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 “จังหวดันครสวรรคเ์ปน็แหลง่เกษตรปลอดภยั อตุสำหกรรมฐำนชวีภำพ เมอืงทอ่งเทีย่ว 
เชงิวฒันธรรมและธรรมชำติ สงัคมพอเพยีง และธรรมชำตสิิง่แวดลอ้มยั่งยืน”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“พฒันำคณุภำพงำน มุ่งมั่นผลสมัฤทธ์ิ ปฏบิตัโิดยเคำรพสทิธิ โปร่งใสสจุริตคูค่ณุธรรม”

1.  พฒันำศักยภำพกำรผลติเกษตรปลอดภยั ใหเ้กดิมลูคำ่เพิม่ เชือ่มโยงสูอ่ตุสำหกรรมเกษตรแปรรูป  
    และอตุสำหกรรมฐำนชวีภำพ
2. สร้ำงสรรคจั์งหวดันครสวรรคใ์หเ้ปน็เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชำตดิว้ยนวตักรรม 
3. พฒันำศักยภำพทนุมนุษยแ์ละคณุภำพชวีติและสงัคมตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มอย่ำงสมดลุ ยั่งยืน และมสีว่นร่วม

 ด้วยกำรน�ำวงจรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA มำประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน 
ของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรน�ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  ส่งผลให ้
จังหวัดนครสวรรค์ได้มีกำรทบทวนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ เพ่ือน�ำไปสู่กำรจัดท�ำ 
และกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ที่ตรงตำมศักยภำพของจังหวัด และสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

จงัหวดันครสวรรค์
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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การน�า PDCA มาใชป้ระยกุต์ในทกุขั้นตอนของการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์

 จำกแนวคดิวงจรกำรบริหำรงำน
คุณภำพ PDCA ซ่ึงเปน็หัวใจส�ำคัญ 
ของกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง จังหวดั
น ค ร ส ว ร ร ค์ ไ ด้ น� ำ ม ำ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ 
ในทุก ข้ันตอนของกำร จัดท� ำแผน
ยุทธศำสตร์ โดยน�ำกรอบนโยบำย  
ขั้ น ต อ น วิ ธี ก ำ ร จั ด ท� ำ แ ผ น แ ล ะ 
งบประมำณของจังหวดัทีค่ณะกรรมกำร
บริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณำกำร (ก.น.จ. )  ก�ำหนด 
รวบรวมข้อมูลศักยภำพของจังหวัด 
ควำมต้องกำรของประชำชนในจังหวัด 
มำวิเครำะห์ ในกำรจัดท�ำร่ำงแผน
พัฒนำจังหวัด น�ำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
พิจำรณำ ใหค้วำมเหน็ชอบ รวมถึงกำร
จัดประชุมปรึกษำหำรือทุกภำคส่วน 
ในจังหวัด เพื่อ รับฟังควำมคิดเห็น  

พร้อมน�ำผลกำรประชุมมำปรับปรุงแผนพัฒนำจังหวัดให้สมบูรณ์ น�าไปสู่การก�าหนดต�าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) ที่ส�าคัญของจังหวัด 2 ด้าน ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง) และการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ นอกจำกน้ี ยังได้น�ำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของปีที่ผ่ำนมำเปน็ข้อมูลในกำรจัดท�ำ 
เปน็ร่ำงแผนปฏบิตัริำชกำรของจังหวดั โดยจัดท�ำเปน็ลักษณะหว่งโซ่คณุค่ำเพือ่ส�ำรวจควำมสอดคลอ้งและบรูณำกำรโครงกำร 
ในระดับต่ำง ๆ และก�ำหนดกิจกรรมให้ครอบคลุม ตั้ งแต่ต้นทำง-กลำงทำง-ปลำยทำง บูรณำกำรงบประมำณ 
ทั้งงบพัฒนำจังหวดั งบกระทรวง/กรม งบองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และงบภำคเอกชน 

กระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์
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การน�าแผนยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งสมัฤทธ์ิผล

          ในกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  
จังหวัดนครสวรรค์ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
โครงกำรที่จะท�ำให้เปำ้หมำยกำรพัฒนำจังหวัดบรรลุสู่วิสัยทัศน์ 
โดยใช้เคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์หลำกหลำย เช่น PDCA  
กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ Benchmarking และ Core  
Competency เปน็ต้น เพื่อทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 
ในอดีต ทบทวนกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำร
สนับสนุนให้ตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร  
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และพิจำรณำมอบหมำยส่วนรำชกำร 
เปน็หน่วยงำนด�ำเนินกำรหลัก หน่วยงำนสนับสนุน ดำ้นกำรจัดสรร
ทรัพยำกร งบประมำณ ได้ค�ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล พิจำรณำ
แผนงำน/โครงกำร ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญที่ประชำชน 

ได้รับประโยชน์ ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ควำมพร้อมด�ำเนินกำรได้ทันที กำรเปน็ปญัหำเร่งด่วน 
ควำมเป็นไปได้/คุ้ มค่ ำ  และกำรแก้ปัญหำอย่ำง ย่ัง ยืน  
นอกจำกน้ี ยังมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทศันคติทีด่ใีนกำรท�ำงำน รวมถงึ ในกำรบริหำร
โครงกำรมีกำรกระจำยอ�ำนำจเพื่อใหส้ำมำรถปรับปรุงโครงกำร
พร้อมรับสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว สร้ำงควำมรู้สกึ
ผกูพนัแกผู้่รับผดิชอบโครงกำรใหม้คีวำมภำคภูมใิจต่อควำมส�ำเร็จ 
จำกกำรท�ำงำน ตลอดจนเน้นย�ำให้หัวหน้ำสว่นรำชกำรถ่ำยทอด
นโยบำย ข้อมูลข่ำวสำรองค์ควำมรู้ในกำรท�ำงำน สู่ข้ำรำชกำร 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กร 
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จากเกษตรแปลงใหญ่สูอ่ตุสาหกรรมฐานชวีภาพ

ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการขับเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์

 จังหวัดนครสวรรคไ์ด้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด�ำเนินงำนโครงกำรผ่ำนระบบ PADME เปน็ประจ�ำ 
ทุกวันที่ 25 ของเดือน กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก�ำกับ 
ติดตำม เร่งรัดกำรด�ำเนินงำนโครงกำร โดยผลจำก 
กำรขับเคลื่อนของคณะกรรมกำรดังกล่ำวท�ำให้จังหวัด
นครสวรรคส์ำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณไดเ้ปน็ล�ำดบัที่ 5 
ของประเทศ และสำมำรถน�ำเงินที่เหลือจำกกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำงโอนเปลี่ยนแปลงไปด�ำเนินงำนโครงกำรใหม่  
ซ่ึงเปน็กำรใช้จ่ำยงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจ ำก น้ี  ยั ง มีร ะ บบกำร ปร ะเมินส่ วนร ำชกำร 

ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ข อ ง จั ง ห วั ด  ที่ ก� ำ ห น ด  KPIs  เพื่ อ เป็น แน ว ท ำ ง 
ในกำรด�ำเนินงำนของสว่นรำชกำร และระบบกำรประเมนิผล
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยพิจำรณำจำกเปำ้หมำย
ตำม KPIs ที่ถ่ำยทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติมำใชใ้นกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ท�ำให้แผนงำน/โครงกำรที่ส�ำคัญ 
เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ที่ชดัเจน และเปน็แนวทำงในกำรปฏิบติังำน กำรประสำน
เชือ่มโยง และสนับสนุนแผนกำรด�ำเนินงำนจังหวดั

การติดตามผลการด�าเนินงานอยา่งใกลช้ดิ

 จังหวดันครสวรรคไ์ดเ้ร่งพฒันำขดีควำมสำมำรถและเพิม่จ�ำนวนผูต้รวจประเมนิและรับรองมำตรฐำน GAP ของจังหวดั
ใหเ้พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำร โดยด�ำเนินกำรร่วมกบัหน่วยรับรองทั้งภำครัฐ เอกชน และสถำบันกำรศึกษำ รวมทั้ง สนับสนุน
กำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรผลิต GAP ให้ทันต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรที่เพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำหลัก 
ข้ำว และพชืผกั โดยเร่งรัดให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเสนอโครงกำรฯ ทีส่ำมำรถเพิม่จ�ำนวนพื้นทีเ่กษตรปลอดภยัไดต้ำมตัวชีว้ดั 
ไม่ต�ำกว่ำ 1,500ไร่/ปี และได้ด�ำเนินกำรด้ำนส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ โดยจัดสรรงบประมำณ 
ให้ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอุตสำหกรรมฐำนชวีภำพด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม มกีจิกรรมกำรใหค้วำมรู้แกผู้่เกีย่วขอ้ง และจ้ำงท่ีปรึกษำด�ำเนินกำร
ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตร แปรรูปและอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ  
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ผลกำรศึกษำควำมเปน็ไปได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ด้ำนเทคนิค ด้ำนควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและศักยภำพด้ำนกำรผลิต  
สรุปได้ว่ำ จังหวัดนครสวรรค์ มีควำมเหมำะสมในกำร 
จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ และได้สร้ำงกระบวนกำร มีส่วนร่วม 
ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ ซ่ึงไดเ้ชญิหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ร่วมประชุม
เพื่อพิจำรณำคัดเลือกพื้นที่ที่มีควำมพร้อมในกำรจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยฯ โดยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งที่มหำวิทยำลัย
มหิดล วิทยำเขตนครสวรรค์  อีกทั้ งด�ำ เนินกำร 
ขจัดอุปสรรคและสร้ำงปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน  
โดยจัดสรรงบประมำณให้แขวงทำงหลวงนครสวรรค ์
ที่  2  (ตำกฟำ้) ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง  
เพื่อสนับสนุนกำรลงทุนของโรงงำนอุตสำหกรรม         
ฐำนชีวภำพ ส่งผลให้เกิดมูลค่ำกำรลงทุนของโรงงำน
อุตสำหกรรมเพื่อกำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร  
(ข้ำว ออ้ย มันส�ำปะหลัง) เปน็ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลิงชวีภำพ 
เอทำนอล ไฟฟ้ำ/ไอน�ำจำกชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ  
เคมชีวีภำพ และพลำสตกิชวีภำพ จำกขอ้มลูกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
ปรำกฏว่ำ มโีรงงำนทีใ่ช้วตัถดุิบจำกผลผลิตกำรเกษตร 
(ข้ำว ออ้ย มันส�ำปะหลัง) รวมทั้งสว่นทีไ่มไ่ดใ้ช้ประโยชน์
เป็นวัสดุเหลือทิ้งจำกอุตสำหกรรมกำรเกษตรหลัก 
แปรรูปเปน็ เอทำนอล จ�ำนวน 2 โรงงำน พลงังำนไฟฟำ้ 
จ�ำนวน 5 โรงงำน และก๊ำซชวีภำพ จ�ำนวน 2 โรงงำน 
รวม 9 โรงงำน เงินลงทุนรวมกว่ำ 15,396 ล้ำนบำท 

โรงงำนพลังงำนไฟฟำ้ และก๊ำซชวีภำพ
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 ประเพณีแหเ่จ้ำพอ่-เจ้ำแมป่ำกน�ำโพ เกิดขึ้นจำกชมุชน
ชำวจีนโบรำณ ที่อำศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น�ำเจ้ำพระยำ  
นับแตค่ร้ังทีม่โีรคระบำด จนโรคร้ำยไดค้ลีค่ลำยลง ก่อก�ำเนิด
ศรัทธำจนกลำยเป็นประเพณีส�ำคัญมำจนถึงปัจ จุบัน  
จึงท�ำให้ จังหวัดนครสวรรค์  นอกจำกจะเป็นเป็นที่ รู้ จัก 
ในนำมต้นก�ำเนิดแม่น�ำเจ้ำพระยำแล้ว ยังเปน็ต้นก�ำเนิด
ประเพณีโบรำณ และคณะกำรแสดงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกชำวจีน 
ลุม่แมน่�ำเจ้ำพระยำอยำ่งแท้จริงซ่ึงมเีพยีงทีเ่ดียวในประเทศไทย 
ทีย่ังคงสืบทอดประเพณีกำรแหเ่จ้ำพอ่-เจ้ำแม่ มำกว่ำ 104 ปี 
ภำยใต้แนวคิด องค์เจ้ำพ่อ-เจ้ำแม่แห่รอบตลำดปำกน�ำโพ  
เพื่อควำมเป็นสิ ริมงคลแก่ประชำชนและร้ำนค้ำต่ำง ๆ  
พร้อมรวบรวมร้ำนอำหำรชือ่ดังมำกมำยใหไ้ด้อิม่ท้องบนถนน
วิถีนักชิม และอ่ิมใจกับกำรช้อปปิ้ ง บนถนนวิถีนักช้อป  
ตลอดเส้นทำงสำยไหม กิจกรรมพิเศษสุดเปน็กำรผสำนงำน
ประเพณี คู่กับเทคโนโลยีอันทันสมัยคร้ังแรกในประเทศไทย  
กับกิจกรรม AR (Augmented Reality) ขุมทรัพย์ 3 มิต ิ
และกิจกรรม RC คน้หำขมุสมบตัิ ด้วยกำรเอำเทคโนโลยีใหม่
ล่ ำสุด  กับกำรใช้มือถือสมำร์ทโฟน ของบุคคลทั่ วไป  
มำเปน็อุปกรณ์ในกำรเล่นกิจกรรมเมื่อโหลด Application  
มำแล้ว  จะเห็นภำพ 3 มิติ  ไปพร้อม ๆ กับฉำกจริง 
ทีอ่ยูภ่ำยในงำนโดยผูเ้ลน่กจิกรรมสำมำรถถำ่ยรูปคูก่บัฉำกน้ัน
ไดด้ว้ย ซ่ึงมผีูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวกวำ่ 1,500 คน/วนั 

สง่เสริมการทอ่งเทีย่วควบคูไ่ปกับการอนุรักษ์ประเพณี
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