเมือง
ขาดอายทุ าให้เกิดความเสียหายต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคต 
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  4.2  ข้อมูลศักยภาพ  
  เทศบาลนครนครสวรรค์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ าและมีภูเขาล้อมรอบด้าน
ทิศเหนือ   อีกทั้งยังเป็นที่แม่น้ าทั้ง 4 สายคือ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ไหลมาบรรจบกัน
เป็นแม่น้ าเจ้าพระยาที่    ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จึงเป็นที่ชุมนุมการค้าขายมาต้ังแต่ในอดีต     
จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าตลาดปากน้ าโพ  จากการที่มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่านมารวมกันเป็นแม่น้ า
เจ้าพระยาน้ี จึงท าให้เกิดเป็นเกาะน้อย  เกาะใหญ่ขึ้น ซึ่งมีเกาะที่ส าคัญๆ เช่น เกาะบางปรอง ซึ่งได้มีการ
พัฒนาเป็นท่าเรือน้ าลึกและท่าข้าวก านันทรง  ในปัจจุบัน และยังมีเกาะญวน ซึ่งยังคงเป็นเกาะที่คงสภาพ
เป็นธรรมชาติมีการพักอาศัยและท าการเกษตรแบบเบาบาง  ซึ่งรอการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการใน
อนาคต นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ยังมีหนองน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่กลางเมือง  หรือมีชื่อที่
รู้จักกันคือ อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะ  และสวนสุขภาพ 
หรือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ  เทศบาลนครนครสวรรค์ยังมีอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักไว้ใช้ในการซ่อมแซม
ถนน  ซึ่งท าให้ถนนมีความสะอาดสวยงามและกว้างขวาง  นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านงานช่างในการให้ค าปรึกษากับประชาชน  มีอาคารส านักงานเทศบาล ที่มีรูปร่างลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น และมีการคมนาคมที่สามารถไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา  
  เทศบาลควรจัดให้มีการท าผังเมืองรวมของเทศบาลนครนครสวรรค์ ปรับปรุงก่อสร้างถนน
ในพื้นที่ทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน  และต้องการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะบนถนนในพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะ
ท าการปรับปรุงวางท่อระบายน้ าในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน และเล็งเห็นถึงความส าคัญด้านการปรับปรุง
จัดระบบเส้นทางการเดินรถโดยสารและจัดให้มีท่าจอดรถที่ได้มาตรฐานในเขตเมือง 
  4.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ  
  จากข้อมูลศักยภาพเราจึงทราบถึงความต้องการของการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ว่าควรจะพัฒนาระบบการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยา ควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในส่วนของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม พื้นที่นันทนาการและ
สวนสาธารณะ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

 5   ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
  5.1    ข้อมูลปัญหา 
  ผลกระทบทางด้านสังคมจากการพัฒนาเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม  ท าให้เกิดความนิยมทางด้านวัตถุ  ผู้คนต้องแข่งขันท ามาหากินอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้  
ประกอบกับขาดการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิด  ๆ สู่สังคมตลอดจนท าให้
เยาวชนและสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง  ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ขยายตัวมากขึ้น เช่น ปัญหาความยากจน 
ปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาเด็กและเยาวชน  ฯลฯ นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  
ความต้องการการดูแลของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการ
แก้ไขดูแล ประกอบในเทศบาลยังไม่มีข้อมูลสถานสงเคราะห์คนชราทั้งของรัฐและเอกชน  ซึ่งภาครัฐและ
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เทศบาล ควรมีบทบาทในการเข้ามาดูแลด้วย ปัญหาอาชญากรรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
เห็นได้จากคดีอุกฉกรรจ์ที่เพิ่มขึ้น  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายและเพศเพิ่มขึ้น  คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง โดยไม่มีการวางแผนและการ
ก ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่ผ่านมา  ฉะนั้นการพัฒนาในอนาคตควรมีการวางแผนการแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  เนื่องจากปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดย
ความร่วมมือจากทุกฝุายและทุกคนในพื้นที่เพื่อให้เป็นชุมชนเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมกับค าว่า  
“นครสวรรค์ City of Paradise” อย่างแท้จริง 
  5.2  ข้อมูลศักยภาพ  
  มีเครื่องมือและบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ  มีแหล่งน้ าส าหรับการดับเพลิงและ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา  
  เทศบาลควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตตัวเมือง 
เพื่อการวางแผนการจัดระบบการรักษาความเรียบร้อยภายในเขตเมือง มีระบบการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อปูองกันหรือรับมือกับสาธารณภัยและอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนและการใช้ไฟฟูาอย่างถูกวิธี 
  5.4   ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ  
  ควรอบรมบุคลากรด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการปูองกันลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล 

 6.  ด้านการบริหารจัดการที่ด ี
  6.1  ข้อมูลด้านปัญหา  
  มีการบริหารงานที่ล่าช้า ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ขาดการความคิดริเริ่มใน
การด าเนินการ ตลอดจนบุคลากรขาดความรู้ความสามารถและความช านาญ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ขาดประสิทธิภาพ เป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นปัญหาความต้องการและก าหนดนโยบาย
ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารฝุายการเมือง และพนักงานของเทศบาล รวมทั้งประชาชนขาดโอกาสในการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและการตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นธรรมและทั่วถึง 
  6.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน พร้อมทั้งมี 
นโยบายที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สอดรับกับมีโครงสร้างทางการบริหารจัดการและสายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน ตลอดจนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่มีการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพ และมีระบบการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ  
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  6.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา  
  จากประเด็นในเรื่องข้อมูลด้านปัญหาท าให้ทราบว่า การบริหารงานล่าช้าขาดความโปร่งใส 
ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดฝึกอบรมกลุ่มสัมพันธ์
พนักงานเทศบาล สร้างจิตส านึกของพนักงานให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ
การบริหารองค์กรไปพร้อมๆ กัน  ปรับปรุงงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ  น าระบบการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลมาใช้ในเรื่องการบริหารงานด้านต่างๆ  มีการวางแผนการใช้เงิน และการ
ด าเนินการวางแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา ควรจัดให้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์  โดยใช้ระบบ
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อการ
บริหารงานขององค์กรและให้บริการประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
  6.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ  
  จากประเด็นเรื่องข้อมูลด้านศักยภาพ ในเมื่อเทศบาลนครนครสวรรค์มีผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถ  มีทรัพยากรทางการบริหาร  เช่น  คน  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม  แต่
ขาดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรและวิทยาการสมัยใหม่  ควรต่อยอดพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยการให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร  
อาทิเช่น เรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการสร้างระบบงานบริการประชาชน One Stop 
Service ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน เปิดช่องทางการสื่อสารและรับฟังความ
คิดเห็นทางระบบสารสนเทศ Internet จัดให้มีสวัสดิการที่ดีเพื่อบ ารุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแต่
ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส มีการตรวจติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 จุดแข็ง ได้แก ่
  1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  2 . งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
  3 . มีโครงสร้างงานด้านสาธารณสุขครบทุกด้าน 
  4 . มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 จุดอ่อน  ได้แก ่
  1 . ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่นแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล สัตวแพทย์ 
และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
  2. การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
  3 . ความร่วมมือ และการประสานงานในองค์กรมีน้อย 
  4 . การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
  5 . การจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ 
  6 . ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน  

 โอกาส  ได้แก ่
  1 . หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการบริการ วิชาการ ข้อมูล 
  2 . ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
  3 . มีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร นครสวรรค ์ที่ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
  4 . มีแกนน าชุมชนครบทุกชุมชน 
  5. มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
  6. เทคโนโลยี่การสื่อสารข้อมูลครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที ่

 อุปสรรค  ได้แก ่
  1 . แกนน าชุมชนบางส่วนยังขาดความเข้มแข็ง และเอกภาพในการท างาน 
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอมีความครอบคลุมเนื้อหาไม่เพียงพอและขาดการคัดกรอง
ก่อนน าเสนอ  
  3 .ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
  4 . มีพื้นที่กว้าง และจ านวนชุมชนมาก ประชาชนมีความแตกต่างด้านเศรษฐกิจสังคม 
  5 . มีปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่   
  จากผลวิเคราะห์จะสรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ จะท า
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

 จุดแข็ง  ได้แก ่
  1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และกลุ่มภาคีต่างๆ 
  2. งบประมาณวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอกับความต้องการ 
  3. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  
  5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนเพียงพอ  

 จุดอ่อน  ได้แก ่
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาและสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
  2. การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า  
  3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพ 
  4. นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง 
  5. ผู้เรียนขาดการปลูกฝัง การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู ้

 โอกาส  ได้แก ่
  1. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ในหลากหลายสาขา  
  3. ชุมชน ผู้ปกครอง เอกชนและองค์กรต่างๆให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

 อุปสรรค  ได้แก ่
  1. ขาดการประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันและขาดการสร้างเครือข่าย  
  2. กระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์มาจัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ  
  3. กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอื้อต่อการให้การสนับสนุนและมีการแสวงหาประโยชน์  
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สามารถด าเนินการได้ และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ  สร้างจิตส านึก และสร้างโอกาสใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา และวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

 จุดแข็ง  ได้แก ่
  1.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  บุคลากรมีความทุ่มเทและอดทนในการท างาน 
  3.  งบประมาณที่สนับสนุนมีเพียงพอ 
  4.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
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 จุดอ่อน  ได้แก ่
  1. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ  
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ 
  3. ฐานข้อมูลชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน 

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

 อุปสรรค  ได้แก ่
  1. ปัญหาการเมืองภายนอกหน่วยงาน 
  2. งานและการจัดกิจกรรมทับซ้อนกับหน่วยงานภายนอก 
  3. มีข้อจ ากัดของเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรม เพราะได้รับผลกระทบจาก
หน่วยงานภายนอก 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและชุมชนดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในเขตเทศบาลได ้
 
  ประเด็นการพัฒนาที่  4   ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว  

 จุดแข็ง  ได้แก ่
  1. มีเครื่องจักรกล  และแรงงานคนพอเพียง วัสดุอุปกรณ์ครบครัน 
  2. มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน / หลายๆด้านครบ 
  3. มีงบประมาณรองรับทุกด้านเพียงพอ 
  4. มีสถานที่พร้อมบริการประชาชนหลายด้าน 
  5. ผู้บริหารพร้อมให้การสนับสนุน 
  6. มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา เพียงพอ เป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 

 จุดอ่อน  ได้แก ่
  1. มีปัญหาด้านฐานข้อมูล / การเก็บข้อมูล  
  2. มีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด  
  3. มีปัญหาระหว่างด าเนินการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  4. มีปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากรที่ขาดจิตส านึก 
  5. ท่อเมนประปาใช้งานมานานมีท่อแตก ท่อรั่ว บ่อยครั้ง 

 โอกาส  ได้แก ่
  1. เป็นประตูสู่ภาคเหนือ 
  2. เป็นต้นก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยา 
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  3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง 
  4. มีภูมิประเทศเหมาะส าหรับการท่องเที่ยว 

 อุปสรรค  ได้แก ่
  1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี  จึงไม่อ านวยต่อการพัฒนา 
  2. มีปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
  3. มีปัญหาประชาชนบุกรุกครอบครองพ้ืนที่สาธารณะ 
  4. ระเบียบกฎหมายบางข้อไม่เอื้ออ านวยที่จะน าไปปฏิบัติ 

  5. ความเจริญเติบโตของเมืองมีบ้านจัดสรรขึ้นเป็นจ านวนมากท าให้ก าลังส่ง จ่าย น้ าไม่เพียงพอ 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  สามารถด าเนินการแก้ไขได้ตามมาตรฐานแล้ว  คาดว่า
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
  ประเด็นการพัฒนาที่  5  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

 จุดแข็ง  ได้แก ่
  1. ผู้บริหารเทศบาล มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ  
  2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
  3. ด้านงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน  
  4. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

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

 โอกาส  ได้แก ่
  1. การรับรู้และรับทราบ และการมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแน่ชัด 
  2. ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

 อุปสรรค  ได้แก ่
  1. กฎหมายและระเบียบที่ไม่ทันสมัย 
  2. พื้นที่ในการควบคุมดูแลมีจ านวนมาก 
  3. ประชากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนน้อย 
  4. การประสานงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน อยู่ในระดับน้อย 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท าได้ เพราะเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีเครื่องมือ  และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและสนับสนุน  พร้อมทั้ง
แนวทางด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวาระแห่งชาติด้วย  ถ้าด าเนินการพัฒนาตามประเด็น
การพัฒนาส าเร็จแล้วจะท าให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  6   ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 จุดแข็ง  ได้แก ่
  1. มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์  
  2. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน  
  3 . มีบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพ 
  4. มีระบบการบริหารที่เป็นหลักธรรมาภิบาล  
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
  6. มีการบริการที่รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรม 

 จุดอ่อน  ได้แก ่
  1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวมยังขาดความคล่องตัว 
  2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน 
  3. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
  4. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

 โอกาส  ได้แก ่
  1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
  2. รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการของเทศบาล 
  3. หน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนนิยมมาเยี่ยมชมดูงาน  
  4. หน่วยงานภาคเอกชนด้านการสื่อสารมวลชนน าไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ  
  5. หน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท าการวิจัยเพื่อผลทาง
การศึกษาและประโยชน์ทางวิชาการ 

 อุปสรรค  ได้แก ่
  1. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 
  2. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินโครงการจากภาครัฐ 
  3. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือเท่าที่ควร   
  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานเทศบาล
ดังกล่าว  สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
 

----------------- 



บทที่  4 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

  วิสัยทัศน์  (Vision) 

“คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

  พันธกิจ  
1. ประชาชนมีสุขภาพดี 
2. จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ 
3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
5. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณูปโภค 
6. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
2. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา

และวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน 
4. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
5. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
6. มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



4.3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

1.เปน็เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในมิติสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

ปริมาณขยะลดลง กก./ คน/ วนั ป ี53 : 1.2 กก./ คน / วนั < 1 1.15 1.1 1.05 1 < 1

ปริมาณการคัดแยกขยะ ตัน/วนั มีการรณรงค์การคัดแยกขยะในหน่วยงาน 5 1 1 1 1 1

ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟาูที่ลดลง ป ี2546  ใช้ไฟฟาู 7,133,916.66 หน่วย 5 1 2 3 4 5

ร้อยละของปริมาณการใช้น้้ามัน

เชื้อเพลิงที่ลดลง

ป ี2546 ใช้น้้ามัน  468,090   ลิตร 5 1 2 3 4 5

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ 50 10 10 10 10 10

ภาคประชาชน  ปลีะ  10  คร้ัง

2.มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมที่ดี

ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปขีึ้นไป

 ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3

 วนั วนัละ 30 นาที

จ้านวนประชาชนอายุ 15 ปขีึ้นไป ออก

ก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 วนั วนัละ

 30 นาท ี  เปาูหมายของจังหวดั  92.43%

> 80 60 65 70 75 80

ร้อยละของประชาชนชายอายุ 15 ปี

ขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกวา่ 90 ซม.

ป ี53 ร้อยละ 79.2 80 60 65 70 75 80

ร้อยละของประชาชนหญิงอายุ 15 ปี

ขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกวา่ 80ซม.

ป ี53 ร้อยละ 45.2 43 35 37 39 41 43

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

จ้านวนคร้ังการจัดงานส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยว
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

2.มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมที่ดี

ร้อยละของสตรีอายุ 

30,35,40,45,50,55,60 ป ีได้รับ

บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก

ป ี53 ร้อยละ 72.40 >  85 65 70 75 80 85

ร้อยละของสตรีอายุ 30 ปขีึ้นไป 

ได้รับการประเมินทกัษะการตรวจเต้า

นมตนเองและถูกต้องจากเจ้าหน้าท ี 

75 %

ป ี53 ร้อยละ 89.29 75 55 60 65 70 75

ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไป

 ที่มีความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือด

สมองได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ป ี53 ร้อยละ 94.57 80 60 65 70 75 80

ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไป

 ที่มีภาวะเบาหวาน/ความดันโลหติสูง 

ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ป ี53 ผู้ที่มีภาวะเส่ียงเบาหวาน /ความดัน

โลหติสูงไดรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ร้อยละ 88.7และ 90.7 ตามล้าดับ

80 60 65 70 75 80

ร้อยละของเด็กนักเรียน ป.1 - ป.6 ใน

สังกัดเทศบาลฯได้รับการตรวจฟนั

ไม่มีข้อมูล 78 70 72 74 76 78

ร้อยละความครอบคลุมผลงาน 

Complete treatment ในฟนัแท้

นักเรียนชั้น ป. 1

ไม่มีข้อมูล 28 20 22 24 26 28
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

2.มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมที่ดี

มารดาอายุต้่ากวา่ 20 ป ีคลอดบตุรไม่

เกินร้อยละ10

ป ี53 ร้อยละ 19.21 10 18 16 14 12 10

จ้านวนโรงเรียนที่จัดบริการมุมเพื่อน

ใจวยัรุ่นในโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล

ป ี53 : 2 โรงเรียน 6 2 2 2  -  -

อัตราปวุยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อย

ละ 20 เมื่อเทยีบกับค่า  มัธยฐาน 5 ปี

ป ี53 = 160.62

ป ี52 = 160.62

ป ี51 = 430.95

ป ี50 = 340.50

ป ี49 = 366.90 /แสนประชากร

ร้อยละของการเกิดโรคไข้เลือดออกใน

ชุมชน ในGeneration ที่ 2

ป ี53 ร้อยละ 25 ในเขตเทศบาล

ร้อยละของร้านอาหารและ

แผงลอยได้มาตรฐานอาหาร สะอาด

รสชาติอร่อย (CFGT)

ป ี2553 ร้อยละ 50 80 60 65 70 75 80

ร้อยละของตลาดสดประเภทที่ 1 ได้

รับรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์

ตลาดสดน่าซ้ือระดับดี (3 ดาว) หรือ

ระดับดีมาก (5 ดาว)

ป ี2553 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100

ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทยีบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี

< ร้อยละ 10 ของชุมชนที่เกิดโรค
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

2.มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมที่ดี

ร้อยละของการเผยแพร่ความรู้เร่ือง

ความไม่ปลอดภยัของอาหารที่ได้รับ

แจ้ง/ตรวจพบ ใหก้ับภาคีเครือข่าย

และประชาชน

ไม่มีข้อมูล 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของสถานประกอบการ

อาหาร/แผงลอยได้รับการตรวจ

ประเมิน

ป ี2553 ร้อยละ 50 80 60 65 70 75 80

ร้อยละสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯได้เกณฑ์มาตรฐาน 

(สอ.รร.7)

ไม่มีข้อมูล 80 60 65 70 75 80

ร้อยละของมาตรการตรวจสาร

ปนเปื้อนอาหาร 5 ชนิด ในตลาดสด

ประเภทที่ 1

ไม่มีข้อมูล 80 60 65 70 75 80

3.มีการพฒันาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้าง

จิตส้านึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษฟ์ื้นฟู

ศาสนาและวฒันธรรมแก่ประชาชนและ

เยาวชน

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการ

บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 8 

โรงเรียน 12 ศูนย์ฯ

ไม่มีข้อมูล 100 20 20 20 20 20

ร้อยละของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ที่มีคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ตามมาตรฐาน

จ้านวนชุมชนในเขตเทศบาล  67  ชุมชน 95 75 80 85 90 95
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

3.มีการพฒันาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้าง

จิตส้านึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษฟ์ื้นฟู

ศาสนาและวฒันธรรมแก่ประชาชนและ

เยาวชน

ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่นที่

หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแหง่

การเรียนรู้

ไม่มีข้อมูล 100 60 70 80 90 100

จ้านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ ์และสืบสานวฒันธรรม

ประเพณีที่ดีงามของทอ้งถิ่น

ป ี2553 มีประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 

1,482 คน

7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ศิลปะ 5 1 1 1 1 1

วฒันธรรมของไทย

4.มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ

รายได้เพิ่มใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาล

จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทกัษะ

ด้านการประกอบอาชีพ

มีประชาชนผ่านการอบรม จ้านวน 250 

คนต่อปี

           1,250           250           250           250           250           250

จ้านวนคร้ังที่จัดอบรมฯ 

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม

ออมทรัพย์

มีการจัดอบรม สัมมนา และทศันศึกษาดู

งาน คณะกรรมการและสมาชิก

กลุ่มออมทรัพย์ จ้านวน 1 คร้ังต่อปี

5 1 1 1 1 1

จ้านวนคร้ังที่จัดกิจกรรม มีการจัดงานจ้าหน่ายสินค้าชุมชนปลีะ 1 

คร้ัง

10 2 2 2 2 2

จ้านวนเด็กและเยาวชนในชุมชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

มีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน

 700 คนต่อปี

           3,500 700 700 700 700 700

จ้านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม 200 ครอบครัว            3,350 670 670 670 670 670

จ้านวนคร้ังการจัดงาน

67



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

4.มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ

รายได้เพิ่มใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาล

จ้านวนประชาชนที่ผ่านการอบรม มีประชาชนผ่านการอบรมจริยธรรม 

จ้านวน 450 คน

           2,345           469           469           469           469           469

จ้านวนคร้ังที่จัดอบรมคณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่ และสมาชิกฌาปนกิจ

มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

ฌาปนกิจ จ้านวน 1  คร้ังต่อปี

5 1 1 1 1 1

จ้านวนคร้ังที่จัดอบรม มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา และทศัน

ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ อนุกรรมการ 

ที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชน จ้านวน 1 คร้ัง

ต่อปี

5 1 1 1 1 1

จ้านวนคร้ังที่จัดอบรม มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา และทศัน

ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ และสมาชิก

กลุ่มสตรีชุมชน จ้านวน 1 คร้ัง

5 1 1 1 1 1

จ้านวนหลังคาเรือนที่จัดเก็บข้อมูล

ความจ้าเปน็พื้นฐาน

จ้านวน 5,420 หลังคาเรือน           27,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

จ้านวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์พฒันาดีเด่น ป ี2553 มีชุมชนผ่านเกณฑ์ชุมชนพฒันา

ดีเด่น จ้านวน 10 ชุนชน

                50 10 10 10 10 10

จ้านวนเด็ก เยาวชนและประชาชน 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด

ป ี2553 มีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้า

ร่วมกิจกรรม จ้านวน 4,788 คน

          25,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

4.มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ

รายได้เพิ่มใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาล

จ้านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ

เข้าร่วมกิจกรรม

ป ี2553 มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรม จ้านวน 6,500  คน

          33,500        6,700        6,700        6,700        6,700        6,700

จ้านวนผู้ด้อยโอกาสได้รับความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นในการด้ารงชีวติ

อย่างเพยีงพอ

ป ี2553 จ้านวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ

สงเคราะหจ์้านวน 100 คน

              500           100           100           100           100           100

จ้านวนประชาชนที่ประสบภยัได้รับ

ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการ

ด้ารงชีวติที่จ้าเปน็เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อน

ในป ี2553 จ้านวนประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากภยัพบิติั จ้านวน 8,000 คน

          60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

จ้านวนคณะกรรมการชุมชนที่ผ่าน

การคัดเลือก

ในป ี2553  มีคณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาล ที่ผ่านการคัดเลือกเปน็

คณะกรรมการชุมชนตัวอย่าง จ้านวน 201

 คน

           2,010 402 402 402 402 402

จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม

มากขึ้น

ในป ี2553ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรม จ้านวน 7,035 คน

          36,850        7,370        7,370        7,370        7,370        7,370

จ้านวนเด็กเยาวชนและประชาชนที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ป ี2553 เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้า

ร่วมกิจกรรม จ้านวย  8,250  คน

42,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

4.มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ

รายได้เพิ่มใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาล

จ้านวนประชาชนที่ได้รับส่ือ

ประชาสัมพนัธแ์ละเข้าร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับการปกปอูงสถาบนั

พระมหากษตัริย์

จ้านวน 6,700 คน 50,250 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050

จ้านวนคร้ังที่ส้ารวจผู้เร่ร่อนขอทาน ป ี2553 มีผู้เร่ร่อนขอทาน จ้านวน 14 ราย 5 1 1 1 1 1

จ้านวนคร้ังการจัดงาน จัดพื้นที่จ้าหน่ายสินค้างานศิลปะ 175 35 35 35 35 35

จ้าหน่ายสินค้า แขนงต่างๆ งานหตัถกรรมในชุมชน

5.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แหล่งทอ่งเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ได้

มาตรฐาน

จ้านวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการ

ก่อสร้าง และปรับปรุงตามแบบ

มาตรฐานงานทางส้าหรับ อปท.

เปน็ถนน ค.ส.ล. 364 สาย 66 12 12 12 15 15

ความยาวทอ่ระบายน้้าที่ได้รับการ

ก่อสร้างปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน

งานทอ่ระบายน้้าส้าหรับ อปท.

ทอ่ระบายน้้าที่มีอยู่ 145.930 เมตร 20,700 4,000 4,000 4,000 4,000 4,700

จ้านวนสัญญาณไฟจราจรพร้อม

นาฬิกานับถอยหลังที่ได้รับการติดต้ัง

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

มีสัญญาณไฟจราจรพร้อมนาฬิกานับถอย

หลังจ้านวน 11 จุด (ของเดิม 3 จุด ไม่มี

นาฬิกานับถอยหลัง)

3 1 1 1  -  -
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

จ้านวนไฟฟาูแสงสวา่ง มีไฟฟาูแสงสวา่งสาธารณะที่ได้รับ 750 150 150 150 150 150

สาธารณะ ที่ได้รับการแก้ไข การขยายเขต ติดต้ังบนถนนแล้ว

และติดต้ัง จ้านวน 9,568 จุด

จ้านวนเสาไฟฟาูที่ติดต้ัง มีเสาไฟฟาูติดต้ังบนทางเทา้และถนน 200 50 40 40 40 30

ตามแบบมาตรฐาน แล้ว 1,100 ต้น

กรมทางหลวง

จ้านวนความยาวเขื่อน ความยาวเขื่อน 11,925 เมตร 6,325 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265

ตามแบบมาตรฐานของ

กรมโยธาธกิารและผังเมือง

จ้านวนปาูยชื่อถนน/ซอย มีปาูยชื่อถนน/ซอย/สถานที่ 100 50 50  -  -  -

/ สถานที่ แล้ว 200 ปาูย

พื้นที่ทางเทา้ที่ปรับปรุง ปรับปรุงไปแล้ว 370,100 ตารางเมตร 135,800 27,160 27,160 27,160 27,160 27,160

ตามแบบมาตรฐานงาน

ทอ่ระบายน้้าส้าหรับ อปท.

จ้านวนแหง่ที่ได้รับการเวนคืนที่ดิน จัดท้าและเวนคืนที่ดินและส่ิงก่อสร้างแล้ว 

3 แหง่

2  - 1 1  -  -

จ้านวนแหง่ที่ได้รับการจัดหาที่ดิน จัดท้าและเวนคืนที่ดินและส่ิงก่อสร้างแล้ว 

3 แหง่

4 1 1 1 1  -

จ้านวนบอ่ฝังกลบขยะมูลฝอย ใช้พื้นที่ไปแล้ว 55 ไร่(1 บอ่) 1  - 1  -  -  -

ที่ก่อสร้าง

5.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แหล่งทอ่งเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ได้

มาตรฐาน
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

จ้านวนพื้นที่ทาสี ตีเส้น จราจร มีพื้นที่ทาสี ตีเส้นจราจร  38,000 ตรม. 38,000 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600

ที่ปรับปรุง ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมทางหลวง

จ้านวนสวนสาธารณะที่ปรับปรุง มีสวนสาธารณะ 3 แหง่ 4 1 1 1 1  -

จ้านวนอาคารสัญลักษณ์ มีอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้้า 1  -  - 1  -  -

ต้นแม่น้้าเจ้้าพระยา เจ้าพระยา 1 แหง่อยู่ระหวา่ง

การส้ารวจออกแบบ

จ้านวนพื้นที่เกาะกลาง มีพื้นที่เกาะกลางอุทยานสวรรค์ 5,760 1,000 1,000 1,200 1,200 1360

อุทยานสวรรค์ที่ปรับปรุง 9,600 ตรม.

ความยาวของทอ่ประปาที่วางทอ่เมน

ที่ได้รับการปรับปรุง

ทอ่ประปาที่มีออยู่ 92,550 เมตร 10,000 2000 2000 2000 2000 2000

6.มีความพร้อมในการพฒันา ความมั่นคง 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

จ้านวนหน่วยงานที่สามารถใช้ข้อมูล

ทางวชิาการประกอบการปฏบิติังาน

ยังไม่มีระบบ 8 4 4

จ้านวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังไม่มีระบบ 8 - 8 - - -

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพงึ

พอใจจากการรับบริการ

ร้อยละ 75 90 80 82 84 87 90

ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการ ป ี2553 บคุลากรเทศบาลทั้งหมด 65 62 63 64 65 65

พฒันาศักยภาพ ได้รับการอบรมสัมมนา ร้อยละ 56.34

5.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แหล่งทอ่งเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ได้

มาตรฐาน
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

จ้านวนบคุคลากรที่เข้าร่วม มีบคุลากรเทศบาลทั้งหมด 1,380 คน 1000 1000 1000 1000 1000 1000

กิจกรรมของเทศบาล

จ้านวนประชาชนในชุมชน ประชาชนในชุมชน จ้านวน  48,747 คน 1,500 300 300 300 300 300

ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ

สามัคคีของเทศบาล

ด้านทะเบยีนราษฎรระยะเวลา

รอคอยเฉล่ียลดลง (นาท/ีราย)

การแจ้งเกิด 10 นาท/ีราย ค่าระยะเวลา 

รอคอยเฉล่ีย 60 นาท/ีราย

40 60 55 50 45 40

การแจ้งตาย 10 นาท/ีราย ค่าระยะเวลา

รอคอยเฉล่ีย 60 นาท/ีราย

40 60 55 50 45 40

การแจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก, การแจ้งย้าย

ปลายทาง  10 นาท/ีราย ค่าระยะเวลารอ

คอยเฉล่ีย 60 นาท/ีราย

40 60 55 50 45 40

การคัดส้าเนาทะเบยีนบา้น 10 นาท/ีราย 

ค่าระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 60 นาท/ีราย

40 60 55 50 45 40

การเปล่ียนชื่อตัว-สกุลในทะเบยีนบา้น 10 

นาท/ีราย ค่าระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 60 

นาท/ีราย

40 60 55 50 45 40

6.มีความพร้อมในการพฒันา ความมั่นคง 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

6.มีความพร้อมในการพฒันา ความมั่นคง 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ด้านบตัรประจ้าตัวประชาชน 

ระยะเวลาในการบริการและ

ระยะเวลารอคอยเฉล่ียลดลง (นาท/ี

ราย)

การท้าบตัรประจ้าตัวประชาชน  10 นาท/ี

ราย ค่าระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 60 นาท/ี

ราย

40 60 55 50 45 40

จ้านวนพื้นที่จุดผ่อนผันที่ได้รับการจัด

ระเบยีบ

จุดผ่อนผันมีทั้งหมด  21 จุด 10 2 2 2 2 2

ร้อยละของผู้มายื่นค้าร้องขออนุญาต

การโฆษณา  การติดปาูยลักษณะ

ชั่วคราวและการใช้เคร่ืองขยายเสียง ที่

เพิ่มขึ้น

ผู้ยื่นค้าร้องขออนุญาต 1,252 ราย 1,448 1,289 1,327 1,366 1,406 1,448

จ้านวนคร้ังที่จัดอบรม พอ่ค้า แม่ค้าหาบเร่ ในสถานีขนส่ง 10 2 2 2 2 2

อบรพอ่ค้า แม่ค้าหาบเร่ ใน จ้านวน  65 คน

สถานีขนส่ง

จ้านวนคร้ังที่จัดระเบยีบจุด จุดจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ 5 1 1 1 1 1

ที่จอดรถบริเวณสถานีขนส่ง รถรับจ้าง  จ้านวน   3  จุด  การจอดรถ

ไม่จอดตามจุดที่ก้าหนดและไม่เปน็

ระเบยีบเรียบร้อย

จ้านวนสมาชิก อปพร. มีสมาชิก อปพร. ภายในเขตเทศบาล ฯ 400 80 80 80 80 80

ที่ผ่านการฝึกอบรม จ้านวน 2,185 คน
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 2555-2559 2555 2556 2557 2558 2559

เปา้หมาย (Target)  5  ปี

จ้านวนคร้ังของการด้าเนินการ กรมปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ให้ 10 2 2 2 2 2

ฝึกซ้อมแผนปอูงกัน ท้าการฝึกซ้อมแผนปอูงกันภยัฝุาย

ภยัฝุายพลเรือน พลเรือน ปลีะ 2 คร้ัง

จ้านวนคร้ังที่รณรงค์ปอูงกัน ประชาชนขาดความระมัดระวงัและขาด 15 3 3 3 3 3

การเกิดอัคคีภยั ความรู้ในการปอูงกันและระงับอัคคีภยั

ประชาชนไม่ทราบวธิกีารแจ้งเหตุขอ

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเพลิงไหม้

จ้านวนคร้ังที่จัดการตรวจร่วม ภายในเขตเทศบาลมีประชากรอาศัยอยู่ 10 2 2 2 2 2

เฝูาระวงัภยั อย่างหนาแน่น ภายในเขตเทศบาล มี

ทั้งส้ิน 67 ชุมชน มีเหตุสาธารณภยั และ

การก่ออาชญากรรม เปน็จ้านวนมาก จัด

ใหม้ีการตรวจร่วม เผ้าระวงัภยั

ระหวา่ง อปพร. กับ เจ้าหน้าที่ต้ารวจ

จ้านวนคร้ังที่ประชาสัมพนัธ์ ในช่วงเดือนธนัวาคม - เดือนเมษายน 30 6 6 6 6 6

การเตือนภยั มักเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุบติัเหตุบนถนน

พายุโซนร้อน ช่วงเดือนพฤศจิกายน มัก

จะเกิดอุทกภยัและวาตภยั

จ้านวนชุมชนที่ได้รับการติดต้ัง ติดต้ังถังเคร่ืองดับเพลิงเคมีแล้ว จ้านวน 10 2 2 2 2 2

ถังเคร่ืองดับเพลิงเคมี 57 ชุมชน

จ้านวนชุมชนที่มีข้อมูลพื้นฐาน

ประชากรด้านสาธารณสุขของชุมชน

ไม่มีข้อมูล 67 14 14 13 13 13

6.มีความพร้อมในการพฒันา ความมั่นคง 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

75



บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และ
การป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริม
สุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลาการทางการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การด าเนินชิวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 

ส านักการศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักการช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองวิชาการและแผนงาน 

 
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3. ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 

1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

กองสวัสดิการสังคม 
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักการศึกษา 
กองวิชาการและแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. พัฒนากายภาพเมือง 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ  และ

สวนสาธารณะ 
3. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา  

พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ าประปา 
4. ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม / และ

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ส านักการช่าง 
ส านักการประปา 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง 
 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

ทุกหน่วยงาน 



 

บทที่ 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น  
ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน  ในการวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ แผน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ไว้  3  แนวทาง  ดังนี ้

  1. การก าหนดองค์กรการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบฯ
ดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ 865 /2553 ลงวันที่  14  กันยายน  2553  
ประกอบด้วย 
  1. นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ  
  2. นายสันติ คุณาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
  3. นายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
  4. นายธวัช พลอยระย้า ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ  
  5. นางวิภาดา นาคแก้วเทศ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ  
  6. ผู้แทนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ  
  7. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครสวรรค์   กรรมการ  
  8. นายจิรภัทร์   อินทร์โต  ผู้อ านวยก ารส านักการช่างกรรมการ 
  9. นายก าพล เพชรก าแพง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
  10. นายวิเชียร ธัญธเนส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  11. นางดารณี   กาญจนะ คุ้มสิน รองปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 

  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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  2. ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
  1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรม       
ตามโครงการ เพื่อให้ทราบว่ามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็น
รายยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินการ เช่น 
Gant Chart  และจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก 6 เดือน 
  2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ว่ามีการด าเนินกิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และ
ได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) จาก
เป้าหมาย (Targets) ของโครงการ  ซึ่งจะก าหนดห้วงเวลาในการประเมินผลทุก 6 เดือน 

 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  3  ประเด็น  ดังนี้  

1. ประเด็นการประเมินผล : การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
    ตัวช้ีวัด KPIs   : ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การ 
      ปฏิบัติได้จริง 
    เป้าหมาย   : ร้อยละ 85 
    วิธีการประเมินผล  : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปี 

2. ประเด็นการประเมินผล : ผลการด าเนินงานตามแผนในส่วนของโครงการที่ได้ 
  ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจาก SAR SCORE 

    ตัวช้ีวัด KPIs   : คะแนนผลการด าเนินงานตามโครงการ 
    เป้าหมาย   : ได้คะแนนถ่วงน้ าหนัก 4.5 
    วิธีการประเมินผล  : ตรวจสอบจากผลการรายงาน การออกติดตาม 
      ตรวจสอบการด าเนินแผนงาน/โครงการ ตาม 
      ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของประชาชน 
    ตัวช้ีวัด KPIs   : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงใจ 
    เป้าหมาย   : ร้อยละ 80 
    วิธีการประเมินผล  : ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

      : ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
        ความคิดเห็นของประชาชน 
 
 



 

 

81 

  3. การก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 
      3.1 ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการที่น าไปสู่
การปฏิบัติในแผนพัฒนาสามป ี

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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3

4

ระยะเวลาด าเนินการ

คร้ังที่

ปปีจัจุบนั ปถีัดไป
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