
 

 

คําแถลงนโยบาย 
ของ 

นายจิตตเกษมณ ์ นิโรจน์ธนรัฐ 
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 

แถลงต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕64 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ทุกท่าน 

  ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ด าเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  28  มีนาคม  2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 
เป็นผู้บริหารงานเทศบาลในต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นั้น 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 1๔ 
พุทธศักราช 25๖2 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก และวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า  ก่อนนายกเทศมนตรี
เข้ารับหน้าท่ีให้ ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายก 
เทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมดว้ย 
  ในการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งกระผม นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ 
ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป 
กระผมจะบริหารงานโดยยืดหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง
ให้กับสังคมในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์ ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชน เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม   ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
ท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ และผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
การบริหารงานโครงการนั้น ๆ 
  ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา” กระผมจะบริหารงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบ
บริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ  ปราศจากการทุจริต  บนพืน้ฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
สังคม  ซึ่งมุง่เน้น 

         (1) มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้  
  (2) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ 
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  (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการ
สังคมในลักษณะประชาสังคม และ 
  (4) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าท่ีของตนเอง เคารพ
กฎระเบียบของสังคม 

     นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์  กระผมมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ 
การท างานเชิงบูรณาการ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด และนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
ขององค์การปกครองท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดนครสวรรค์   และแผนชุมชน  ในการประสานสัมพันธ์
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์จะเป็นแกนกลางในการ
ขับเคล่ือนกลไกทางการบริหาร  เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคม  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ให้เมืองมีความสงบ สะดวก สะอาด  ปลอดภัย  มีระเบียบวินัย   มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต    วิถีชีวิตดี มีความสุข 

  ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลนคร ซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 56 และมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 1๔ พุทธศักราช  25๖2  กระผม  จะบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์   ด้วยความ
ซื่อสัตย ์  สุจริตตามนโยบายท่ีได้หาเสียงกับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ในคราวการ
เลือกตั้ง เมื่อวันท่ี  28  มีนาคม 2564  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ดังนี้ 

  1. พัฒนาเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  “เมืองอัจฉริยะ” Smart City ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
  - Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ) โครงการจัดเก็บขยะอัจฉริยะ  
โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยสภาพอากาศ โครงการตรวจวัดค่า PM 2.5 
  - Smart Energy  (พลังงานอัจฉริยะ)   โครงการพลังงานฉลาดใช้บริเวณ
สวนสาธารณะ 
โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานอาคารรัฐ 
  - Smart People  (พลเมืองอัจฉริยะ)   โครงการ Big Data   ข้อมูลเพื่อพัฒนา
เมืองและเศรษฐกิจ พัฒนาพื้นท่ี Smart Block ถนนกายภาพแห่งการเดิน จัดท าเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ 
Smart Poles ข่าวสาร ส่ือสารฉับไว 
  - Smart Living (การด ารงชีวิตอัจฉริยะ)  เชื่อมระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด 
(CCTV) และระบบเครือข่ายความเร็วสูงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียว พร้อมแก้ปัญหาจราจร 
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  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  - จัดตั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ    ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลท่ีปัจจุบันมีมากกว่า 16,000 คน  และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตร่วมกันการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ (Long Term Care) โดย
ร่วมกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน จัดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  
  - ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการ 
  - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
  - ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดผู้ติดยาจากปัญหายาเสพติด 
  - ให้การสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยอย่างท่ัวถึง  
และเป็นธรรม 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้ าประปา     โดยเพิ่มโรงผลิตน้ าประปาเกาะยมน าน้ า 

จากแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน ให้บริการในราคาถูกท่ัวถึงและเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง โดยด าเนินการ
ของบประมาณจากภาครัฐส่วนกลาง 
  - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ีต่าง ๆ 
อาทิ ถนนจักรวาล (การเคหะและพื้นที่ใกล้เคียง) 
  - ก่อสร้างท่อระบายน้ าลอดใต้ถนน  117   เพิ่มช่องทางการระบายน้ าสถานีขนส่ง 
ผู้โดยสาร (ศูนย์ท่ารถ) และระบบระบายน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานพิษณุโลก
ถึงชุมชนวัดไทรมาถึงสะพานป้อมหนึ่ง 
  - ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกในการสัญจร 
  - สนับสนุนการปรับปรุงผังเมืองรวมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อขยายโอกาส 
ในการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ 
  - การก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม   และระบบระบายน้ า  ให้ครอบคลุมท่ัวเขต
เทศบาลฯ (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง) ประกอบด้วยบริเวณ
รอบเกาะญวน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ถึงวัดเขื่อนแดง  โรงงานเป๊ปซี่ถึงคลองบางปรอง ศาลเจ้า
พ่อเทพารักษ์ถึงสะพานดุสิตาภูมิ พาสานถึงสะพานดุสิตาภูมิ พาสานถึงสะพานนิมมานรดี ท่าข้าว
ก านันทรงถึงศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ 

  4. พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียและขยายระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
  - การบริหารและจัดการขยะมูลฝอย ตามขบวนการคัดแยกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและ
พัฒนาให้เป็นพลังงานทางเลือก โดยการพัฒนาจากระบบฝังกลบ (Land Fill) ไปเป็นระบบ RDF 
คือการน าขยะเก่าและใหม่มาคัดแยกเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและน าไปผลิตไฟฟ้าได้ตอ่ไป 
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  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม  เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

         - ปรับปรุงและเพิ่มสวนสาธารณะพื้นท่ีสีเขียว     ให้เป็นปอดของเมืองโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
  - ปรับปรุงและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด
ตามหลักสุขาภิบาล 

5. พัฒนาการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจ 
  - เสริมสร้างให้มีแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น 
  - การก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมต้นแม่น้ า และเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง บริเวณเกาะยม 

- โครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ าปิงและแม่น้ าน่าน  เชื่อมตัวเมืองกับพาสานและ 
ฝั่งศาลเจ้า 
  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและน า
รายได้ใหแ้ก่คนในท้องถิ่น 

  - พัฒนาพื้นท่ีรับน้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล  ปริมาณมากกว่า 36,000  

ลบ.ม. ต่อวัน ให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว “คลองญวนชวนรักษ์” 

  6. พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นและส่งเสริมด้านการกฬีา 
  - ส่งเสริมการเรียนการสอน 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ท้ัง 9 โรงเรียน 
  - ส่งเสริมการเรียนสายอาชีพควบคู่กับสายวิชาการ    เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียน
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
  - ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ท้ัง 12 แห่ง 
  - โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์   (ท.9)  พัฒนาอาคารสถานท่ีภายในสนาม
กีฬาพัฒนารากฐานด้านกีฬาให้แก่ประเทศชาติและสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นคุณภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานท่ี  และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ท่ัวถึง และ 
เพียงพอ 
  - ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ 
  7. พัฒนาการเมืองการบริหาร 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน องค์กร และท้องถิ่น 
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  - สนับสนุนการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน  
และโครงการตามพระราชด าริ 

     - พัฒนาระบบงานให้บริการ งานรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล การให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  จะเห็นได้ว่า   ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์  ช่วงระยะเวลา  
4   ปี  ในต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ของกระผม    ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่น
เทศบาลนครนครสวรรค์ท้ังสิ้น   ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณา
สนับสนุนจาก ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ทุกท่าน เพราะท่านท้ังหลายและกระผม ต่างเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่น 
และประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

กระผม  ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีร่วมรับฟังค าแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาล 
นครนครสวรรค์ของกระผมในครั้งนี ้ และกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ทุกท่านท่ีกรุณามอบหมายให้ความไว้วางใจ กระผมในการปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์ กระผมขอให้ค ามั่นสัญญาว่า กระผมจะไม่ท าให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งส าคัญครั้ง
นี้ของทุกท่าน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


