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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 
 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนดนิยาม
ความหมายของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำย เพื่อกำรพัฒนำในอนำคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ และ
แผนชุมชน 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต       
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพที่ต้องการจะพัฒนา และแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 ฉะนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงเป็นการก าหนดทิศทางใน
อนาคตของเทศบาล โดยก าหนดตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง เพ่ือก าหนดความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหา 
และแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู ลรอบด้านและเป็น
ระบบหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดท าขึ้นโดยยึดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  มาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายในระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการด้านการพัฒนา
ในทุกด้านไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุล ส่งผลให้เทศบาล อ าเภอ และจังหวัด มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ประกอบด้วย 
 บทที่ 1 บทน ำ 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยน าเสนอ ดังนี้ 
 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 บทที่ 2 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
 2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อปท. 
 บทที่ 3 แผนยุทธศำสตร์ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล 
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 
 3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
 3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
      ฯลฯ 
 3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น การพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
 3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพใน
มิติพ้ืนที ่
 3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส         
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 วิสัยทัศน์(vision) และ พันธกิจ (mission) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 บทที่ 4 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 4.4 ความเชื่อมโยง 
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 บทที่ 5 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

กฎหมำย ระเบียบ กฎ ประกำศ ที่ก ำหนดกรอบภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคต ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง และสอดประสานไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนเพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามป ี
 4. เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนามีเจตจ านงในการสร้างระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้ดีขึ้นในทุกด้านอย่างมีความสมดุล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการจัดท าโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
 รวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของท้องถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรณ์พัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส 
และสภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก 
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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 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 มาก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 
 ภำรกิจหลัก (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ายในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร หรือภาพลักษณ์ที่
ต้องการน าเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของ
บทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนที่ 5 กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
 เป็นการน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขต
หรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่ได้ก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนที่ 6 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ โดยด าเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีจะต้องท าแล้ว เพ่ือน า
ท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 

 ขั้นตอนที่ 7 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัย
พ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะ
ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร 

 ขั้นตอนที่ 8 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่
ก าหนด 
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 ขั้นตอนที่ 9 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1  ถึงขั้นตอนที่ 8     
มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ืออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความ
ซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของความร่วมมือร่วมใจ
กันด าเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็น พันธกิจร่วมกันในองค์กร 
ซึ่งผลจากการร่วมมือกันจะน าไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นตัวส่งเสริมก าลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล แต่รวมถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และแผนยุทธศาสตร์จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความมุ่งหวัง จึงส่งผลให้เกิด
ความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในภาพของ
ศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
 

SWOT 

จุดแข็ง            โครงการส่งเสริม  

จุดอ่อน           โครงการรักษา 

โอกาส            โครงการริเริ่ม พัฒนา 

อุปสรรค           โครงการป้องกันบรรเทา 
ท าไม่ได้เอง 

ประสาน 
หน่วยสูงขึ้นไป 

 

ความคิดริเริ่ม ปัญหา 
นโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นหลักในการพัฒนา 

ต่อสาเหตุ 

สาเหตุ 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา (Base Line Data) 

ภาพรวม 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

ภาพรวม 

ท าได้เอง 

วิสัยทัศน์  

ความต้องการในการพัฒนา 

ศักยภาพ 

ต่อศักยภาพ 

โครงการพัฒนา 

ต่อยุทธศาสตร์ของรัฐและจังหวดั 

จุดมุ่งหมาย / พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ห้าปี, ตัวชี้วัด (KPIs)  

แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายรายปี 

คนสุขภำพดี กำรศึกษำได้มำตรฐำน  
รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่ำอยู่  

ชูเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายผู้บรหิารท้องถิ่น 

แผนภูมิยุทธศาสตร ์
เทศบาลนครนครสวรรค ์
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บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์” ตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื่อปี พ.ศ.2457  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมือง
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478  มีเนื้อที่ 1.47 ตารางกิโลเมตร เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชน
หนาแน่นมากขึ้น จึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไป ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2493  ท าให้มีพ้ืนที่ 
8.85 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ พ.ศ.2493   ปรากฏใน    
ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 71 เล่ม 67 วันที่ 26 ธันวาคม 2493 หน้าที่ 1259-1263) และได้ขยายเขตเทศบาล
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2522 มีผลบังคับใช้วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2522 มีพ้ืนที่ 27.87 ตาราง
กิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522  ปรากฏใน     
ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 96 เล่ม 56 วันที่ 21 เมษายน 2522) และในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2538 ได้มี    
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก วันที่ 24 
กันยายน 2538)  เพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก่อสร้างอาคารส านักงาน เป็นอาคาร คสล.  5 ชั้น พร้อม
ดาดฟ้า ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 126 เมตร พ้ืนที่ใช้สอย ประมาณ 20,000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 
240,939,360 บาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ         
พระชนมพรรษา” 

เทศบาลนครนครสวรรค์มีอาณาเขตดังนี้ 
 หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือตรง กม. 241+650 
 ด้านเหนือ 
 จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนอ้อม
เขาโกรกพม่า ระยะ 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนอ้อมเขาโกรกพม่า ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3  ซ่ึงต้ังอยู่ตามแนวเสน้ขนานระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1182  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) ฟากตะวันตก ตรง กม. 1+170 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) 
ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามแม่น้ าปิง ระยะ 472 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเรียบแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลัก
เขตท่ี 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง ตรงข้ามกับทางเข้าที่ท าการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ าปิง ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่
ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตวัดบึงเสนาสน์ราษฎรศรัทธาธรรม (วัดคลองคาง) ระยะ 100 เมตร 
 ด้านตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมเขตด้าน
ทิศตะวันตกของวัดปากน้ าโพเหนือ (วัดทองธรรมชาติ) ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 7  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ าน่าน ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 
250+996  ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก 
ตรง กม. 249+213 
 ด้านทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 249+213  ถึง
หลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี 10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตเขตท่ี 11  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลขท่ี 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากตะวันออกตรง กม. 235+258 
 จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1  
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตรง กม. 235+258  และเป็นเส้นเลียบตามแนวเขตทหารมณฑลทหารบก
ที่ 31  ค่ายจิรประวัติ ด้านเหนือจนสุดมุมเขตด้านทิศเหนือของเขตทหาร แล้วเป็นเส้นตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงสุดทางเดิน ไปยังริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ห่างจาก
มุมตะวันออกเฉียงเหนือของโรงงานสุรา ระยะ 120 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยู่
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดศรีสุวรรณ (วัดเขื่อนแดง) ระยะ 
15 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  
ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 ท่าตะกุ๋ย -โกรกพระ ฟาก
ตะวันตก ตรง กม. 0+440 
 จากหลักเขตท่ี 14  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยู่ตรงตามแนวเส้นตั้งฉาก 
ระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ตรง กม. 0+440 
 ด้านตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี 15  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  ท่า
ตะกุ๋ย-โกรกพระ ไปทางทิศเหนือผ่านถนน รพช.นว 11052  สันคู-ท่าทอง ถึงหลักเขตที่ 16  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน 
รพช.นว 11055 สันค-ูวังไผ่ ฟากใต้ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน รพช.นว 11055 สันคู -วังไผ่ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที่ 17  ซ่ึงตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือ ตรง กม. 241+650 
 จากหลักเขตท่ี 17  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
  

แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 ขนาดและท่ีตั้ง 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ในเขตการปกครอง จ านวน 27.87 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่ครอบคลุม 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 
 ทิศใต ้  จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  (ท่าตากุ๋ย -โกรกพระ) 
   และ อบต.นครสวรรค์ออก 
 ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ  อบต.แควใหญ่ และบึงบอระเพ็ด 
 ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
 สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีภูเขาขนาดเล็ก อยู่ตอนกลาง ได้แก่ 
เขากบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 185.50 เมตร นอกจากนี้  
ยังมีเขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีแม่น้ าปิงผ่านกลาง
พ้ืนที่ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนืออ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้ มารวมกับแม่น้ าน่านบริเวณปากน้ าโพ
เป็นต้นแมน่้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 
 สภาพภูมิอากาศ 

 ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง      
มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่ 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย
ทั้งปีที่ 28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือว่าเป็น
บริเวณท่ีมีฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อป ี

สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2545 - 2557 

 
 ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
• ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ 

และเขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

 ( 2002 )  ( 2003 )  ( 2004 )  ( 2005 )  ( 2006 )  ( 2007 )  ( 2008 )  ( 2009 )  ( 2010 )  ( 2011 )  ( 2012 )  ( 2013 )  ( 2014 )

ฝนรวม (มิลลิเมตร) 1,366.2  1,111.0  929.0     1,229.6  1,221.2  1,185.6  1,486.2  1,415.4  1,575.5  1,547.0  1,040.7  1,050.8  986.6     

จ ำนวนวันฝนตก (วัน) 124    110    103    108    121    107    142    101    110    144    117    108    102    

ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) 91.1       103.6     74.5       102.7     136.4     97.7       61.4       68.1       86.5       124.9     83.5       75.9       133.9     

รายการ

สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์   Nakhon Saw an Meteorology Station
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เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

• แหล่งน้้าส้าคัญ ได้แก่ 
 1 แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณปากน้ าโพ     แล้ว
ไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้าน
การเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ ามาตั้งแต่อดีต 
และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 
 2 แม่น้ าปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอบรรพต
พิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสอง
ฝั่งที่แม่น้ าไหลผ่าน 
 3 แม่น้ าน่าน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัด
ส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อ าเภอชุมแสงบรรจบกับแม่น้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอเมื อง
นครสวรรค์ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่ต าบลปากน้ าโพ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการ
คมนาคม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับล าน้ าอื่น ๆ ที่มีน้ าไหลผ่าน 
 แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 

ในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 
1) วัดนครสวรรค์และหลวงพ่อศรีสวรรค์ (วัดหัวเมือง) 

 วัดนครสวรรค์ เดิมมีนามว่า “วัดหัวเมือง” เพราะตั้งอยู่ตอนต้นของตัวเมืองก่อนจะเข้าถึงตัวเมือง
จะต้องผ่านวัดนี้ก่อน สร้างขึ้นในราว พ.ศ.1972 โดยประมาณ เดิมหน้าวัดอยู่ทางริมแม่น้ าเจ้าพระยามีต้นโพธิ์
และพระปรางค์มองเห็นเด่นชัดส าหรับผู้สัญจรทางน้ า เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาแต่เดิม 
ประมาณ พ.ศ.1972 วัดนครสวรรค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน
ตั้งวัดเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา วัดนี้มีพระประธานในพระอุโบสถ ขนาดพระเพลากว้าง 2.50 เมตร 
สร้างด้วยทองเหลือง มีพระนามเรียกกันว่า “หลวงพ่อศรีสวรรค์” พระพุทธรูปใหญ่ 2 องค์ในพระวิหาร เรียกว่า 
“พระผู้ให้อภัย” พระพุทธรูปอื่นอีก 2 องค์ในพระวิหาร พระพุทธรูปเนื้อส าริดสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย อยู่ที่กุฏิ
เจ้าอาวาสจ านวน 4 องค์ พระเจดีย์เก่าอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ 3 องค์ พระปรางค์ซึ่งปรักหักพังมีเพียงซากและ
รากฐานปรากฏอยู่ทางราชการได้เคยใช้สถานที่วัดนี้ประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา (มีศิลาจารึกเป็นหลักฐาน) 
เป็นที่พ านักอยู่จ าพรรษาของเจ้าคณะจังหวัด เป็นสถานที่ใช้สอบธรรมและบาลีสนามหลวง 
 2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
 วัดจอมคีรีนาคพรตเป็นวัดโบราณ  เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดลั่นทม" บ้าง  "วัดเขา" บ้าง  "วัดเขานครสวรรค์" 
บ้าง  จนมาในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดนี้จึงมีชื่ออย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบันว่า "วัดจอมคีรีนาคพรต"  ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก ภายในบริเวณวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นที่ตั้ง
อุโบสถท่ีศักดิ์สิทธิ์และวิหาร รวมทั้งมณฑปและเจดีย์ อีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ 
กุฎิส าหรับภิกษุสามเณรได้อาศัยบ าเพ็ญสมณะธรรมและเป็นที่บ าเพ็ญบุญของพุทธศาสนิกชน และมีโรงอุโบสถ
ที่เรียกว่า "โบสถ์เทวดาสร้าง" ทุกๆ เดือน 12 ของปีจะมีงานนมัสการและปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่ง
เรียกว่า งานวัดเขา โดยนอกจากจะมีงานสมโภชแบบงานวัดทั่วไปแล้วยังมีการแข่งขันเรือยาวด้วย 
 
 
 3) วัดคีรีวงศ์ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ วัดนี้มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นทองเหลือง
อร่ามไปทั้งเจดีย์ยอดเขาด้านในเจดีย์ มีทั้งหมดสี่ชั้น ด้านหน้าบนฐานชั้นแรกเป็นที่จุดธูปเทียนบูชา ชั้นที่สองจะ
มีรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระชื่อดังหลายองค์ เช่น พระพุฒาจารย์โตวัดระฆัง , หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ 
หลวงพ่อสดวัดปากน้ าและอีกหลายองค์ ให้ประชาชนกราบไหว้และปิดทองเพ่ือเป็นสิริมงคล ทางด้านข้างใน  
ชั้นสองนี้ ก็มีวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างวางไว้ภายในตู้ให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชา ชั้นที่สาม ประดิษฐานพระพุทธรูป
จ าลองที่ส าคัญของเมืองไทยไว้ไห้ประชาชนได้กราบไว้บูชามีพระแก้วมรกต ,พระพุทธชินราช ,พระพุทธโสธร,
พระพุทธรูปวัดไร่ขิง และถ้าขึ้นไปทางชั้นบนสุดของมหาเจดีย์ภายในโดมเจดีย์ จะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
เกี่ยวกับพุทธประวัติสวยงามมาก ๆ ตรงกลางจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนแท่นเจดีย์องค์เล็ก เพ่ือให้
ผู้คนได้กราบไหว้บูชา ทางด้านนอกจะมีรูปเหมือนหลวงพ่อมหาบุญรอด ซึ่งเป็นพระที่สร้างมหาเจดีย์แห่งนี้ 
พร้อมกับประวัติของท่าน 
 4) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม 
 ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม ตัวศาลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาตรงข้ามตลาดปากน้ าโพโดยหัน
หน้าไปทางแม่น้ า ศาลเจ้าแห่งนี้ประวัติความเป็นมาไม่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นสมัยใด จากหลักฐานระฆังโบราณจารึก
เป็นภาษาจีนว่า นายหงเปียว แซ่พู่ แห่งหมู่บ้านเคอเจี้ยซัน อ าเภอวุ้นอ้ี (ปัจจุบัน คือ วุ้นซ้ง) มลฑลไหหล า  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนน าข้ามน้ าข้ามทะเลมามาถวายในปี ค.ศ.1870 ซึ่งตรงกับปี 2413 ปลาย
ราชวงศ์ชิง ตรงกับต้นรัฐสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทย นั้นเท่ากับศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมากกว่า 140  ปี แล้วภายใน
นอกจากแท่นบูชาเทพยดาฟ้าดินแล้ว ตอนกลางเป็นอาคารไม้ดั้งเดิม ตอนในนั้นประดิษฐานองค์เทพเจ้าบ๊นเถ่ากง 
ด้านขวาเป็นเทพเจ้ากวนอู ด้านซ้ายประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่สวรรค์โดยผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมา    
กราบไหว้ขอพรบารมีคุ้มครอง ให้มีโชคลาภตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนจะมีการอัญเชิญองค์เทพ
เจ้าแห่รอบตลาดปากน้ าโพ เพ่ือให้ประชาชนสักการบูชาซึ่งคณะกรรมการจะจัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่ขึ้นในทุก ๆ ปี 
รวมถึงมีพิธีลุยไฟและแสดงปาฎิหาริย์จากเทพเจ้าในร่างม้าทรงทุก ๆ ปี 
 5) ต้นแม่น้้าเจ้าพระยา 

 เป็นจุดก าเนิดสายธาร “เจ้าพระยา” ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของประเทศ แม่น้ าเจ้าพระยา เป็นแม่น้ า
สายใหญ่ในภาคกลาง ที่ได้รับน้ าจากแควส าคัญ 4 สาย คือ ปิง วัง ยม และน่าน ที่ไหลมาจากภาคเหนือ มา
บรรจบกันที่ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าสายอ่ืนๆ ไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าเจ้าพระยา รวมทั้งแม่น้ า เจ้าพระยาเองก็แยกสาขาไหลออกทะเลด้วย แควส าคัญ 4 สาย มีแหล่งก าเนิด
ต้นน้ าดังนี้ แควปิงต้นน้ ามาจากจังหวัดเชียงใหม่  แคววังต้นน้ ามาจากจังหวัดล าปาง ไหลมาบรรจบกับแควปิงที่
จังหวัดตาก แควยมต้นน้ ามาจากจังหวัดเชียงราย ไหลมาบรรจบกับแควน่านที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แควน่าน 
ต้นก าเนิดมาจากจังหวัดน่าน ไปบรรจบกับแควปิงที่ ต.ปากน้ าโพ จ.นครสวรรค์  โดยแม่น้ าวังไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าน่าน ซึ่งต้นก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยานี้จะสามารถเห็นถึงความแตกต่างของสีน้ า โดยสีเขียวใสจะเป็นแม่น้ า
ปิงและสีแดงขุ่นจะเป็นแม่น้ าน่าน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาแล้ว สีของน้ าจะค่อย  ๆ ผสมกัน
กลายเป็นสีเดียวกัน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก 

 
 
 
 

 6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 เดิมชื่อ วัดกบ หรือ วัดเขากบ เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ สูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 185.50 เมตร วัดวรนาถบรรพตเคยเป็นวัดร้าง มีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
หลงเหลืออยู่ อันได้แก่ซุ้มเสมาของอุโบสถซากวิหาร พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) เจดีย์ใหญ่และรอยพระพุทธบาท
จ าลอง บนยอดเขากบสภาพบริเวณวัดเป็นป่าไม้รวกและปกคลุมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บริเวณนอกวัดมีคูรอบวัด 
วัดมีปูชนียวัตถุที่ส าคัญได้แก่ เจดีย์ใหญ่สร้างในสมัยสุโขทัยพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาวประมาณ 10 วาเศษ 
อุโบสถหลังเก่าซึ่งมีรูปปั้นตากบ-ยายเขียดที่หลวงพ่อทองสร้างอยู่ด้านหน้า บนยอดเขากบก็เป็นส่วนหนึ่งของวัด
มีปูชนียวัตถุท่ีส าคัญเช่นกันคือรอยพระพุทธบาทจ าลอง สมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในวิหารเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุพระพุทธรูปหินปางนาคปรกสมัยเชียงแสน  มีทางขึ้นไปยังวัด 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันได และอีก
ด้านหนึ่งมีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขา นอกจากนั้นในวัดยังมีรูปหล่อพระหลวงพ่อทอง อันเป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ด้วย วัดนี้ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนา และ
มหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อ พ.ศ. 2509 
 7) หอชมเมือง 
 หอชมเมืองนครสวรรค์ อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ สร้างขึ้น ณ ยอดเขาดาวดึ งส์วัดคีรีวงศ์ 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และเปิดใช้เมื่อเดือน ตุลาคม 2551 ตัวหอสูง 32 เมตร มีจ านวน 10 ชั้น  ภายในชั้นที่ 1 
จะเป็นพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจุดจ าหน่ายบัตรเข้าชม ชั้นที่ 2 มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและ
ของที่ระลึกไว้รับรองนักท่องเที่ยว ชั้นที่ 4-9 เป็นบันไดเวียนขึ้นสู่ชั้นที่ 10  ซึ่งเป็นจุดส าหรับชมวิวตัวเมือง
นครสวรรค์และอ าเภอใกล้เคียงได้ทุกทิศทางแบบ 360 องศา ด้วยความสูงของตัวอาคารประกอบกับตั้งอยู่
บริเวณยอดเขา ท าให้ นักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุด จะสามารถมอง เห็นทัศนียภาพของเมืองนครสวรรค์ไป
ไกลกว่า 10 กิโลเมตร โดยทิศตะวันออกจะเห็นทิวทัศน์เขากบและบึงบอระเพ็ด ทางทิศใต้จะเห็นอุทยานสวรรค์ 
ต้นน้ าเจ้าพระยา สะพานเดชาติวงศ์ วัดเขาจอมคีรีนาคพรต ส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบความสวยงามของทิว
เขาเป็นฉากธรรมชาติที่งดงาม เปิดท าการวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 10.00 น – 16.30 น. วันเสาร์ – 
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10.00 น – 19.00 น. ค่าบัตรเข้าชม เด็ก ราคา 10 บาท ผู้ใหญ่ ราคา 
20 บาท 
 8) สะพานเดชาติวงศ์ 
 สะพานเดชาติวงศ์ เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ที่หลัก กม.ที่ 340 ก่อน
เข้าสู่ใจกลางเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 404.5 เมตร ชื่อของสะพาน
นั้นมาจากชื่อสกุลของพันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวงในสมัยนั้น ปัจจุบันเป็นสะพานที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ และเป็นจุดชมวิวแม่น้ าสองสีที่
สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งด้วยสะพานเดชาติวงศ์ เริ่มสร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2485 สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาโดย
กรมทางหลวง เพ่ือใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคเหนือแทนเส้นทางเรือ มีพิธีเปิดให้ใช้งาน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 โดยพันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวงในสมัยนั้นเป็น
ประธานเปิดสะพาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 กรมทางหลวงได้งบประมาณทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-
นครสวรรค์ จึงได้สร้างสะพานขึ้นอีกสะพานหนึ่งคู่กับสะพานเดชาติวงศ์เดิม เรียกว่า สะพานเดชาติวงศ์ 2 เป็น
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ขนานไปกับสะพานเดชาติวงศ์เดิม และเปิดใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2514 
ต่อมาได้มีการสร้างสะพานเดชาติวงศ์ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และสร้างเสร็จและเปิดใช้งาน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2536  ปัจจุบันสะพานเดชาติวงศ์จะเปิดใช้งานเพียง 2 สะพาน คือ สะพานเดชาติ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

วงศ์ 2 และ 3 ส่วนสะพานเดชาติวงศ์ 1 ทางจังหวัดนครสวรรค์จะเปิดให้ใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิด
อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด เป็นต้น  
 9) ศาลเจ้าแม่หน้าผา 
 ศาลเจ้าแม่หน้าผา เรียกทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่าม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิงด้านทิศ
ตะวันตก ห่างจากตลาดปากน้ าโพขึ้นไปตามถนนโกสีย์ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณที่ตั้งนี้ริมฝั่งจะเป็นโขดหิน
สูงชัน จึงเรียกว่า หน้าผา  ท าให้เป็นที่มาของศาลเจ้าแม่หน้าผา เจ้าแม่หน้าผา มีชื่อเดิมเรียกว่า เจ้าแม่ทองสุ ข 
หรือเจ้าแม่ล าดวน ผู้คนทั่วไปนับถือ แม้แต่ลาวโซ่งก็เรียกว่า เจ้าแม่ทองด า เนื่องจากรูปเจ้าแม่เดิมนั้นใช้ไม้
จันทร์ด าแกะสลัก เชื่อว่าเจ้าแม่ชอบกินหมาก ปัจจุบันได้ปั้นรูปเจ้าแม่และเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นแบบจีน และ
รู้จักกันในนาม “เจ้าแม่หน้าผา” ภายในศาลเจ้ามี ปึงเถ่าม่า (เจ้าแม่หน้าผา) เป็นเทพประธานร่วมกับ ปึงเถ่ากง 
(เจ้าพ่อหน้าผา) ที่สร้างจ าลองเจ้าพ่อเทพารักษ์ และมีเทพเจ้าอ่ืน ๆ อีกหลายองค์ ซึ่งประชาชนนิยมมาสักการะ
เพ่ือความเป็นสิริมงคล   ปึงเถ่ากง และปึงเถ่าม่า เป็นเทพเจ้าที่เคารพกราบไหว้ ภายหลังได้น าองค์เจ้าพ่อเจ้า
แม่ มาร่วมในขบวนแห่ ที่เรียกว่า “เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ” จนกลายเป็นประเพณีประจ าที่มีการสืบสานต่อมา
จนปัจจุบัน 
 ศิลปวัฒนธรรมประจ้าถิ่น 

1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ 
 เป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีโดยได้
อัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ ข้ามฝั่ง
มาที่ปะร าพิธีชั่วคราวและแห่ไปรอบตลาดปากน้ าโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโตแห่มังกรทองและขบวนแห่ต่าง ๆ   
ไปตามถนนสายส าคัญ ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปัจจุบันการเชิดสิงโตและแห่มังกรทองได้มีการพัฒนา
เทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมีความยิ่งใหญ่มโหฬารและมีสวยงามมาก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก 
 2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
 เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบ้านชุมชนหน้าผาจะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดปี มาท าความสะอาด
และตกแต่งด้วยกระดาษสี น าเทียนวางไว้กลางกะลาแต่ไม่ใส่ดอกไม้และธูปเหมือนกระทงทั่วไป และน ามาลอย
ในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจะเริ่มปล่อยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา 
 3) ประเพณีการแข่งเรือ 

 ประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดย
วัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจะจัดรวมกับงานประจ าปีของวัด เช่น งานปิดทองไหว้พระของวัดเขา
หรือวัดจอมคีรีนาคพรต งานประจ าปีของวัดเกาะหงส์ เป็นต้น ในงานจะมีการน าเรือขนาดกลาง หรือเรือขนาด
เล็กจากสถานที่ต่างๆ มาท าการแข่งขันกัน มีเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน ปัจจุบันได้จัดประเพณีแข่งเรือของชาว
จังหวัดนครสวรรค์ ที่หน้าศาลากลางจังหวัด มีการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทานของ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะน าสิ่งของต่าง ๆ ทั้งอาหาร และผลไม้มาวางขายมากมาย การแข่งขัน
เรือจะจัดขึ้น 2 วัน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) 
 อุทยานสวรรค์เปรียบเสมือนปอดใหญ่กลางเมืองนครสวรรค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ใกล้ทางแยกสายเชียงใหม่-พิษณุโลก ติดกับถนนสายเอเชีย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 
314 ไร่ มีรั้วกั้นโดยรอบ มีถนนวงแหวนราดยาง 2 ชั้น กว้าง 6 เมตร ยาว 3200 เมตร ตรงกลางเป็นเกาะ       
มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่เศษ มีมังกรสวรรค์ขนาดใหญ่เด่นตระหง่านอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยมังกรขนาดเล็ก 4 
ตัว หันหน้าไปคนละทิศ ที่ฐานวงกลมตกแต่งด้วยเมฆ มีศาลารอบ 4 หลัง มีสะพานแบบสถาปัตยกรรมจีนเป็น
ทางเดินเข้าไปยังมังกรสวรรค์ ด้านล่างสะพานเป็นสระบัวโค้ง ภายในเกาะยังมีเวทีน้ าพุ น้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ 
ห้องรับรอง และสวนดอกไม้ เดิมบริเวณอุทยานสวรรค์เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า
หนองสมบุญ ในอดีตเรียกหนองสาหร่าย มีต านานที่น่าสนใจ ถึงหนองสมบุญที่บันทึกไว้ในสมุดข่อยของวัดเขื่อน
แดงว่าเป็นที่มาของชื่อแม่น้ าเจ้าพระยา จึงท าให้อุทยานจึงมีอีกชื่อว่าหนองสมบุญ  เมื่อขึ้นไปยืนบนฐานมังกร
เราก็จะได้เห็นบริเวณโดยรอบของอุทยานสวรรค์ ซึ่งจะเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ รอบๆ หนองน้ านี้จึงเป็นบริเวณ
สวนส าหรับพักผ่อน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ร่มเงา ในยามเช้าและเย็น จะมีประชาชนนับพันคนมาใช้สถานที่แห่งนี้
ในการออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับอุทยานสวรรค์ มีกิจกรรมให้เลือกมากมาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
อุทยานสวรรค์นี้ เป็นสวนสาธารณะที่ได้รับรางวัลสวนสาธารณะระดับดีมากจากกรมอนามัยอีกด้วย 
 พื้นที่สาธารณะหน้าเทศบาล ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นพ้ืนที่
พักผ่อนและออกก าลังกาย ประกอบด้วยพื้นที่พักผ่อนและสนามเด็กเล่น มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 
 พื้นที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางหลังเดิม เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง มีที่นั่งพักเป็นลักษณะขั้นบันไดลงไปในแม่น้ า และใช้ส าหรับงานเทศกาล
ต่าง ๆ เช่นแข่งเรือยาวและลอยกระทง 
 สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสนามกีฬาประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา
โกรกพม่า ติดกับถนนพหลโยธิน ในบริเวณสนามกีฬาประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านกีฬาทั้ง
กลางแจ้งและในร่ม ทั้งสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ า อาคารเอนกประสงค์ ในเนื้อท่ีกว่า 64 ไร่ 
 จ้านวนประชากรย้อนหลัง 

รายการ/ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ประชากรชาย 42,365 30,831 29,442 31,035 30,770 40,374 
ประชากรหญิง 47,540 36,794 35,330 36,497 36,514 44,978 
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 ประชากร  ณ  เดือนกันยายน 2558 
ช่วงอายุ/ปี ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

0-5 2,541 2,507    5,048  
6-10 2,235 2,162    4,397  
11-15 2,694 2,495    5,189  
16-20 3,291 3,181    6,472  
21-25 3,187 3,262    6,449  
26-30 2,975 2,858    5,833  
31-35 3,107 3,215    6,322  
36-40 3,088 3,150    6,238  
41-45 2,780 3,195    5,975  
46-50 2,920 3,471    6,391  
51-55 2,963 3,826    6,789  
56-60 2,567 3,384    5,951  
61 -65 2,014 2,703    4,717  
66-70 1,350 1,731    3,081  
71-75 999 1,343    2,342  

76 ปีขึ้นไป 1,663 2,495    4,158  
รวม   40,374    44,978   85,352  

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
จ านวนประชากรแยกเพศ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  71  ชุมชน 

เขต 1 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 2 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

หัวเมืองพัฒนา 915 197 165 หน้าวัดนครสวรรค์ 621 201 168 
หลังอู่ทันจิตต ์ 678 207 173 บางปรอง 962 234 195 
หิมพานต ์ 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 โกมินทร ์ 306 146 122 
ยุวบัณฑิต 1085 403 335 รณชัย 672 154 129 
เฉลิมชาต ิ 338 141 118 วัดตะแบก 301 102 86 
จ าลองวิทยพ์ัฒนา 283 150 125 หน้าผา 748 207 173 
วิมานแมน 924 315 263 ป่าไม้ 555 243 203 
ดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 942 333 278 ทรายทองพัฒนา 758 238 198 
วัดโพธิ ์ 550 181 164 ตลาดริมเขื่อนต้น

แม่น้ าเจ้าพระยา 
940 324 220 

    ตลาดบ่อนไก ่ 695 231 188 

 

เขต 3 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 4 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

ชอนตะวัน 787 153 128 เจ้าแม่ศรีจันทร์ 1098 337 281 
บางเรารักกันจริง 628 187 156 เขาโกรกพมา่ 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 
ตลาดใต ้ 1455 426 355 วัดไทรใต้ 687 192 160 
วัดพรหม 640 398 332 วัดไทรเหนือ 470 329 274 
สามัคคีพัฒนา 885 167 139 ประชานุเคราะห ์ 489 129 99 
วัดเทวดาสร้าง 511 126 105 ข้าง พ.ว.น. 514 101 85 
ฟ้าใหม ่ 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 เจ้าพ่อเศรษฐ ี 1254 606 505 
ธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ 
(สันคู) 

725 210 192 ดารารัตน์ 4 501 170 142 

    ร่วมใจพัฒนา 300 139 116 
    สะพานใหม่พัฒนา 576 110 92 
    เขาช่องลม 671 238 560 
    เขากบเอราวัณ 807 146 122 

  ที่มา : กองสวัสดิการสังคม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

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

 เชื้อชาติ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเป็นเชื้อชาติจีนเสียส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 1.9   มีเชื้อชาติอ่ืน ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไม่เกินร้อยละ 0.1 
 ศาสนา 

 ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.72  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 0.09  
 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18  ศาสนาซิกซ์และอ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.01 
 ด้านเศรษฐกิจ 

 ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ และพ้ืนที่ที่
อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณท่ีเป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  -สถานีบริการน้ ามัน   13 แห่ง 
  -ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   7 แห่ง 
  -ตลาดสด     3    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  -สถานธนานุบาล    4  แห่ง 
  -โรงฆ่าสัตว์           1    แห่ง 
  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  -โรงแรม             38 แห่ง 
  -โรงภาพยนตร์       2 แห่ง 
 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  โดยแยกเป็นสถาบันศึกษา
สังกัดต่างๆ รวม 7 สังกัด ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

สังกัด แห่ง 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
ครู/อาจารย ์

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

รวม 40 58,326 1,787 3,320 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  ที่มา : ส านักการศึกษา  

ช้ัน

โรงเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)      40        2      38      24      62        2      23      29      52        2      26      30      56        2                  170

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน ้าโพใต้ (ท.2)      27        1      11        8      19        1      19      14      33        1      26      18      44        1                    96

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)      33        1      55      43      98        3      49      47      96        3      48      40      88        3                  282

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)      49        1      36      40      76        2      60      56   116        2      41      35      76        3                  268

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5)      39        1      19      29      48        2      25      28      53        2      29      27      56        2                  157

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)      54        2      32      47      79        2      30      26      56        2      40      34      74        2                  209

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)      52        2      28      36      64        2      25      30      55        2      39      38      77        3                  196

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนอื (ท.8)      56        1      21      31      52        2      34      18      52        2      32      26      58        2                  162

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์      82        4       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพระบางมงคล      31        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนชอนตะวัน      28        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส      72        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                        -   

รวม     -       -    563    18  240  258  498    16  265  248  513    16  281  248  529    18           1,540

รวมจ้านวนนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คน

รวมจ้านวนนกัเรียนระดับอนบุาล คน

รวมทั งสิ น คน

1,540           

2,103           

ศูนย์พัฒนาเด็ก ห้อง

เรียน

อนุบาล 1 ห้อง

เรียน

รวมนักเรียน

ระดับปฐมวัย

อนุบาล 2 ห้อง

เรียน

อนุบาล 3 ห้อง

เรียน

563              
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2558 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ที่มา : ส านักการศึกษา  

ช้ัน ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง

โรงเรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน ชาย หญงิ รวม เรียน

ท.1      32      30      62        2       32       17       49        2       32       35       67         2       25       30       55        2       28       29       57         2       28       24       52          2 342       

ท.2      35      22      57        1       21       21       42        2       30       15       45         1       27       30       57        2       12       11       23         1       26       11       37          1 261       

ท.3      66      39    105        3       50       40       90        3       46       48       94         3       52       47       99        3       58       44     102         3       47       62     109          3 599       

ท.4      80      57    137        4       49       61     110        4       59       43     102         4       62       56     118        4       74       50     124         4       55       53     108          4 699       

ท.5      43      28      71        3       38       35       73        3       33       47       80         3       45       38       83        3       22       30       52         3       44       34       78          3 437       

ท.6      37      30      67        2       28       25       53        2       35       34       69         2       24       31       55        2       42       27       69         2       56       29       85          2 398       

ท.7      37      30      67        2       33       22       55        2       29       24       53         2       29       33       62        2       36       27       63         2       37       24       61          2 361       

ท.8      25      28      53        2       24       21       45        2       18       15       33         1       17       19       36        1       23       26       49         2       19       14       33          1 249       

รวม    355    264    619      19     275     242     517      20     282     261     543       18     281     284     565      19     295     244     539      19     312     251     563       18 3,346    

รวมช่วงชั นที่ 1 (ป.1 – ป.3) = คน รวมช่วงชั นที่ 2 (ป.4 – ป.6) = คน

จ านวนห้องเรียน ห้อง

จ้านวนนักเรียน (ท.1) คน จ้านวนนักเรียน (ท.2) คน

จ้านวนนักเรียน (ท.3) คน จ้านวนนักเรียน (ท.4) คน

จ้านวนนักเรียน (ท.5) คน จ้านวนนักเรียน (ท.6) คน

จ้านวนนักเรียน (ท.7) คน จ้านวนนักเรียน (ท.8) คน

           รวมท้ังส้ิน คน

รวม

นักเรียน

ประถมศึกษาปท่ีี 1 ประถมศึกษาปท่ีี 2 ประถมศึกษาปท่ีี 3 ประถมศึกษาปท่ีี 4

113        

               1,679

ประถมศึกษาปท่ีี 5 ประถมศึกษาปท่ีี 6

1,667              

249         

342          

599          

437          

361          

3,346

261         

699         

398         
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2558 
ชั้น ห้อง ห้อง ห้อง

โรงเรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน

ท.1       43       22       65         2       40       37       77         2       23       25       48         2 190    
ท.2       22       15       37         1       22       24       46         1       22       27       49         1 132    
ท.3       56       53     109         2       63       50     113         2       55       34       89         2 311    
ท.4       51       52     103         3       76       52     128         3       34       43       77         3 308    
ท.5       39       40       79         2       38       28       66         2       19       34       53         2 198    
ท.6       63       31       94         2       64       27       91         2       54       31       85         2 270    
ท.7       47       28       75         2       40       26       66         2       20       24       44         2 185    
ท.8       23       22       45         1       17       25       42         1       14       21       35         1 122    
รวม     344     263     607       15     360     269     629       15     241     239     480       15 1,716  

จ ำนวนห้องเรียน 45 ห้อง
จ ำนวนนักเรียน ท.1 190    คน จ ำนวนนักเรียน ท.5 198    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.2 132    คน จ ำนวนนักเรียน ท.6 270    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.3 311    คน จ ำนวนนักเรียน ท.7 185    คน
จ ำนวนนักเรียน ท.4 308    คน จ ำนวนนักเรียน ท.8 122    คน

รวมทัง้ส้ิน 1,716  คน

รวม
นักเรียน

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มธัยมศึกษาปีที่ 2 มธัยมศึกษาปีที่ 3

  
  ที่มา : ส านักการศึกษา  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 2558 
 

                                      ชั้น 
โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 
เรียน 

รวมนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ (ท.2) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) 23 41 64 2 10 15 25 1 5 15 20 1 109 
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 37 9 46 2 53 10 63 1 26 8 34 1 143 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) - - - - - - - - - - - - - 

รวม 26 18 44 1 18 14 32 1 17 8 25 1 101 
 รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) =          252      คน  

         จ้านวนห้องเรียน     8 ห้อง 
      จ านวนนักเรียน (ท.1)    -      คน  จ านวนนักเรียน (ท.2) - คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.3)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.4) 109 คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.5)    -     คน  จ านวนนักเรียน (ท.6)      143   คน 
      จ านวนนักเรียน (ท.7)    - คน  จ านวนนักเรียน (ท.8) - คน 
                   รวมทั้งสิ้น 252 คน 
 
  ที่มา : ส านักการศึกษา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 การสาธารณูปโภค 
 ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  ดังนี้ 
 1) ทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย  ที่ส าคัญ  ได้แก่ 
 ก. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 (พหลโยธิน) 
 ข. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) 
 ค. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) 
 ง. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) 
 2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 306 สาย  ยาวประมาณ  161,510.90 เมตร  แยกเป็น 
 ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  230  สาย  ความยาว   97,502.90  เมตร 
 ข) ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง  จ านวน    54  สาย  ความยาว   27,837.00  เมตร 
 ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน     7   สาย  ความยาว   30,340.00  เมตร 
 ง) ถนนที่มีทางระบายน้ า  จ านวน 306   สาย  ความยาว  161,510.90  เมตร 
 3) พ้ืนที่ถนนและทางเท้า     634,000.00  เมตร 
 4) สะพานลอย คสล.ข้ามถนน                  12 แห่ง 
 5) สัญญาณไฟจราจร                       24 แห่ง 
 6) ไฟฟ้าสาธารณะ                12,000 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 พื้นที่(ไร่) พื้นที่(%) 
1 ท่ีอยู่อาศัย 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 ท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 151.15 0.865 
10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 
11 ป่าไม้ 1,068.16 6.116 
12 แหล่งน้ า 1,147.96 6.573 
13 ท่ีลุ่ม 1,730.97 9.911 
14 ท่ีว่าง 3,770.74 21.590 

  ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการไฟฟ้า 
 การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.3) จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟส่อง
สว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลจ านวน  27,597  ราย    

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการน้้าประปา 
 เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมีผู้ใช้บริการจ านวน  
31,078  ครัวเรือน  มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา และแหล่งน้ าดิบส ารอง คือ แม่น้ าปิง มีก าลังการผลิต 
70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้งานจริงในปัจจุบัน 66,075 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) 

2558 31,078 22,680,000 12,764,157 95,929,456.85 87,620,500.60 
2557 30,510 22,176,000 12,629,549 96,250,572.61 87,264,127.46 
2556 29,886 21,535,000 12,797,675 89,595,873.65 85,383,592.60 
2555 29,342 20,458,250 12,719,313 82,864,430.43 76,608,059.66 
2554 29,200 19,625,760 12,307,131 79,426,418.78 75,908,068.06 
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 

  ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค ์
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

สถิติการผลิตจ่ายน้้าประปา ประจ้าปีงบประมาณ  2553 – 2558 
ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม

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

2553 % 2554 % 2555 % 2556 % 2557 % 2558 %

ปริมาณน ้าผลิตเอง      (ลบ.ม.) 19,764,064        2.79    19,625,760        0.70-     20,458,250        4.24    20,565,925        0.53    22,176,000       7.83        22,680,000       2.27        

ปริมาณน ้าจ้าหนา่ย     (ลบ.ม.) 12,670,761        4.55    12,307,131        2.87-     12,719,313        3.35    12,797,657        0.62    12,629,549       1.31-        12,764,157       1.07        

อัตราน ้าสูญเสีย 3,952,813          2.79    3,996,152          1.10     4,091,650          2.39    4,113,185          0.53    4,435,200         7.83        4,536,000         2.27        

(น ้าสูญเสีย + น ้าจ่ายสาธารณะ)

จ้านวนผู้ใช้น ้าสิ นป ี         (ราย) 28,543               2.16    29,200               2.30     29,342               0.49    29,886               1.85    30,510              2.09        31,078              1.86        

รายได้     (บาท) 77,132,078.13   0.82-    79,426,418.78   2.97     82,864,430.43   4.33    89,595,873.63   8.12    96,250,527.61  7.43        95,929,456.85  0.33-        

รายจ่าย   (บาท) 75,599,567.90   16.16  75,908,068.06   0.41     76,608,059.66   0.92    85,383,592.60   11.46  87,264,127.46  2.20        87,620,500.60  0.41        

  ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค ์
 อัตราค่าน้้าประปา 

 เทศบาลไดจ้่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าในอัตราค่าน้ าแบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกับการประปาส่วน
ภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอ่ืน 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 
5.00 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 

4.50 
6.00 
7.00 
8.00 
8.50 
9.00 

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

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 1) จากข้อมูล เดือนตุลาคม 2558  มีชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล  จ านวน  10 แห่ง   มีหมายเลข
โทรศัพท์ เปิดใช้แล้ว จ านวน  19,930  เลขหมาย 
 2) ศูนย์โทรคมนาคม   จ านวน  1 แห่ง 
 3) ที่ท าการไปรษณีย์   จ านวน  2 แห่ง 
 4) สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน  2 แห่ง 
 5) วิทยุชุมชน    จ านวน 20 แห่ง 
 6) สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ จ านวน  6 แห่ง 
 7) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น   จ านวน  20 ฉบับ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้้า (น้้าเสีย) 
 ปริมาณน้ าเสียที่ถูกน าเข้าโรงบ าบัดน้ าเสีย 40,000 ลบ.ม. / วัน  สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพทิ้ง โดยวิธี (MSBR) Modified Sequence Batch Reactor แบบชีวมวลตะกอนเร่ง 
 โรงก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ขยะ) 

 ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 140 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถก าจัดได้ทั้งหมด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
สุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มีที่ดินส าหรับก าจัดขยะของเทศบาลขนาดพ้ืนที่ 266 ไร่ ด าเนินการแล้ว 55.375 
ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจ านวน 6 แห่ง แยกเป็น 
  โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเตียง  653 เตียง 
  โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง  จ านวนเตียง 473 เตียง 
   โรงพยาบาลปากน้ าโพ  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลรวมแพทย์  จ านวนเตียง   53 เตียง 
   โรงพยาบาลศรีสวรรค์  จ านวนเตียง 120 เตียง 
   โรงพยาบาลร่มฉัตร  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลปากน้ าโพ 2  จ านวนเตียง 100 เตียง 
  คลินิกทันตกรรม    จ านวน        27 แห่ง 
  คลินิกเวชกรรมทั่วไป   จ านวน     28 แห่ง 

 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   จ านวน    54 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนโบราณ   จ านวน       8 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน    62 แห่ง 
 ร้านขายยาบรรจุเสร็จ   จ านวน     19 แห่ง 
 เทคนิคการแพทย์    จ านวน       3 แห่ง 
 กายภาพบ าบัด    จ านวน       2 แห่ง 
 แพทย์แผนไทย    จ านวน       2 แห่ง 

  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน     5  แห่ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน     4 แห่ง 

  จ้านวนบุคลากรทางการสาธารณสุข 
   นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน      3 คน 
   นักวิชาการสุขาภิบาล   จ านวน     2 คน 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน     2 คน   
   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   จ านวน     3 คน   
   สัตวแพทย์    จ านวน      1 คน 
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  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 2556 2557 

1.  อุจจาระร่วง 1,069 1,332 989 507 531 633 
2.  ปอดบวม 181 86 81 64 69 119 
3.  ไข้เลือดออก 62 224 139 120 29 3 
4.  การฆ่าตัวตาย 54 39 25 3 - - 
5.  วัณโรคระบบต่างๆ 70 137 12 17 8 - 

  สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2552 

คน 
ปี 2553 

คน 
ปี 2554 

คน 
ปี 2555 

คน 
ปี 2556 

คน 
ปี 2557 

คน 
1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 316 608 373 5523 5993 6304 
2.  จ านวนผู้ป่วย 
Symptomatic HIV 

      

3.  จ านวนผู้ป่วย AIDS 201 233 95 571 516 337 
     ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
 
  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ประเภทรถ จ านวน (คัน) 
รถอัดขยะ 14 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (ใหญ่) 4 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (เล็ก) 4 
รถดูดฝุ่น 3 
รถดูดสิ่งปฏิกูล 2 
รถน้ า 5 
รถยกถังคอนเทนเนอร์ 2 
รถเปล 1 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตักหน้าขุดหลัง) 1 
รถดั้มเล็ก 2 
รถคัดแยกขยะ 1 
รถคลีบกลีบบัว 2 
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 1 
รถดั้ม หกล้อ 3 
รถกระบะ 2 ประตู 4 ล้อ 2 

  ที่มา : ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  อัตราก าลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  98  คน 
       -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)  จ านวน  2,414 คน 
       -  มีการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  สัปดาห์ละ 3 วัน 
  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย 

ชนิดยานพาหนะ จ านวน (คัน) ความจ ุ
รถยนต์ดับเพลิง 2 2,000 
รถยนต์บรรทุกน้ า 9 6,000 (5) 5,000 (3) 
รถยนต์บันไดเลื่อนฯ 2 25 m 32 m 
รถยนต์กู้ภัยขนาดกลาง 1 - 
เรือยนต์ดับเพลิง 4 - 
เครื่องสูบน้ า(เล็ก) 60 - 

  
2.2  ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาล 
 เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงาน 
เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยมี
ระบบโครงสร้างการบรหิารงาน อตัราก าลงับุคลากรขององค์กร และสถานะการคลัง ดังนี้ 

 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  24  คน  
เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง  4  ปี  มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชกิ
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหาร 
 การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย มีรอง
นายกเทศมนตรีจ านวน 4 คน เป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 9  ส่วน  ได้แก่ 
  ส านักปลัดเทศบาล   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา 
  ส านักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 
  ส านักการช่าง   ส านักการประปา 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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 อัตรากา้ลัง ณ ตุลาคม 2558 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,234  คน 
 พนักงานเทศบาลสามัญ   254  คน  
 ลูกจ้างประจ า   80 คน พนักงานจ้าง  900 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

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

ส านักปลดัเทศบาล    1     3     4   16   14     4     1    3            46     14      133       193

ส านักการคลงั    1     3     8     9   11     4     1    3            40       2        65       107

ส านักการชา่ง    1     2     8     9     6     4     3    2            35     33      226       294

ส านักการสาธารณสขุฯ    1     6     7   15     9     2            40     12      347       399

กองวิชาการและแผนงาน     1     5     7     8     3            24       1        12         37

ส านักการศึกษา    1     2     3     6     6     1     4            23       7        52         82

ส านักการประปา     1     2   11     3     6    3            26     10        55         91

กองสวัสดิการสงัคม     1     1     4     2     6     3    1            18       1        10         29

หน่วยงานตรวจสอบภายใน     1     1             2          2

รวมทั้งสิน้  14    27   46   84   64   25   20  14     1   -       4   -     -         -            254     80      900     1,234

พนักงาน

จา้ง

รวม

ทั้งสิน้
ส านัก/กอง

ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม

ลกูจา้ง

ประจ า
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โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 

30 
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สถานะการคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หมวด 2554 2555 2556 2557 2558 

รายรับจริง      
1. หมวดภาษีอากร 76,007,802.07 74,853,751.27 83,500,548 92,365125.75 96,793,511.25 
2. หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

15,920707.40 14,767,452.84 22,410,312.30 20,584,551.30 21,456,426.30 

3. หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

11,239,005.07 10,736,310.05 12,068,893.23 14,479,296.24 18,340,292.82 

4. หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย์ 

13,134,405.89 15,526,231.13 16,528,841.08 17,258,639.43 15,958,212.43 

5. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

6,644,605.60 7,971,338.30 8,355,406.16 9,363,144.87 10,296,211.81 

6. รายได้จากทุน 8,000 2,710 15,850 770,000 695,000 
7. เงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลเก็บและ
จัดสรรให้ 

261,983,597.80 276,797,417.24 308,769,801.23 327,323,361.99 324,461,595.40 

8. หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

104,701,310 99,159,893 276,877,581 284,187,105 287,559,204 

9. เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

269,646,162,94 303,188,307.42 208,564,261.53 183,003,192.90 267,449,912.61 

รวมรายรับท้ังสิ้น 739,285,596.82 803,003,411.25 937,091,494.53 949,334,417.48 1,043,010,966.62 
รายจ่ายจริง      
1. รายจ่ายงบกลาง 120,667,019.91 156,086,958.32 201,218,814.83 193,558,007.34 208,375,850.21 
2. รายจ่ายประจ า 519,,775,191.17 541,134,686.24 552,757,194.32 601,453,684.54 601,956,018.88 
3. รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

85,895,819 88,594651.18 155,607,499.39 141,339,379.57 202,314,518.67 

รวมรายจ่ายจริง 726,338,030.08 785,816295.74 909,583,508.54 936,351,071.45 1,012,646,387.76 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

12,947,566.74 17,187,115.51 27,507,985.99 12,983,346.03 30,364,576.86 

 
  ที่มา :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 
กิจการ รายได ้ 2554 2555 2556 2557 2558 
สถาน 
ธนานุ
บาล 1 

รายรับ 
(บาท) 

35,412,079.13 38,562,220.37 41,167,059.07 38,871,801.13 37,779,176.46 

รายจ่าย 
(บาท) 

18,529,031.38 22,805,448.11 23,782,214.36 22,330,164.24 21,934,113.64 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

16,686,653.49 15,756,772.26 17,385,844.71 16,323,874.22 15,777,192.59 

สถาน 
ธนานุ
บาล 2 

รายรับ 
(บาท) 

26,228,105.71 29,508,236.58 31,090,546.28 28,580,219.35 26,985,230.33 

รายจ่าย 
(บาท) 

8,730,329.75 9,674,306.38 10,825,892.57 10,258,629.21 9,351,598.14 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

17,497,775.96 19,833,930.20 20,264,653.71 18,321,527.14 17,633,623.19 

สถาน 
ธนานุ
บาล 3 

รายรับ 
(บาท) 

18,214,875.63 32,926,589.57 38,862,659.36 24,405,119.65 25,455,382.69 

รายจ่าย 
(บาท) 

7,311,868.01 20,288,810.68 23,146,205.14 10,856,479.58 10,640,031.09 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

10,903,007.62 12,637,778.89 15,210,425.23 13,548,640.07 14,815,351.60 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

5,502,465.08 4,777,106.00 5,409,307.83 4,562,305.87 4,415,764.46 

รายจ่าย 
(บาท) 

4,500,217.85 4,750,414.24 4,783,154.03 4,325,792.10 4,356,097.22 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร ์

 
3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ยังคงมีความ ต่อเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และ“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และ
สร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย โดยได้มีการจัดท า
วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ ก าหนดวิสัยทัศน์ปี 
พ.ศ. 2570 ไว้ดังนี้ 
 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาส และ
ข้อจ ากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  จึงมีดังนี ้
 (1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 
 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก ภาค
ส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 
 (3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม 
 (4) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของ 
สังคมไทยอยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 
 1.1 วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 1.2 พันธกิจ 
  1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการ ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
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  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลง 
  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ 
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความ มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น า ไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า 
  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ 
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 2.2 เป้าหมายหลัก 
  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ า ในสังคมลดลง  
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง 
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม 
ผลผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  เพ่ิมมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 
  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 3. ตัวชี้วัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้ 
สูงสุด ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก 
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
  2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส่วน 
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตรา การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
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  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้
 4.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
  4.1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้าง ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
  4.1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
  4.1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วม ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
  4.1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ 
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ  
  4.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่
มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ 
  4.2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  4.2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคน 
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
  4.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
 4.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ให้ความส าคัญกับ 
  4.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  4.3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  4.3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
  4.3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
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  4.3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 
  4.3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  4.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร 
 4.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้ความส าคัญ 
  4.4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  4.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
  4.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 4.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ สังคม 
ให้ความส าคัญกับ 
  4.5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
  4.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
  4.5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค 
  4.5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ 
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  4.5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต 
  4.5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
  4.5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็น ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  4.5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
 4.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  4.6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น 
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
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  4.6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพื้นท่ีเสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด 
  4.6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
  4.6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ 
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  4.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 
  4.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

(2) ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
 1. ยุทธศาสตร์หลัก 
  1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  1.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
  1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
  1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  1.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์ กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
  1.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และ ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
  1.9 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 2. การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ ก าหนด
ประเด็นที่เห็นควรด าเนินการ จ านวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 
  2.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์   
  2.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
  2.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์   
  2.4 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด   
  2.5 การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน   
  2.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ   
  2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   
  2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
  2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  2.10 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ   
  2.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   
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  2.12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา   
  2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย   
  2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   
  2.15 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย   
  2.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด  12  ประการ  ดังนี้ 
 1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
 4)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
 5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย  เกรง
กลวัต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี 

“ศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2558-2561) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.2 บริหารจัดการทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร 
1.3 พัฒนาผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร 
1.4 ส่งเสริมองค์ความรู้ / เทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตร 
1.5 พัฒนาการลดต้นทุนการผลิต 
1.6 การปรับโซนนิ่งการผลิตทางการเกษตร 
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2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่หลากหลาย 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

2.1 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2.2 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทางเลือก 
2.3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ประกอบการ 

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและกระจายผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
3.1 พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 
3.2 พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ 
3.4 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4.1 พัฒนาองค์ความรู้และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
4.2 พัฒนาด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
4.3 พัฒนาสินค้าและของที่ระลึกทางการท่องเที่ยว 
4.4 พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
4.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

5.1 พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว 

และสินค้าเกษตร 
5.3 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพ่ือรองรับการคมนาคม และการขนส่ง 
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของกลุ่มจังหวัด 
5.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(4) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
 “ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือ ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพทาง
การตลาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมืองแห่งการศึกษา สังคมอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความ

เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ (MISSION) 

1. ส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาด ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
3. บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมชาติและสุขภาพ 
4. พัฒนาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข 
5. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
7. บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
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เป้าประสงค์ OBJECTIVE 
1. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าข้าวที่มีศักยภาพของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 
3. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือและภาคอ่ืน ๆ 
4. ประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพ มีศักยภาพ ในการ

แข่งขัน 
5. เป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาครบทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนเป็น 

จ านวนมาก มีสิ่งอ านวยความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ชุมชนและประชาชนมีสุขภาวะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 

กับการด ารงชีพ 
7. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
8. การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
กลยุทธ์หลัก 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. พัฒนาการเกษตร 
 3. พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกล 
 4. ส่งเสริมกลุ่มและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 5. เพ่ิมกลไกการค้าและตลาดการค้า 
 6. จัดตั้งศูนย์กลางการคมนาคมและกระจายสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ 
กลยุทธ์หลัก 
 1. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจ าปีและงานประเพณีส าคัญ 

3. ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริการการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม และเกิดความผาสุก 
กลยุทธ์หลัก 
 1. พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

3. พัฒนาทักษะอาชีพและสวัสดิการสังคมทุกระบบ 
4. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
5. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
6. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์หลัก 
 1. สร้างครอบครัว/ชุมชน อาชีพให้เข้มแข็ง  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
3. ถ่ายทอดความรู้และการประกอบอาชีพตามตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัฒนาและขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์หลัก 
 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 
 2. ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 3. ควบคุม ป้องกัน ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์หลัก 
 1. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการ 
3. พัฒนาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร  
4. พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี  
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีการให้บริการให้เข้มแข็ง  
6. สร้างกระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัด 

 
(5) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

" ท้องถิน่น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การ
ท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง การเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค  

2. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า  
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
4. พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ 

2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พ่ึงพาตนเองได้  
3. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
4. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมืองและผังชุมชน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สภาพปกติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 

2. ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  
4. ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น  

2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ ให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอื่น 

3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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3.1.2  การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านผังเมือง มาใช้ในการก าหนดแนวทาง
พัฒนาเทศบาล ปัจจุบันนี้เทศบาลได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ.  2554  แต่ทั้งนี้ท้องถิ่นก็จะต้องเติบโตขึ้นในอนาคต  จึงต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการผังเมืองมาพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้  
เหตุผลส าคัญที่ต้องน าความรู้ด้านการผังเมืองมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากร การตอบสนองความต้องการของประชาชน การเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  สารพัน
ปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นเกิดความแออัด ปัญหาการระบายน้ า 
ปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม การจราจร 
 จากเหตุผลส าคัญดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็น เมือง
ขนาดใหญ่ ซึ่งพิจารณาได้จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเทศบาล จึงส่งผลท าเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ิมมากข้ึน 
เกิดสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ไม่เป็นระเบียบ ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง    
“ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเมืองให้เกิด
ความสวยงามและเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาลให้มีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ส่งเสริมเศรษฐกิจของ
เมืองหรือชุมชน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อน
หย่อนใจ การด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงาม 
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครสวรรค์และ
ภาคเหนือตอนล่าง 
 (2) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษา การคมนาคม
และการขนส่ง  และพาณิชยกรรมของจังหวัดนครสวรรค์ 
 (3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว ของชุมชนและ
ระบบเศรษฐกิจ 
 (4) ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมอ่ืน ที่ใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น 
 (5) พัฒนาการบริการขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 
 (6) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของ  นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
 จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2555  มีนโยบาย ดังนี้ 
 1. นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต 
 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยการ 
 - จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาให้ได้  3  ภาษา 
 - สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
 - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ 
 - จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน 
 - สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3.  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือความเป็นเลิศ โดยการ 
 - สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ในปี 2558 
 - สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดหาทุนแก่นักเรียนตามความเหมาะสม 
  ด้านสาธารณสุข 
 - ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการ 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
 - จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 - ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดผู้ติดยาจากปัญหายาเสพติด 
 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 - ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
 - จัดสวัสดิการเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ท้องถิ่น 
 2. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. เตรียมการการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการ 
 - ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมจากตลาดสดเทศบาลซอยรณชัยไปถึงสะพานเดชาติวงศ์พร้อมถนน 4 เลน 
 - ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์ พ้ืนที่ปิดล้อมชุมชนป้อมหนึ่งถึงเลยสะพาน
พิษณุโลก สุดเขตเทศบาลและเลยไปอีก 500 เมตร 
 - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันน้ าท่วมถนนริมน้ าจากหน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริมแม่น้ าเจ้าพระยาถึงข้างวัด
เขื่อนแดงถนนข้างวัดเขื่อนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถีถึงแยกสันคู 
 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าน่าน ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมถึงบริเวณ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าน่านฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ าโพเหนือ 
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 - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งวัดเขา ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ ถึงบริเวณ
หน้าบริษัทเสริมสุข จ ากัด 
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. บริหารจัดการ และก าจัดขยะมูลฝอยตามกระบวนการคัดแยกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและพัฒนาให้เป็น
พลังงานทางเลือก 
 4. ปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษา
คุณภาพน้ า 
 5. ปรับปรุงและเพ่ิมสวนสาธารณะพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นปอดของเมืองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 6. ปรับปรุงและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตามหลักสุขาภิบาล 
 3. นโยบายเศรษฐกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น อัตลักษณ์เมือง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 4. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน 
 - สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมและถนนสาย ข (บริเวณเกาะยม) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมระหว่างฝั่งเศรษฐกิจกับเกาะยม 
 - สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมและถนนสาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ) เพ่ือเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 1) ตั้งแต่โรงแรมวัชระกับถนนไกรลาส 
 - สนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าน่าน บริเวณวัดทองธรรมชาติเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมระหว่างชุมชนเมืองนครสวรรค์กับถนนสายชุมแสง-นครสวรรค ์
 - ปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจร ทางเท้า ไฟสัญญาณจราจร ไฟสาธารณะ ระบบระบายน้ า และระบบ
ประปาให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการขนส่ง โครงข่ายการจราจรและการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 - เร่งรัดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาเกาะยมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 - สนับสนุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จ าเป็นแก่งานให้บริการ 
 5. นโยบายการเมืองการบริหาร 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน องค์กร และท้องถิ่น 
 - สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และโครงการตาม
พระราชด าริ 
 - พัฒนาระบบงานให้บริการ งานรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ของบ้านเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุ มทั่วเขตเทศบาล การ
ให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - พัฒนาบุคลากร สถานที่ปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 
 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 ข้อมูลด้านปัญหา 
  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล มีปัญหาอันเกิดจากการเจริญเติบโตของท้องถิ่นในเรื่องการเพ่ิมของ
จ านวนประชากร ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจัดเก็บทั่วถึง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยผลจากความ
เจริญของท้องถิ่น มีขยะอันตรายหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะท าให้ผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความเดือดร้อน
จากมลภาวะต่างๆ  ซึ่งเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน 
  1.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  ในเขตเทศบาลมีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน  ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และ
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน นอกจากนี้เทศบาลยังมีสถานที่ก าจัดขยะเพ่ือรองรับขยะจากชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้เคียง  และยังมีชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีหน่วยงานให้ความสนใจต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีอุทยานสวรรค์
เป็นสถานที่รวมกิจกรรมประเภทการออกก าลังกายและการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
  1.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาลจึงมีความต้องการอยากจะให้จัดสร้างศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของเทศบาล มีจ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สามารถออกไปดูแลให้
การรักษาประชาชนได้อย่างพอเพียง  นอกจากนั้น ยังมีความต้องการตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะที่ได้มาตรฐาน 
ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเก็บขนขยะและก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องการสถานที่ก าจัดขยะและ
การแปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  เทศบาลควรมีการจัดสร้างศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเพ่ิม ปรับปรุงก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน และส่งเสริมในด้านกิจกรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นชุมชน
ปลอดยาเสพติด 
 2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ระดับปฐมวัยยังขาดการพัฒนาด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มารยาท เยาวชน
ขาดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และละเลยวัฒนธรรมแบบไทย ขาดการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่นๆ 
  2.2  ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเปิดสอนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข และยังเพ่ิมเติมการ
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สอนวิชาภาษาจีน ชั้น ป.1-ม.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทุกระดับชั้น การจัดการเรียนร่วม
หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  2.3  ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อปัญหา 
  จากประเด็นปัญหาที่ขาดโอกาสในการพัฒนามีจ านวนมาก ต้องจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น พร้อมจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกระตุ้น การเรียน จัดหาเว็บไซท์ทางการศึกษา เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน  จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา และการนันทนาการ 
  2.4   ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อศักยภาพ  
  จากประเด็นข้อมูลด้านศักยภาพ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา จัดท าเว็บไซท์ทางการศึกษา (E-learning)  และจัดอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดให้โรงเรียน
เทศบาล เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  3.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  ประชาชนมีรายได้น้อยมีประมาณร้อยละ 25  สร้างชุมชนเกาะตัวใกล้กับตลาดและศูนย์กลาง
ของเมืองที่เป็นแหล่งจ้างแรงงานตามตรอกซอกซอย ที่อยู่ใกล้ตลาดศูนย์การค้า สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ 
บางส่วนที่เป็นคนจน รายได้ต่ าจะอยู่กันอย่างแออัดหนาแน่น ไม่ถูกสุขลักษณะในที่เช่า หรือที่บุกรุกทั้งที่รัฐและ
เอกชน เป็นชุมชนแออัดก็มี เช่น ชุมชนตลาดลาว ชุมชนตลาดสะพานด า ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ าโพ ชุมชนวัด
ไทรใต้ ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้ก็ขาดแคลนที่พักผ่อน ที่เด็กเล่นออกก าลังกาย และยังเป็นปัญหาด้านโจรกรรม ยาเสพติด 
ซึ่งต้องรับการแก้ไขโดยด่วน 
  3.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  เป็นจุดบรรจบของแม่น้ า ปิง-วัง รวมกับแม่น้ า ยม-น่าน เป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยา จึงเป็นแหล่ง
รวบรวมสินค้า ผลผลิตจากทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะขนถ่ายสินค้ามาทางน้ า ภายหลังมีการ
สร้างโครงการถนนและทางรถไฟ สถานีรถไฟที่ “ปากน้ าโพ” เกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมากจนเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งทั้งคนและสินค้า มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าส่งต่อจากทางเหนือ 
ตะวันออกและตะวันตกสู่กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งต่อไปทางใต้และสู่ต่างประเทศ เกิดการขยายตัวของการตั้ง 
ถิ่นฐานทั้งการขยายตัวของชุมชนเก่าและการสร้างชุมชนใหม่ เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ าทั้งด้านทิศตะวันออกและ
ตะวันตก ตลอดจนสองข้างทางถนนสายหลัก ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากแม่น้ าน่านจาก
บริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ ยาวตลอดมาจนถึงท่าน้ าปากน้ าโพ ลักษณะชุมชนจะเป็นแบบธุรกิจการค้าการ
บริการโรงแรมตลอดจนการบริการบันเทิง ผสมผสานไปกับแหล่งพักอาศัย นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้า
แลกเปลี่ยนต่างแดนแล้ว ปากน้ าโพยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองและอ าเภอต่าง ๆ 
โดยมีชุมทางการค้าเลียบฝั่งแม่น้ าด้านตะวันตกที่ส าคัญ 3 แห่ง คือ “ตลาดลาว” “ตลาดสะพานด า” และ 
“ตลาดบ่อนไก”่ 
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  3.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนในพ้ืนที่  
ควรส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือท าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ และรู้จักลดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นจะก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง จัดกิจกรรม ปลูกจิตส านึกรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และการด ารงชีวิติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  3.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า จึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มการค้าเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชนไปสู่ตลาด
ภายนอก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว 
  4.1  ข้อมูลปัญหา 
  จากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว และขาดแผนการพัฒนาเมืองที่ดี จึงท าให้มีการสร้างอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือบริเวณย่านที่ส าคัญ เช่น ย่านถนนโกสีย์ ถนน
สวรรค์วิถี ถนนมาตุลี ถนนอรรถกวี และถนนมหาเทพ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ส่งผล
ให้พ้ืนที่ว่างของเมืองลดน้อยลงเป็นผลให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมภายในเมือง เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม อีกทั้งการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับการหลั่งไหลของประชากรต่างถิ่นนั้น ท าให้โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เลือกที่ตั้ง
โครงการกระจายไปทั่วเขตเทศบาลหรือพ้ืนที่ต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดการใช้ที่ดินแบบกระจัดกระจาย ไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้งด้านถนน คสล.ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ มีแสงสว่างจากไฟฟ้า
สาธารณะบนถนนในเขตเทศบาลซึ่งยังกระจายไปไม่ทั่วถึง  และด้านการวางท่อระบายน้ าก็ยังมีไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ส่วนระบบการขนส่งมวลชนในเมืองก็ยังไม่เป็นระบบมาตรฐาน 
  4.2  ข้อมูลศักยภาพ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ าและมีภูเขาล้อมรอบด้านทิศ
เหนือ อีกทั้งยังเป็นที่แม่น้ าทั้ง 4 สายคือ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ไหลมาบรรจบกันเป็น
แม่น้ าเจ้าพระยาท่ี  ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จึงเป็นที่ชุมนุมการค้าขายมาตั้งแต่ในอดีต  ซ่ึงเป็นที่รู้จัก
กันทั่วไปว่าตลาดปากน้ าโพ จากการที่มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่านมารวมกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยานี้ จึงท าให้เกิด
เป็นเกาะน้อย เกาะใหญ่ขึ้น ซึ่งมีเกาะที่ส าคัญๆ เช่น เกาะบางปรอง ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นท่าเรือน้ าลึกและท่า
ข้าวก านันทรง ในปัจจุบัน และยังมีเกาะญวน ซึ่งยังคงเป็นเกาะที่คงสภาพเป็นธรรมชาติมีการพักอาศัยและท า
การเกษตรแบบเบาบาง เพ่ือรอการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ยังมีหนองน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่กลางเมือง หรือมีชื่อที่รู้จักกันคือ อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ หรือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ยังมีอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักไว้ใช้ในการซ่อมแซมถนน  ซึ่งท าให้ถนนมีความสะอาดสวยงามและ
กว้างขวาง  นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานช่างในการให้ค าปรึกษากับประชาชน มี
อาคารส านักงานเทศบาล ที่มีรูปร่างลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น และมีการคมนาคมที่สามารถ
ไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  4.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลควรจัดให้มีการท าผังเมืองรวมของเทศบาลนครนครสวรรค์ ปรับปรุงก่อสร้างถนนใน
พ้ืนที่ทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน  และต้องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนในพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะท าการ
ปรับปรุงวางท่อระบายน้ าในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน และเล็งเห็นถึงความส าคัญด้านการปรับปรุงจัดระบบเส้นทาง
การเดินรถโดยสารและจัดให้มีท่าจอดรถที่ได้มาตรฐานในเขตเมือง 
  4.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  จากข้อมูลศักยภาพเราจึงทราบถึงความต้องการของการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ว่า
ควรจะพัฒนาระบบการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยา ควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในส่วนของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม  พ้ืนที่นันทนาการและ
สวนสาธารณะ เพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
 5   ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
  5.1    ข้อมูลปัญหา 
  ผลกระทบทางด้านสังคมจากการพัฒนาเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม ท าให้เกิดความนิยมทางด้านวัตถุ ผู้คนต้องแข่งขันท ามาหากินอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับ
ขาดการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิด ๆ สู่สังคมตลอดจนท าให้เยาวชนและสถาบัน
ครอบครัวอ่อนแอลง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ขยายตัวมากขึ้น เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติดปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาเด็กและเยาวชน ฯลฯ นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ความต้องการการดูแลของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขดูแล ประกอบในเทศบาล
ยังไม่มีข้อมูลสถานสงเคราะห์คนชราทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งภาครัฐและเทศบาล ควรมีบทบาทในการ เข้ามา
ดูแลด้วย ปัญหาอาชญากรรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เห็นได้จากคดีอุกฉกรรจ์ที่เพ่ิมขึ้น คดี
ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายและเพศเพ่ิมขึ้น คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาและ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง โดยไม่มีการวางแผนและการก ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่ผ่านมา 
ฉะนั้นการพัฒนาในอนาคตควรมีการวางแผนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจาก
ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกคนในพ้ืนที่เพ่ือให้เป็น
ชุมชนเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมกับค าว่า “นครสวรรค์ City of Paradise” อย่างแท้จริง 
  5.2  ข้อมูลศักยภาพ 
  มีเครื่องมือและบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ  มีแหล่งน้ าส าหรับการดับเพลิงและการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกท้ังมีเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดที่กระจายอยู่ภายในเขตเทศบาล 
  5.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  เทศบาลควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตตัวเมือง 
เพ่ือการวางแผนการจัดระบบการรักษาความเรียบร้อยภายในเขตเมือง มีระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ได้
มาตรฐานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันหรือรับมือกับสาธารณภัยและอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 
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  5.4   ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  ควรอบรมบุคลากรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล และขยายเครอืข่ายของกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม 
 6.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  6.1  ข้อมูลด้านปัญหา 
  มีการบริหารงานที่ล่าช้า ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ขาดการความคิดริเริ่มในการ
ด าเนินการ ตลอดจนบุคลากรขาดความรู้ความสามารถและความช านาญ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพ เป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นปัญหาความต้องการและก าหนดนโยบายร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง และพนักงานของเทศบาล รวมทั้งประชาชนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและการตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็น
ธรรมและท่ัวถึง 
  6.2   ข้อมูลด้านศักยภาพ 
  มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน พร้อมทั้งมี นโยบาย
ที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สอดรับกับมีโครงสร้างทางการบริหารจัดการและสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน ตลอดจนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่มีการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพ และมีระบบการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ  
  6.3  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อปัญหา 
  จากประเด็นในเรื่องข้อมูลด้านปัญหาท าให้ทราบว่า การบริหารงานล่าช้าขาดความโปร่งใส 
ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดฝึกอบรมกลุ่มสัมพันธ์พนักงาน
เทศบาล สร้างจิตส านึกของพนักงานให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหาร
องค์กรไปพร้อม ๆ กัน  ปรับปรุงงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ  น าระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลมาใช้ในเรื่องการบริหารงานด้านต่าง ๆ  มีการวางแผนการใช้เงิน และการด าเนินการวางแผน
งาน/โครงการเพ่ือการพัฒนา ควรจัดให้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การวางแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองต่อการบริหารงานขององค์กรและให้บริการประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
  6.4  ข้อมูลความต้องการตอบสนองต่อศักยภาพ 
  จากประเด็นเรื่องข้อมูลด้านศักยภาพ ในเมื่อเทศบาลนครนครสวรรค์มีผู้บริหารที่ มีความรู้ 
ความสามารถ  มีทรัพยากรทางการบริหาร  เช่น  คน  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม  แต่ขาด
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรและวิทยาการสมัยใหม่  ควรต่อยอดพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  โดยการให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร  อาทิเช่น เรื่องการ
สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการสร้างระบบงานบริการประชาชน One Stop Service ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน เปิดช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นทางระบบสารสนเทศ 
Internet จัดให้มีสวัสดิการที่ดีเพ่ือบ ารุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแต่ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
มีการตรวจติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

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

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล สัตวแพทย์ และ
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
  2. การจัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
  3. ความร่วมมือ และการประสานงานในองค์กรมีน้อย 
  4. การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
  5. การจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ 
  6. ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( Data Center ) ของหน่วยงาน  

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

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. แกนน าชุมชนบางส่วนยังขาดความเข้มแข็ง และเอกภาพในการท างาน 
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอมีความครอบคลุมเนื้อหาไม่เพียงพอและขาดการคัดกรองก่อน
น าเสนอ  
  3.ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
  4. มีพื้นท่ีกว้าง และจ านวนชุมชนมาก ประชาชนมีความแตกต่างด้านเศรษฐกิจสังคม 
  5. มีปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่   
  จากผลวิเคราะห์จะสรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ จะท าให้
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

  ประเด็นการพัฒนาที่  2   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และกลุ่มภาคีต่างๆ 
  2. งบประมาณวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอกับความต้องการ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 

  3. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
  5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนเพียงพอ 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาและสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
  2. การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า 
  3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพ 
  4. นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง 
  5. ผู้เรียนขาดการปลูกฝัง การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ในหลากหลายสาขา 
  3. ชุมชน ผู้ปกครอง เอกชนและองค์กรต่างๆให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ขาดการประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันและขาดการสร้างเครือข่าย 
  2. กระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์มาจัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ 
  3. กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอ้ือต่อการให้การสนับสนุนและมีการแสวงหาประโยชน์ 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถ
ด าเนินการได้ และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึก และสร้างโอกาสในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศาสนา และวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 

  ประเด็นการพัฒนาที่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  บุคลากรมีความทุ่มเทและอดทนในการท างาน 
  3.  งบประมาณที่สนับสนุนมีเพียงพอ 
  4.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 จุดอ่อน  ได้แก่ 
  1. จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ 
  3. ฐานข้อมูลชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน 

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

 อุปสรรค  ได้แก่ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 

  1. ปัญหาการเมืองภายนอกหน่วยงาน 
  2. งานและการจัดกิจกรรมทับซ้อนกับหน่วยงานภายนอก 
  3. มีข้อจ ากัดของเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรม เพราะได้รับผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและชุมชนดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในเขตเทศบาลได้ 

  ประเด็นการพัฒนาที่  4   ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการท่องเที่ยว  
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

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

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

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

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี  จึงไม่อ านวยต่อการพัฒนา 
  2. มีปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
  3. มีปัญหาประชาชนบุกรุกครอบครองพ้ืนที่สาธารณะ 
  4. ระเบียบกฎหมายบางข้อไม่เอ้ืออ านวยที่จะน าไปปฏิบัติ 

  5. ความเจริญเติบโตของเมืองมบี้านจัดสรรขึ้นเป็นจ านวนมากท าให้ก าลังส่ง จ่าย น้ าไม่เพียงพอ 
  6. ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนัก จิตส านึกในการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  สามารถด าเนินการแก้ไขได้ตามมาตรฐานแล้ว  คาดว่า
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  5  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

  1. ผู้บริหารเทศบาล มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ 
  2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3. ด้านงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน 
  4. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

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

 โอกาส  ได้แก่ 
  1. การรับรู้และรับทราบ และการมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแน่ชัด 
  2. ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. กฎหมายและระเบียบที่ไม่ทันสมัย 
  2. พื้นที่ในการควบคุมดูแลมีจ านวนมาก 
  3. ประชากรในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนน้อย 
  4. การประสานงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น อยู่ในระดับน้อย 
  จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท าได้ เพราะเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีเครื่องมือ  และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและสนับสนุน  พร้อมทั้ง
แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวาระแห่งชาติด้วย  ถ้าด าเนินการพัฒนาตามประเด็นการ
พัฒนาส าเร็จแล้วจะท าให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  6   ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 จุดแข็ง  ได้แก่ 

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

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

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

 อุปสรรค  ได้แก่ 
  1. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 
  2. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินโครงการจากภาครัฐ 
  3. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือเท่าที่ควร   
  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานเทศบาล
ดังกล่าว  สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
“คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 1. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  
 2. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้  
 3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 5. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณูปโภค 
 6. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 2. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน 
 4. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพ่ิมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
 5. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
 6. มีความพร้อมในการพัฒนา ความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
การป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ ให้
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
 5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
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ผลผลิต/โครงการ 

แนวทางที่ 1.1 1.อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน  วัยใสพัฒนาทกัษะชีวิต 
 2.พัฒนาห้องเรียนนา่อยู่น่าเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 3.คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
 4.บริการอนามัยโรงเรียน 
 5.วัยเรียนสดใส มั่นใจไม่ซีด โรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 6.พัฒนาศักยภาพ อสม. 
 7.พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 
 8.สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 9.รณรงค์สร้างจิตส านึกการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 10.ควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัขในเขตเทศบาล 
 11.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

แนวทางที่ 1.2 1.อุดหนุนโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
 2.รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.อบรมทักษะชีวิตพิชิตยาเสพตดิ  
 4.จัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER  ONE  ในชุมชน 
 5.อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน 

แนวทางที่ 1.3 1.มหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ าโพ 
 2.พัฒนาตลาดสดนา่ซื้อในเขตเทศบาล 
 3.เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 4.เฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 5.พัฒนาผูป้ระกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย 
 6.ตรวจสอบเฝ้าระวังการใชน้้ ามนัทอดอาหาร 
 7.อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
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ผลผลิต/โครงการ 

แนวทางที่ 1.4 1.ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
 2.สร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.จัดท าแผนแมบ่ทในการพฒันาเมืองจักรยาน ระยะที่  2 
 4.รณรงค์ประชาสัมพนัธ์การเสียค่าธรรมเนียม การบ าบัดน้ าเสียภายในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 5.แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 6.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 7.อุทยานสวรรค์อุทยานแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายชีวภาพ 
 8.มรดกนครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 9.ศึกษาการใช้ระบบฆา่เชื้อชนดิอ่ืนที่มีประสทิธิภาพดีกวา่ระบบเติมคลอรีนเดิม 
 10.ศึกษาแนวทางการลดค่าพลงังานในการเดินระบบปรับปรุงคณุภาพน้ า เทศบาลนครนครสวรรค์  
 11.ต้นแบบปากน้ าโพเมืองคารบ์อนต่ า 
 12.ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจกัรยาน 
 13.น าร่องการพัฒนาพื้นทีส่ีเขียวในเมือง/ชุมชน เพื่อมุ่งสู่เมืองสีเขียว 
 14.ปั่นวัดใจมังกรปากน้ าโพครั้งที่ 2 
 15.จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน  (เสนอโดยชุมชนเกาะยม) 

แนวทางที่ 2.1 1.เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา 
 2.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถปุระสงค์สนับสนนุค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ระดับอนุบาล - ขั้น

พื้นฐาน) 
 4.เงินอุดหนุนสวัสดิการ 
 5.อบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
 6.อบรมทักษะวิชาการแสดงผลงานนิทรรศการการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาและระดับประเทศ 
 7.ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 9.จัดซื้อแบบฝึกหัด 
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ผลผลิต/โครงการ 

แนวทางที่ 2.1 10.อบรมพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 
 11.แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
 12.ส่งเสริมการสร้างอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 13.ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ 
 14.อบรมพัฒนาโภชนาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
 15.มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
 16.ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 17.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยส าหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 18.อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยทีางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 19.อบรมพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี 
 20.แนะแนวการศึกษา 
 21.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากจิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 22.อบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 23.เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แนวทางที่ 2.2 1.อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดงูาน 
 2.คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 
 3.ส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 4.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษา 
 5.ประชุมสัมมนาวชิาการสญัจรเทศบาลนครสวรรค์ 
 6.สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 7.จัดงานวนัครู 
 8.อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 9.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคบับัญชายุวกาชาด 
 10.อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวชิาการ 
 11.พัฒนาการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลผลิต/โครงการ 

แนวทางที่ 2.3 1.พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล 
 3.อบรมพัฒนาการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย และทักษะคณิตศาสตร์ 
 4.จ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ 
 5.อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา 
 6.อบรมลูกเสือจราจร 
 7.ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 8.อบรมสานสัมพนัธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดงูาน 
 9.จ้างครูจ้างสอนรายวิชา 

แนวทางที่ 2.4 1.แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
 2.ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 
 3.พัฒนานักเรียนด้านกีฬากรีฑา และดนตรีสู่ความเปน็เลิศ 
 4.ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน (วนัเด็ก) 
 5.ดนตรีเพื่อประชาชน  
 6.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 7.แข่งขันกีฬาอนุบาล 
 8.เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวดันครสวรรค์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายจังหวัดนครสวรรค์ 
 9.อุดหนุนช่วยเหลือเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
 10.เก็บตัวพัฒนาศักยภาพนักเรียน-กรีฑา นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 11.นันทนาการเพื่อเยาวชน 
 12.จ้างครูผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ าหนัก กีฬาแบดมนิตัน กีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาฟตุบอล 

แนวทางที่ 2.5 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2.ถนนคนเดิน 
 3.อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ  
 4.อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่มังกรทอง ตลาดสะพานด า 
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แนวทางที่ 2.5 5.อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศูนย์การค้านครสวรรค์ 
 6.อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 7.อบรมคุณธรรมน าชีวิตพัฒนาจิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 8.อบรมส่งเสริมประกวดมารยาทไทยนักเรียนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 9.อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ 
 10.อบรมเจ้าบ้านน้อยน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 11.สนับสนนุ สง่เสริม งานราชพิธี รัฐพิธี ท านุบ ารุงศาสนา อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 12.อบรมส่งเสริมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น 
 13.อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบ  
 14.ก่อสร้างหอจดหมายเหตุบริเวณสวนสาธารณะสระจันทร์ 
 15.ก่อสร้างศาลาศิลป์ภายในเกาะกลางอุทยานสวรรค์ 

แนวทางที่ 3.1 1.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิน่แหล่งเรียนรู้ และศึกษาดงูาน 
แนวทางที่ 3.2 1.ส่งเสริม สนับสนนุหนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 2.ส่งเสริม สนับสนนุสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 3.ส่งเสริม สนับสนนุสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 4.ส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ 
 5.ส่งเสริม การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และศึกษาดูงาน 
 6.อบรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลและศึกษาดงูาน 
 7.เทศบาลพบประชาชน 
 8.ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและอบรมสัมมนาของผู้น าชุมชน อนุกรรมการที่ปรึกษา และสมาชิกชุมชนและศึกษาดูงาน 
 9.ส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล 
 10.ส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ ต้านยาเสพติด 
 11.ส่งเสริม สนับสนุนกองทนุสวสัดิการชุมชนและศึกษาดูงาน 
 12.ส่งเสริมอบรมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองสมาชิกกองทุนและศึกษาดูงาน 
 13.สนับสนนุการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
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แนวทางที่ 3.2 14.ส่งเสริมอาชีพประชาชน 
 15.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวนัเด็ก และศึกษาดูงาน 
 16.ส่งเสริม สนับสนุนอบรมสภาเด็ก ผู้น าเด็กเยาวชนสมาชิกและศึกษาดูงาน 
 17.ส่งเสริม และสนบัสนนุกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และศึกษาดูงาน 
 18.วัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรและศึกษาดูงาน 
 19.ส่งเสริม สนับสนุน อบรมสัมมนาคณะท างานศนูย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน 
 20.อบรม สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีชุมชน และศึกษาดูงาน 
 21.คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่นสมาชิกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 22.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน 
 23.สนับสนนุกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 24.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชราและครอบครัว 
 25.ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่นและคัดเลือกคณะกรรมการตัวอย่าง 
 26.ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่นและคัดเลือกคณะกรรมการตัวอย่าง 
 27.สนับสนนุชุมชนเพื่อเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมและพฒันาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง 
 28.ส่งเสริม สนับสนุนอบรม การด าเนินกิจการหอพัก ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 29.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาล 

แนวทางที่ 3.3 1.บ้านมั่นคง "โครงการสวรรค์เมืองใหม่" 
 2.บ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถาน ชุนชนรณชัย 
 3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอบรมสัมมนา ผูสู้งอายุ และศึกษาดงูาน 
 4.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ 
 5.สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 
 6.จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 7.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 8.ส่งเสริม สนับสนนุงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 9.แก้ไขปัญหาความยากจน 
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แนวทางที่ 3.3 10.สร้างหลักประกันด้านรายไดแ้ก่ผู้สูงอายุ 
 11.สนับสนนุการเสริมสร้างสวัสดิการทางสงัคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

แนวทางที่ 4.1 1.ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า  จ านวน  92 สาย 
 2.จัดซื้อที่ดินบริเวณถนน อัมรินทร์ ช่วงเชื่อมต่อถนนเดิมกับถนนผังเมืองสาย ข.2 ข้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มชัณิม 
 3.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคม  จ านวน  5  โครงการ 
 4.ติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทาง (เสนอโดยสโมสรโรตารีส่ี่แคว) 
 5.ติดตั้งที่จอดจักรยาน 
 6.ก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 

แนวทางที่ 4.2 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนรอบเกาะญวน 
 2.พัฒนาสวนสาธารณะสู่มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกก าลังกาย 
 3.จัดหาที่ดินบริเวณก่อสร้างลานเจ้าแม่กวนอิมบริเวณอาคารสญัลักษณ์ต้นแมน่้ าเจ้าพระยา 
 4.ก่อสร้างลานเจ้าแม่กวนอิมบริเวณอาคารสัญลักษณ์ตน้แม่น้ าเจ้าพระยา 
 5.ก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติดและสนามเด็กเล่นพร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณที่ราชพัสดุมุมถนนโกสีย์ใต้บรรจบทางกลับรถใตส้ะพานเดชาติวงศ ์
 6.จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น กระท่อมไม้ พาเพลิน 
 7.ปรับปรุงเกาะกลางถนนทางร่วมระหว่าง ถนนอรรถกวีและมาตุลี (หน้าส านักงาน เทศบาลฯ) 
 8.ปรับปรุงเกาะกลางอุทยานสวรรค์ 
 9.จัดท าป้ายสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมประวัติ (เสนอโดยชุมชนตลาดลาว ชมรมเขากบ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์) 
 10.ปรับปรุงทางจักรยานภายในอุทยานสวรรค์ 
 11.ก่อสร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1 หลัง 
 12.พัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณหนองผักตบ (เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ) 
 13.พัฒนาพื้นที่เพื่อสวนสาธารณะและกิจกรรมสันทนาการ หนองหัวสวน และหนองปลายไร่ (พื้นที่เฉพาะเกาะยม) 
 14.ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในอุทยานสวรรค์ 
 15.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 16.ก่อสร้างมังกรพ่นน้ าภายในอุทยานสวรรค์ 
 17.ซ่อมแซมตัวมังกรและลานภายในอุทยานสวรรค์ 
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แนวทางที่ 4.2 18.ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะญวณกับถนนเจ้าสี่พระยา 
 19.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (สนามเอ็กซ์ตรีม) 
 20.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (สนามตะกร้อลอดห่วง) 
 21.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (สนามตะกร้อ) 
 22.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (ลานเตน้ลีลาศ) 

แนวทางที่ 4.3 1.วางท่อเมนประปา ถนนวิมานแมน ฝั่งขวาแยกจากซอย สวรรค์วิถี 22 
 2.วางท่อเมนประปาจากหลักดับเพลิงติดบ้านพนักงานเจ้าท่าถงึสุดรั้วส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 
 3.วางท่อเมนประปาถนนอัมรินทร์ (แยกแฟลตเทศบาลถึงแยกป่าชา้จนี) 
 4.วางท่อเมนประปาถนนวงศ์สวรรค์ (แยกมุมแดงถึงโกดังเจริญภัณฑ์) 
 5.งานปรับปรุงชดุเครนรางเลื่อน ภายในโรงสูบน้ าแรงสูงที่ 4 
 6.งานปรับปรุงและติดตั้งเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 160 กิโลวัตต์ (220 แรงม้า) โรงสูบน้ าแรงสูง'ที่ 1 
 7.งานปรับปรุงรางรบัเครนไฟฟา้ โรงเก็บ สารส้ม ปนูขาว ถังกรองทราย โรงกรองน้ า โรงที่ 1 
 8.งานปรับปรุงตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้า (โรงสบูน้ าแรงต่ า 2) 
 9.งานปรับปรุงและติดตั้งเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 90 กิโลวัตต์ (125 แรงม้า) โรงสูบน้ าแรงต่ า ที่ 2 
 10.งานปรับปรุงเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนพร้อมหัวเซ็นเซอร์ 1 ชุด โรงกรองน้ า 
 11.งานปรับปรุงห้องน้ าทีโ่รงกรองน้ า 
 12.งานปรับปรุงหลังคาและฝา้เพดาน โรงสูบน้ า โรงกรองน้ า 
 13.งานติดตั้งเคร่ืองวัดคุณภาพน้ าประปา (โรงสูบน้ าเกาะยม) 
 14.งานปรับปรุงเครื่องวัดคุณภาพน้ าประปาโรงสบูน้ าแรงสูงที่ 4 
 15.วางท่อเมนประปาถนนพหลโยธินไปถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านมั่นคง 
 16.วางท่อประปา G/S ข้ามสะพานไปเกาะยม 
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ผลผลิต/โครงการ 

แนวทางที่ 4.4 1.ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ าถนนโกสีย์จากแยกถนนโกสยี์ 33 ถึงแยกหลังธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสวรรค์วิถี 
 2.ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมถนนริมน้ าจากหน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริมแม่น้ าเจ้าพระยาถึงข้างวัดเข่ือนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถี ถึงแยกสันค ู
 3.ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมชุมชนเขาโกรกพม่า เขาใหญ่ เขานอ้ย 
 4.ซ่อมแซมเขื่อนปัองกันตลิ่งตามแนวคันป้องกันน้ าท่วมจากใตส้ะพานเดชาติวงศ์ถึงหนา้โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
 5.ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าเสียเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 6.ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าปงิบริเวณเกาะยมจากจุดสิน้เข่ือนบริเวณต้นน้ าเจ้าพระยาถึงเชิงสะพานนิมมานรดี 
 7.ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ านา่นบริเวณเกาะยม จากจุดสิ้นสดุเข่ือนบริเวณต้นน้ าเจ้าพระยาถึงสะพานข้ามแม่น้ านา่นฝั่งวัดปากน้ าโพเหนือ 
 8.ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านา่น ตั้งแต่ศาลเจ้าถึงสะพานข้ามแม่น้ านา่นฝัง่ตรงข้ามวัดปากน้ าโพเหนือ 
 9.ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. ซอยมาตุลี 14 (เสนอโดยค าร้องของประชาชน) 
 10.ปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนโกสีย์จากเชิงสะพานพิษณโุลก - ป้อมหนึ่ง (เสนอโดยชุมชนโกมินทร์) 
 11.ปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนจักรวาล เร่ิมตั้งแต่แยกพหลโยธิน ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวง หมายเลข  117 จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพาน

พิษณุโลก (เสนอโดยชุมชนหน้าผา) 
 12.ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ถนนวงศส์วรรค์ จากแยกถนนวิมานแมนถึงแยกถนนลูกเสือ (เสนอโดยชุมชนถาวรพัฒนา) 
 13.ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ศาลเจ้าถึงท่าข้าวก านันทรง 
 14.ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา ฝัง่วัดเขา ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเดชา ถึงหนา้บริษัทเสริมสุข จ ากัด 
 15.ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งบรเิวณเกาะยม จากสะพานนิมมานรดี ถึงบริเวณวัดคลองคาง 
 16.ติดตั้งเคร่ืองผลักดักน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานเดชาติวงศ์ 
 17.จ่ายค่าทดแทนการร้ือถอนอาคาร และการจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดนิตามแนวพื้นทีโ่ครงการ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนคร

นครสวรรค์และชุมชนต่อเนื่อง 
 18.ปรับปรุงเข่ือนป้องกันตลิ่งแบบอัฒจรรย์ เพื่อจัดระเบียบผู้ประกอบการค้า 
 19.ก่อสร้างรางตัววี บริเวณซอยแยกถนนชุมชนเขานกกระเต็นซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 57/54 
 20.ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนวัดเขาฯ 

แนวทางที่ 5.1 1.วันเทศบาล (ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย) 
 2.เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
 3.ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ผลผลิต/โครงการ 
แนวทางที่ 5.2 1.พัฒนาศักยภาพและจัดระเบยีบการจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 2.ส ารวจตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนขอทานในเขตเทศบาล 
 3.จัดระเบียบถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล 
 4.สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย 
 5.รณรงค์ป้องกันสาธารณภัย 
 6.ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย 
 7.เยาวชนป้องกันสาธารณภัย หรือภัยคุกคามอ่ืน 
 8.ประกวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น 
 9.ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในพืน้ที่เสี่ยงภัย 
 10.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 
 11.ชุมชนปลอดภัยร่วมใจ ลด อุบัติเหตุทางถนน 
 12.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ 7  
 13.ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 4 
 14.จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปดิระบบดิจติอลชนิดไร้สาย 

แนวทางที่ 6.1 1.บริการประชาชนดา้นทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนด้วยความรวดเร็ว  2  โครงการ 
แนวทางที่ 6.2 1.เสียงตามสาย แบบไร้สาย ระยะที่ 2 

 2.ปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ให้รองรับระบบดิจิตอล 
 3.จอ LED  ขนาดใหญ่ด้านข้าง อาคารเทศบาล 
 4.เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
 5.ปรับปรุงระบบส ารองกระแสไฟฟ้าห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Server Farm) (เดิม) 

แนวทางที่ 6.3 1.อบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  จ านวน 10 โครงการ 
 2.ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) 
 3.ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารและสถานที่ จ านวน 70 โครงการ 
 4.จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 30 โครงการ 
 5.กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 5 โครงการ 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 5  

ยุทธศาสตร์
ที่ 7   

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
ด้านการ 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อมที่
ดี 

ประชาชนร้อย
ละ 70  มี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจาก
โรคภัย 

11 11 11 11 11 แนวทาง 
1.1 

ประชาชนร้อย
ละ 70  มี
สุขภาพ
แข็งแรง
ปราศจาก
โรคภัย 

1 1.อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วยัเรียน  
วัยใสพัฒนาทกัษะชวีิต 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 
 

       1 2.พัฒนาห้องเรียนน่าอยู่นา่เรียนของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านัก
การศึกษา 

       1 3.คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

         1 4.บริการอนามัยโรงเรียน ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านัก
การศึกษา 

            1 5.วัยเรียนสดใส มั่นใจไม่ซีด โรงเรียนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านัก
การศึกษา 

            1 6.พัฒนาศักยภาพ อสม. ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

            1 7.พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

            1 8.สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

            1 9.รณรงค์สร้างจิตส านึกการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

            1 10.ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขในเขตเทศบาล 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

                
            1 11.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล 
ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านัก
การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 5  

ยุทธศาสตร์
ที่ 7   

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
ด้านการ 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อมที่
ดี 

ประชาชนร้อย
ละ 70  มี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจาก
โรคภัย 

5 5 5 5 5 แนวทาง 
1.2 

ผู้ติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาล
ที่ลดลงร้อยละ 
10 

1 1.อุดหนุนโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านักการ
สาธารณสุข 

       ผู้ติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาล
ที่ลดลงร้อยละ 
10 

1 2.รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ส านัก
การศึกษา 

ส านักการ
สาธารณสุข 

       ผู้ติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาล
ที่ลดลงร้อยละ 
10 

1 3.อบรมทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด  ส านัก
การศึกษา 

ส านักการ
สาธารณสุข 

           ผู้ติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาล
ที่ลดลงร้อยละ 
10 

1 4.จัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER  ONE  ใน
ชุมชน 

ส านักการ
สาธารณสุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

           ผู้ติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาล
ที่ลดลงร้อยละ 
10 

1 5.อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และ
ศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส านักการ
สาธารณสุข 

                
                
                
                
                



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

78 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 5  

ยุทธศาสตร์
ที่ 7   

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
ด้านการ 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อมที่
ดี 

ประชาชนร้อย
ละ 70  มี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจาก
โรคภัย 

7 7 7 7 7 แนวทาง 
1.3 

ผู้ประกอบการ
ผ่านการอบรม
ร้อยละ 80 

1 1.มหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ าโพ ส านักการ
สาธารณสุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

       ตลาดสดที่ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานทั้ง 3 
แห่ง 

1 2.พัฒนาตลาดสดน่าซ้ือในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

       โรงเรียนผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานการ
เฝ้าระวัง
คุณภาพ
สุขาภิบาล
อาหาร 30 
แห่ง 

1 3.เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภบิาลอาหารใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านัก
การศึกษา 

           ผู้ประกอบการ
ผ่านการอบรม
ร้อยละ 80 

1 4.เฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านัก
การศึกษา 

           ผู้ประกอบการ
ผ่านการอบรม
ร้อยละ 80 

1 5.พัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

           ผู้ประกอบการ
ผ่านการอบรม
ร้อยละ 80 

1 6.ตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้น้ ามันทอดอาหาร ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 

           ผู้ประกอบการ
ผ่านการอบรม
ร้อยละ 80 

1 7.อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยัในสถาน
ประกอบการ 

ส านักการ
สาธารณสุข 

ส านักการ
สาธารณสุข 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

79 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 5  

ยุทธศาสตร์
ที่ 7   

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
ด้านการ 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อมที่
ดี 

ประชาชนร้อย
ละ 70  มี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจาก
โรคภัย 

15 15 15 15 15 แนวทาง 
1.4 

ปริมาณหน่วย
การใช้ไฟฟ้าลง
ลดร้อยละ 5 

1 1.ติดต้ังระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

ส านักการ
ช่าง 

       ปริมาณขยะ
และน้ าเสีย
ลดลงร้อยละ 
10 

1 2.สร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ส านักการ
สาธารณสุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

       ผู้ใช้จักรยาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ของ
ประชากร 

1 3.จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองจกัรยาน 
ระยะที่  2 

ส านักการ
ช่าง 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

           ปริมาณขยะ
และน้ าเสีย
ลดลงร้อยละ 
10 

1 4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเสียค่าธรรมเนียม 
การบ าบัดน้ าเสียภายในเขต เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

ส านักการ
ช่าง 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

           ปริมาณขยะ
และน้ าเสีย
ลดลงร้อยละ 
10 

1 5.แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

           จ านวนพันธ์ไม้
ที่เพิ่มขึ้น 

1 6.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

           จ านวนพันธ์ไม้
ที่เพิ่มขึ้น 

1 7.อุทยานสวรรค์อุทยานแห่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายชวีภาพ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

           จ านวนพันธ์ไม้
ที่เพิ่มขึ้น 

1 8.มรดกนครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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แบบ ยท.04 

80 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 5  

ยุทธศาสตร์
ที่ 7   

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
ด้านการ 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อมที่
ดี 

ประชาชนร้อย
ละ 70  มี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจาก
โรคภัย 

15 15 15 15 15 แนวทาง 
1.4 

ปริมาณขยะ
และน้ าเสีย
ลดลงร้อยละ 
10 

1 9.ศึกษาการใช้ระบบฆา่เช้ือชนิดอื่นที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่าระบบเติมคลอรีนเดิม 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

       ปริมาณขยะ
และน้ าเสีย
ลดลงร้อยละ 
10 

1 10.ศึกษาแนวทางการลดค่าพลังงานในการเดิน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนคร
นครสวรรค์  

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

       ปริมาณขยะ
และน้ าเสีย
ลดลงร้อยละ 
10 

1 11.ต้นแบบปากน้ าโพเมืองคาร์บอนต่ า ส านักการ
ช่าง 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

           ผู้ใช้จักรยาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ของ
ประชากร 

1 12.ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน ส านักการ
ช่าง 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

           จ านวนพันธ์ไม้
ที่เพิ่มขึ้น 

1 13.น าร่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง/
ชุมชน เพื่อมุ่งสู่เมืองสีเขียว 

ส านักการ
ช่าง 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

           ผู้ใช้จักรยาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ของ
ประชากร 

1 14.ปั่นวัดใจมังกรปากน้ าโพครั้งที่ 2 ส านักการ
ช่าง 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

           ผู้ใช้จักรยาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ของ
ประชากร 

13 15.จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน  (เสนอ
โดยชุมชนเกาะยม) 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

ส านักการ
ช่าง 
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แบบ ยท.04 

81 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
สร้างจิตส านึก
และ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชน
และเยาวชน 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 

23 23 23 23 23 แนวทาง 
2.1 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
คุณภาพ 

1 1.เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 2.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 3.เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ระดับอนุบาล - ขั้นพื้นฐาน) 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

         1 4.เงินอุดหนุนสวัสดิการ ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 5.อบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 6.อบรมทักษะวิชาการแสดงผลงานนิทรรศการ
การศึกษาระดับทอ้งถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษา
และระดับประเทศ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 7.ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 8.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 9.จัดซื้อแบบฝึกหัด ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 10.อบรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 11.แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 
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   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

82 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
สร้างจิตส านึก
และ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชน
และเยาวชน 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 

     แนวทาง 
2.1 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
คุณภาพ 

1 12.ส่งเสริมการสร้างอาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 13.ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 14.อบรมพัฒนาโภชนาการในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 15.มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

          1 16.ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

           1 17.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

           1 18.อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 19.อบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลย ี ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 20.แนะแนวการศึกษา ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 21.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากจิกรรมแนะ
แนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 22.อบรมพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนสู่ทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 23.เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

                

                

                



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

83 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
สร้างจิตส านึก
และ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชน
และเยาวชน 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 

11 11 11 11 11 แนวทาง 
2.2 

ร้อยละ 90 
ของของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา 

1 1.อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาดูงาน 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 2.คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 3.ส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 4.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพฒันา
ของบุคลากรทางการศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 5.ประชุมสัมมนาวิชาการสัญจรเทศบาล
นครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

         1 6.สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

           1 7.จัดงานวันคร ู ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 8.อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 9.ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 10.อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
พัฒนาวิชาการ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 11.พัฒนาการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

                
                
                
                



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

84 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
สร้างจิตส านึก
และ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชน
และเยาวชน 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 

9 9 9 9 9 แนวทาง 
2.3 

ร้อยละ 90 
ของของ
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้
สื่อสารได้ 3 
ภาษา 

1 1.พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 2.อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 3.อบรมพัฒนาการอา่นการเขยีน การคิด
วิเคราะห์ภาษาไทย และทกัษะคณิตศาสตร์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 4.จ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 5.อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 3 
ภาษา 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

          1 6.อบรมลูกเสือจราจร ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 7.ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 8.อบรมสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และ
ศึกษาดูงาน 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 9.จ้างครูจ้างสอนรายวิชา ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

                
                
                
                
                
                



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

85 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
สร้างจิตส านึก
และ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชน
และเยาวชน 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 

12 12 12 12 12 แนวทาง 
2.4 

เด็กเยาวชน 
และประชาชน
ร้อยละ 80 ได้
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
กีฬา 
นันทนาการ 
กิจกรรมต่างๆ 

1 1.แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
การศึกษา 

        1 2.ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 3.พัฒนานักเรียนด้านกีฬากรีฑา และดนตรีสู่
ความเป็นเลิศ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 4.ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน (วัน
เด็ก) 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 5.ดนตรีเพื่อประชาชน  ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 6.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

        1 7.แข่งขันกีฬาอนุบาล ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 8.เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการออก
ก าลังกายจังหวัดนครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 9.อุดหนุนช่วยเหลือเจา้ภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 10.เก็บตัวพัฒนาศักยภาพนกัเรียน-กรีฑา 
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 11.นันทนาการเพื่อเยาวชน ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 12.จ้างครูผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ าหนัก กีฬา
แบดมินตัน กีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาฟุตบอล 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
สร้างจิตส านึก
และ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชน
และเยาวชน 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 

15 15 15 15 15 แนวทาง 
2.5 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ท่องเที่ยว ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 1.ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

     1 2.ถนนคนเดิน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

     1 3.อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพอ่เจ้าแม่ปากน้ าโพ  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

     1 4.อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพอ่เจ้าแม่มังกรทอง ตลาด
สะพานด า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

     1 5.อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เจ้าพอ่เจ้าแม่ศูนยก์ารค้า
นครสวรรค์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

     1 6.อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            1 7.อบรมคุณธรรมน าชีวิตพัฒนาจิตสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 8.อบรมส่งเสริมประกวดมารยาทไทยนกัเรียน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 9.อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 10.อบรมเจ้าบ้านน้อยน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 11.สนับสนุน ส่งเสริม งานราชพิธี รัฐพิธี ท านุ
บ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 12.อบรมส่งเสริมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
 

มีการพัฒนา
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
สร้างจิตส านึก
และ สร้าง
โอกาสในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาและ
วัฒนธรรมแก่
ประชาชน
และเยาวชน 

ร้อยละ 90 
ของ
สถานศึกษามี
ระบบการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ 

     แนวทาง 
2.5 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ท่องเที่ยว ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 13.อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอก
ระบบ  

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก
การศึกษา 

            1 14.ก่อสร้างหอจดหมายเหตุบริเวณ
สวนสาธารณะสระจันทร์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 15.ก่อสร้างศาลาศิลป์ภายในเกาะกลางอุทยาน
สวรรค์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ

ชุมชน   

มีการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว
และรายได้
เพิ่มให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 
5  และ
พึ่งตนเองได้
มากขึ้น 

1 1 1 1 1 แนวทาง 
3.1 

ประชาชนร้อย
ละ  10 น้อม
น าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

1 1.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ

ชุมชน   

มีการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว
และรายได้
เพิ่มให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 
5  และ
พึ่งตนเองได้
มากขึ้น 

29 29 29 29 29 แนวทาง 
3.2 

ประชาชนร้อย
ละ  100  
ได้รับการ
ส่งเสริม 
พัฒนาและคุม
ครองสิทธิ
เสรีภาพ 

1 1.ส่งเสริม สนับสนุนหนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
และออกแบบบรรจภุัณฑ์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

       1 2.ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวัน
ลอยกระทงของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

       1 3.ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

       1 4.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพอ่ วันแม่ 
แห่งชาติ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 5.ส่งเสริม การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 6.อบรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลและศึกษาดู
งาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 7.เทศบาลพบประชาชน กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 8.ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและอบรม
สัมมนาของผู้น าชุมชน อนกุรรมการที่ปรึกษา 
และสมาชิกชุมชนและศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 9.ส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ

ชุมชน   

มีการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว
และรายได้
เพิ่มให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 
5  และ
พึ่งตนเองได้
มากขึ้น 

     แนวทาง 
3.2 

ประชาชนร้อย
ละ  100  
ได้รับการ
ส่งเสริม 
พัฒนาและคุม
ครองสิทธิ
เสรีภาพ 

1 10.ส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 11.ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 12.ส่งเสริมอบรมคณะกรรมการกองทุนชุมชน
เมืองสมาชิกกองทุนและศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 13.สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 14.ส่งเสริมอาชีพประชาชน กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 15.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก และ
ศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 16.ส่งเสริม สนับสนุนอบรมสภาเด็ก ผู้น าเด็ก
เยาวชนสมาชกิและศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 17.ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และ
ศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 18.วัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธก์อ่นวัย
อันสมควรและศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

90 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ

ชุมชน   

มีการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว
และรายได้
เพิ่มให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 
5  และ
พึ่งตนเองได้
มากขึ้น 

     แนวทาง 
3.2 

ประชาชนร้อย
ละ  100  
ได้รับการ
ส่งเสริม 
พัฒนาและคุม
ครองสิทธิ
เสรีภาพ 

1 19.ส่งเสริม สนับสนุน อบรมสัมมนา
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 20.อบรม สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชิกสตรีชุมชน และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 21.คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น
สมาชิกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 22.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 23.สนับสนุนกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 24.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา
และครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 25.ประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่นและคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอยา่ง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 26.ประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่นและคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอยา่ง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 27.สนับสนุนชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

91 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ

ชุมชน   

มีการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว
และรายได้
เพิ่มให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 
5  และ
พึ่งตนเองได้
มากขึ้น 

     แนวทาง 
3.2 

ประชาชนร้อย
ละ  100  
ได้รับการ
ส่งเสริม 
พัฒนาและคุม
ครองสิทธิ
เสรีภาพ 

1 28.ส่งเสริม สนับสนุนอบรม การด าเนินกิจการ
หอพัก ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

       1 29.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ

ชุมชน   

มีการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว
และรายได้
เพิ่มให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 
5  และ
พึ่งตนเองได้
มากขึ้น 

11 11 11 11 11 แนวทาง 
3.3 

ประชาชนร้อย
ละ  100  
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
ให้กับ
ประชาชน
อย่างเสมอ
ภาคและเป็น
ธรรม 

1 1.บ้านมั่นคง "โครงการสวรรค์เมืองใหม่" กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 2.บ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถาน ชุนชนรณชัย กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอบรมสัมมนา ผู้สงูอายุ 
และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 4.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์ กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 5.สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 6.จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภยั
ส าหรับผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

92 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  ด้าน
สวัสดิการ
สังคมและ

ชุมชน   

มีการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว
และรายได้
เพิ่มให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 
5  และ
พึ่งตนเองได้
มากขึ้น 

11 11 11 11 11 แนวทาง 
3.3 

ประชาชนร้อย
ละ  100  
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
ให้กับ
ประชาชน
อย่างเสมอ
ภาคและเป็น
ธรรม 

1 7.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 8.ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านฌาปนกจิ
สงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 9.แก้ไขปัญหาความยากจน กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        1 10.สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            1 11.สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

20 18 18 18 18 แนวทาง 
4.1 

ร้อยละ  95 
ของโครงการ
สร้างพื้นฐานมี
มาตรฐาน 

18 1.ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า  
จ านวน  92 สาย 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

93 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

  1   แนวทาง 
4.1 

ร้อยละ  95 
ของโครงการ
สร้างพื้นฐานมี
มาตรฐาน 

1 2.จัดซ้ือที่ดินบริเวณถนน อัมรินทร์ ช่วง
เช่ือมต่อถนนเดิมกับถนนผังเมืองสาย ข.2 ข้าง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

  1 1 1 1 1 แนวทาง 
4.1 

ร้อยละ  95 
ของโครงการ
สร้างพื้นฐานมี
มาตรฐาน 

1 3.ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะพร้อมติดตั้งเสา
ไฟฟ้าและดวงโคม  จ านวน  5  โครงการ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

  10 10 10 10 10 แนวทาง 
4.1 

ร้อยละ  95 
ของโครงการ
สร้างพื้นฐานมี
มาตรฐาน 

10 4.ติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทาง 50 จุด ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

  24 24 24 24 24 แนวทาง 
4.1 

ร้อยละ  95 
ของโครงการ
สร้างพื้นฐานมี
มาตรฐาน 

24 5.ติดตั้งที่จอดจักรยาน  120 จุด ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

      1   แนวทาง 
4.1 

ร้อยละ  95 
ของโครงการ
สร้างพื้นฐานมี
มาตรฐาน 

1 6.ก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 1 เส้นทาง ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

                

                

                

                



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

94 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

4 5 4 5 4 แนวทาง 
4.2 

ร้อยละ  95 
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
พื้นที่
นันทนาการ 
และ
สวนสาธารณะ
ได้รับการ
พัฒนา 

1 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนรอบเกาะญวน ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

      1 2.พัฒนาสวนสาธารณะสู่มาตรฐาน
สวนสาธารณะเพื่อการออกก าลังกาย 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

      1 3.จัดหาที่ดินบริเวณก่อสร้างลานเจ้าแมก่วนอิม
บริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจา้พระยา 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

       1 4.ก่อสร้างลานเจ้าแม่กวนอิมบริเวณอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

        1 5.ก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติดและสนาม
เด็กเล่นพร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณที่ราชพสัดุมุม
ถนนโกสีย์ใต้บรรจบทางกลับรถใต้สะพานเด
ชาติวงศ์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 6.จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น กระท่อมไม้ พา
เพลิน 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 7.ปรับปรุงเกาะกลางถนนทางร่วมระหวา่ง 
ถนนอรรถกวีและมาตุลี (หน้าส านกังาน 
เทศบาลฯ) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 8.ปรับปรุงเกาะกลางอุทยานสวรรค์ ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 9.จัดท าป้ายสถานที่ท่องเท่ียวพร้อมประวัติ 
(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว ชมรมเขากบ 
หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียน
นครสวรรค์) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 10.ปรับปรุงทางจักรยานภายในอุทยานสวรรค์ ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 11.ก่อสร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1 หลัง ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

95 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

     แนวทาง 
4.2 

ร้อยละ  95 
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
พื้นที่
นันทนาการ 
และ
สวนสาธารณะ
ได้รับการ
พัฒนา 

1 12.พัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณหนองผักตบ 
(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

      1 13.พัฒนาพื้นที่เพื่อสวนสาธารณะและกจิกรรม
สันทนาการ หนองหัวสวน และหนองปลายไร่ 
(พื้นที่เฉพาะเกาะยม) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

      1 14.ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในอุทยาน
สวรรค์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

      1 15.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

      1 16.ก่อสร้างมังกรพ่นน้ าภายในอุทยานสวรรค์ ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 17.ซ่อมแซมตัวมังกรและลานภายในอุทยาน
สวรรค์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 18.ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่อง
น้ าเกาะญวณกับถนนเจา้สี่พระยา 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 19.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (สนาม
เอ็กซ์ตรีม) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 20.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อลอดหว่ง) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 21.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อ) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 22.ปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ (ลาน
เต้นลีลาศ) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

                

                



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

96 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

3 3 4 3 3 แนวทาง 
4.3 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าประปาเพือ่
การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1 1.วางท่อเมนประปา ถนนวิมานแมน ฝั่งขวา
แยกจากซอย สวรรค์วิถ ี22 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

        1 2.วางท่อเมนประปาจากหลกัดับเพลิงติดบ้าน
พนักงานเจ้าท่าถึงสุดรั้วส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

        1 3.วางท่อเมนประปาถนนอัมรินทร์ (แยกแฟลต
เทศบาลถึงแยกป่าชา้จีน) 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

        1 4.วางท่อเมนประปาถนนวงศ์สวรรค์ (แยกมุม
แดงถึงโกดังเจริญภัณฑ์) 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

        1 5.งานปรับปรุงชุดเครนรางเล่ือน ภายในโรงสูบ
น้ าแรงสูงที่ 4 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

            1 6.งานปรับปรุงและติดต้ังเครื่องสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 160 กิโลวัตต์ (220 แรงม้า) โรง
สูบน้ าแรงสูง'ที่ 1 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

            1 7.งานปรับปรุงรางรับเครนไฟฟ้า โรงเก็บ 
สารส้ม ปูนขาว ถังกรองทราย โรงกรองน้ า โรง
ที่ 1 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

            1 8.งานปรับปรุงตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า (โรงสูบน้ าแรงต่ า 2) 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

            1 9.งานปรับปรุงและติดต้ังเครื่องสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 90 กโิลวัตต์ (125 แรงม้า) โรงสูบ
น้ าแรงต่ า ที่ 2 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

            1 10.งานปรับปรุงเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีน
พร้อมหัวเซ็นเซอร์ 1 ชุด โรงกรองน้ า 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

            1 11.งานปรับปรุงห้องน้ าที่โรงกรองน้ า ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

97 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

     แนวทาง 
4.3 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าประปาเพือ่
การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1 12.งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงสูบ
น้ า โรงกรองน้ า 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

        1 13.งานติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพน้ าประปา (โรง
สูบน้ าเกาะยม) 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

        1 14.งานปรับปรุงเครื่องวัดคุณภาพน้ าประปาโรง
สูบน้ าแรงสูงที่ 4 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

        1 15.วางท่อเมนประปาถนนพหลโยธินไปถนน
เล่ียงเมืองถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านมั่นคง 

ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

            1 16.วางท่อประปา G/S ขา้มสะพานไปเกาะยม ส านักการ
ประปา 

ส านักการ
ประปา 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

4 4 4 4 4 แนวทาง 
4.4 

ป้องกันน้ าท่วม
และระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ 
80 

1 1.ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ าถนน
โกสีย์จากแยกถนนโกสยี์ 33 ถึงแยกหลงั
ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสวรรค์วิถี 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

         1 2.ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมถนนริมน้ าจาก
หน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริมแม่น้ าเจ้าพระยา
ถึงข้างวัดเขื่อนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถี 
ถึงแยกสันคู 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

         1 3.ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมชุมชนเขาโกรก
พม่า เขาใหญ่ เขานอ้ย 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

         1 4.ซ่อมแซมเขื่อนปัองกันตลิ่งตามแนวคัน
ป้องกันน้ าท่วมจากใต้สะพานเดชาติวงศ์ถึงหน้า
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 5.ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าเสียเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

98 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

     แนวทาง 
4.4 

ป้องกันน้ าท่วม
และระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ 
80 

1 6.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าปิงบริเวณ
เกาะยมจากจุดสิ้นเขื่อนบริเวณต้นน้ า
เจ้าพระยาถึงเชิงสะพานนิมมานรดี 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

        1 7.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ าน่าน
บริเวณเกาะยม จากจุดสิ้นสุดเขื่อนบริเวณต้น
น้ าเจ้าพระยาถึงสะพานข้ามแม่น้ าน่านฝัง่วัด
ปากน้ าโพเหนือ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

        1 8.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าน่าน ตั้งแต่
ศาลเจ้าถึงสะพานขา้มแม่น้ านา่นฝั่งตรงข้ามวัด
ปากน้ าโพเหนือ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 9.ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ค.ส.ล. ซอยมาตุลี 14 (เสนอโดยค าร้องของ
ประชาชน) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 10.ปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนโกสยี์จากเชิง
สะพานพิษณุโลก - ป้อมหนึ่ง (เสนอโดยชุมชน
โกมินทร์) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 11.ปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนจักรวาล เริ่ม
ตั้งแต่แยกพหลโยธิน ถึงแยกนวมินทร์และทาง
หลวง หมายเลข  117 จากแยกนวมินทร์ถึงใต้
สะพานพิษณุโลก (เสนอโดยชุมชนหน้าผา) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 12.ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมซ่อมแซมผิว
จราจร ถนนวงศ์สวรรค์ จากแยกถนนวมิาน
แมนถึงแยกถนนลกูเสือ (เสนอโดยชุมชนถาวร
พัฒนา) 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 13.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ตั้งแต่ศาลเจ้าถึงท่าข้าวก านนัทรง 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

99 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  ด้าน
การพัฒนา
กายภาพ
เมือง 

 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 95 มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่
นันทนาการที่
ได้มาตรฐาน 

     แนวทาง 
4.4 

ป้องกันน้ าท่วม
และระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ 
80 

1 14.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ฝั่งวัดเขา ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพาน
เดชา ถึงหน้าบริษัทเสริมสุข จ ากัด 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

        1 15.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเกาะยม 
จากสะพานนิมมานรดี ถึงบริเวณวัดคลองคาง 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

        1 16.ติดตั้งเครื่องผลักดักน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณใต้สะพานเดชาติวงศ์ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

        1 17.จ่ายค่าทดแทนการร้ือถอนอาคาร และการ
จัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินตามแนวพื้นทีโ่ครงการ 
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน
เทศบาลนครนครสวรรค์และชุมชนต่อเนื่อง 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 18.ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบอัฒจรรย์ 
เพื่อจัดระเบียบผู้ประกอบการค้า 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

            1 19.ก่อสร้างรางตัววี บริเวณซอยแยกถนน
ชุมชนเขานกกระเต็นซอย 3 ข้างบา้นเลขที่ 
57/54 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

             1 20.ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
ชุมชนวัดเขาฯ 

ส านักการ
ช่าง 

ส านักการ
ช่าง 

                

                

                

                

                



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ยท.04 

100 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ด้าน
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

มีความพร้อม
ในการพัฒนา 
ความมั่นคง 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้
และได้รับความ
ช่วยเหลือร้อย
ละ  90 

3 2 2 2 2 แนวทาง 
5.1 

ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ให้บริการ 

1 1.วันเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

        1 2.เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

        1 3.ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ด้าน
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

มีความพร้อม
ในการพัฒนา 
ความมั่นคง 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้
และได้รับความ
ช่วยเหลือร้อย
ละ  90 

12 12 12 11 11 แนวทาง 
5.2 

ประชาชนร้อย
ละ 80  มี
ความปลอดภยั
จากการติดตั้ง
ระบบกล้อง
วงจรปิด 

1 1.พัฒนาศักยภาพและจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

        1 2.ส ารวจตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนขอทานในเขต
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

        1 3.จัดระเบียบถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

        1 4.สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            1 5.รณรงค์ป้องกันสาธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            1 6.ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            1 7.เยาวชนป้องกันสาธารณภยั หรือภยัคุกคาม
อื่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            1 8.ประกวดการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดีเด่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            1 9.ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในพื้นที่เส่ียงภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ด้าน
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

มีความพร้อม
ในการพัฒนา 
ความมั่นคง 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน
สามารถ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้
และได้รับความ
ช่วยเหลือร้อย
ละ  90 

     แนวทาง 
5.2 

ประชาชนร้อย
ละ 80  มี
ความปลอดภยั
จากการติดตั้ง
ระบบกล้อง
วงจรปิด 

1 10.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

        1 11.ชุมชนปลอดภัยร่วมใจ ลด อุบัติเหตทุาง
ถนน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

        1 12.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล 
ภายในเขตเทศบาล ระยะที ่7  

กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            1 13.ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะ
ที่ 4 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            1 14.จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดจิิตอล
ชนิดไร้สาย 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 8 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 

การบริการ
จัดการของ
เทศบาลมีผล
การปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 

2 2 2 2 2 แนวทาง 
6.1 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ
เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวก 
พ.ศ.2558 

2 บริการประชาชนดา้นทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วยความรวดเร็ว  2  
โครงการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 8 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 

การบริการ
จัดการของ
เทศบาลมีผล
การปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 

1 1 1 1 1 แนวทาง 
6.2 

เทศบาลมีผล
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 65 ขึ้น
ไป จากการใช้
เทคโนโลยีใน
การบริหารงาน 

1 1.เสียงตามสายแบบไร้สาย ระยะที่ 2 กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมาย 
จากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 8 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 

การบริการ
จัดการของ
เทศบาลมีผล
การปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 

1 1 1 1 1 แนวทาง 
6.2 

เทศบาลมีผล
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 65 ขึ้น
ไป จากการใช้
เทคโนโลยีใน
การบริหารงาน 

1 2.ปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ให้รองรับระบบ
ดิจิตอล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

      1 3.จอ LED ขนาดใหญ่ด้านข้าง อาคารเทศบาล กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

      1 4.เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอปุกรณ์ กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

           1 5.ปรับปรุงระบบส ารองกระแสไฟฟ้าหอ้งศูนย์
ข้อมูลกลาง (Server Farm) (เดิม) 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 8 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 

การบริการ
จัดการของ
เทศบาลมีผล
การปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 

10 10 10 10 10 แนวทาง 
6.3 

การบริหาร
จัดการของ
เทศบาลมีผล
การปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 

10 1.อบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
จ านวน 10 โครงการ 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

  2 2 2 2 2  2 2.ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ี(โบนัส) 
แก่พนักงาน พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

  10 15 15 15 15  15 3.ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารและสถานที่ จ านวน 
70 โครงการ 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

  6 6 6 6 6  6 4.จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 30 
โครงการ 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

  1 1 1 1 1  1 5.กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 
โครงการ 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 
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บทท่ี  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 - ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ - ประชาชนมีสุขภาพดี 

เป้าประสงค์ - มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ - ประชาชนร้อยละ 70  มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
พฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริม
สุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนร้อยละ 70  มีความรู้และพฤติกรรมที่
ถูกต้องเหมาะสม 

2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

1.ผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาลที่ลดลงร้อยละ 10 
2.มีชมรม To be No.1 โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 
50 

3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

1.ตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 แห่ง 
2.ผู้ประกอบการผ่านการอบรมร้อยละ 80 
3.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภิบาลอาหาร 30 แห่ง 

4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการ
ป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

1.ปริมาณขยะและน้ าเสียลดลงร้อยละ 10 
2.ผู้ใช้จักรยานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ของประชากร 
3.จ านวนพันธ์ไม้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
4.ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าลงลดร้อยละ 5 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการศึกษา ส านักการช่าง กองวิชาการและแผนงาน 
ความเชื่อมโยง - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้
และเกิดความผาสุก 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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แบบ ยท. 03 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

พันธกิจ - จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 และภาษาจีนได ้

เป้าประสงค์ - มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตส านึกและ สร้างโอกาสใน
 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ ให้ท้องถิ่นเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ของของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

3. พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 
ภาษา 

ร้อยละ 90 ของของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้
สื่อสารได้ 3 ภาษา 

4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน 

เด็กเยาวชน และประชาชนร้อยละ 80 ได้มสี่วนร่วม
ในการพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมต่างๆ 

5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 

ประชาชนร้อยละ 80 ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล ส านักการช่าง 
ความเชื่อมโยง 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้
และเกิดความผาสุก 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาตแิละ
สุขภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 

แบบ ยท. 03 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 - ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

พันธกิจ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ - มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพ่ิมให้กับประชาชน
 ในเขตเทศบาล 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ พ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประชาชนร้อยละ  10 น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนร้อยละ  100  ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
และคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

ประชาชนร้อยละ  100  ได้รับการจัดสวัสดิการ
ให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - กองสวัสดิการสังคม 
ความเชื่อมโยง 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 

แบบ ยท. 03 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 

พันธกิจ - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณูปโภค 

เป้าประสงค์ - มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่
 นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ -  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 95  มีระบบสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ร้อยละ  95 ของโครงการสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐาน 

2.  ปรับปรุ งภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยว  พ้ืนที่
นันทนาการ และสวนสาธารณะ 

ร้อยละ  95 ของแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ 
และสวนสาธารณะได้รับการพัฒนา 

3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต 
และจ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ าประปา 

ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ าประปาเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 

4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า ระบบ
ป้องกันน้ าท่วม / และแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 

ป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ าได้กว่าร้อยละ 80 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักการช่าง ส านักการประปา 
ความเชื่อมโยง 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
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แบบ ยท. 03 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 - ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

พันธกิจ - ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ - มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ - ประชาชนสามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้และได้รับความช่วยเหลือ
 ร้อยละ  ๙๐ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ 
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนร้อยละ 90 ได้มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1.การเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัยในพื้นท่ีลดลงเป็น  0 
2.ประชาชนสามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้และ
ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ  90 
3.ประชาชนร้อยละ 80  มีความปลอดภัยจากการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน 
ความเชื่อมโยง 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้
และเกิดความผาสุก 
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แบบ ยท. 03 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจ - พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ - มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ - การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขั้นตอนการด าเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวก พ.ศ.2558 

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสน เทศ ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

เทศบาลมีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 65 ขึ้นไป จาก
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 

3.  ส่ ง เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ส านักปลัดเทศบาล ทุกหน่วยงาน 
ความเชื่อมโยง 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
  
  



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 

บทท่ี 5 
การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน ในการวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนยุทธศาสตร์ 
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้  3  
แนวทาง  ดังนี้ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
สถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์  และสรุป
รายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครนครสวรรค์และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลนคร
นครสวรรค์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
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5.2  ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6 
 ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่
คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
 1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การก าหนดองค์กรการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบฯ
ดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ 254/2558  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  
2558  ประกอบด้วย 
 1. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
 2. นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 3. นายคีรินทร์ ช านาญหมอ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 4. นางบุบผาชาติ หมุนสา ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 5. นายวสันต์ สอดสี ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 6. ผู้แทนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 
 7. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 
 8. นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ 
 9. นายกิตติ เก่งกิตติภัทร ผู้อ านวยการส านักการช่าง กรรมการ 
 10. ว่าที่ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 11. นายวิเชียร ธัญธเนส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 



105 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เทศบาลนครนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์

 

 มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินการ เช่น Gant Chart  และจะ
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก 6 เดือน 
 2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ว่ามี
การด าเนินกิจกรรมโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร 
เพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) จากเป้าหมาย (Targets) ของ
โครงการ  ซึ่งจะก าหนดห้วงเวลาในการประเมินผลทุก 6 เดือน 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  3  ประเด็น  ดังนี้ 
 1. ประเด็นการประเมินผล : การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัด KPIs : ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85 
 วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. ประเด็นการประเมินผล : ผลการด าเนินงานตามแผนในส่วนของโครงการที่ได้ 
    ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจาก ระบบ E-PLAN 
 ตัวชี้วัด KPIs : คะแนนผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 เป้าหมาย : ได้คะแนนผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากผลการรายงาน การออกติดตาม 
    ตรวจสอบการด าเนินแผนงาน/โครงการ ตามระยะ 
    เวลาที่ก าหนด 
 3. ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของประชาชน 
 ตัวชี้วัด KPIs : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความพึงใจ 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
 วิธีการประเมินผล : ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
  : ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น 
    ของประชาชน 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหกเดือน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีก
ครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย   
ปีละ 1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน   
 

ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
 

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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ระยะเวลาด าเนนิการ
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ปปีจัจุบนั ปถีัดไป
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