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	 เทศบาลนครนครสวรรค์	มีภารกิจในด้านการบริการประชาชนทั้งด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	สาธารณสุข	สวัสดิการด้าน

ต่างๆ	รวมไปถึงการพัฒนาเมือง	โยธาธิการ	การช่างทุกรูปแบบ	ในทุกบริการที่เทศบาลได้ด�าเนินการเป็นประโยชน์โดยตรงที่เข้า

ถึงประชาชนทุกระดับอาชีพ	เพศ	และ	อายุ

	 การด�าเนินการภายในส�านักงานเทศบาลฯ	 มีการใช้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ	 ตามความเหมาะสมในแต่ละ

งาน	การใช้พลังงานของเทศบาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เทศบาลต้องให้ความส�าคัญ	 เนื่องจากในแต่ละปีมีการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าเป็น

จ�านวนมาก	 นายกเทศมนตรีมีด�าริในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ

จังหวัดอย่างดีที่สุด	 เห็นได้จากการรณรงค์การลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องในส่วนปัญหาหลักๆ	 ที่พบ	 คือ	 เครื่องปรับอากาศ

ภายในส�านักงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ต่างๆ

	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กองวิชาการและแผนงาน	 ได้ด�าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ	

เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	ซึ่งในปีงบประมาณนี้	ได้รับ

งบประมาณจัดการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ของห้องประชุม	ชั้น	5	จากระบบเดิมที่มีการใช้พลังงานออกมาเป็นเครื่อง

ปรับอากาศระบบความร้อนด้วยน�้า	ซึ่งจะเป็นผลท�าให้มีอัตราค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงและในส่วนของโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า

ที่ต้องใช้เครื่องยนต์เป็นจ�านวนมากให้การปรับปรุงน�้าจากน�้าเสียให้เป็นน�้าปกติและปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติมีค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานมากกว่า	1	ล้านบาทต่อเดือน	เทศบาลจึงได้ขอเพิ่มอุปกรณ์	VSD	เข้าไปเพื่อให้เครื่องยนต์ไม่กระตุก	ไม่เกิดการกระชาก	

ซึ่งในช่วงการท�างานตรงที่จะใช้ไฟฟ้าระดับสูงสุด	เมื่อมีเครื่องมือนี้แล้ว	การปรับระบบไฟฟ้าจะนิ่ง	(SMOOTH)	อัตราการใช้ไฟฟ้า

จะอยู่ใน	RATE	ปกติ	ท�าให้อาจประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง	30-40%

	 ในอนาคตเทศบาลจะหาแนวทางการปรบัปรงุการลดพลงังานให้มากขึน้	ซึง่ถอืเป็นนโยบายหลกั	การบรหิารจดัการด้าน

พลังงานยังต้องการความร่วมมือจากพนักงาน	เจ้าหน้าที่และประชาชน	เพื่อให้เทศบาลก้าวไปสู่	ENERGY	SAVE	ZONE	ให้มากยิ่ง

ขึ้นต่อไป

เทศบำลนครนครสวรรค์ รณรงค์ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เข้ารบัการสนบัสนนุกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	โครงการ

สาธิตหรือริเริ่ม.	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	เพื่อ

เทศบาลสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ..
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	 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่งประเทศไทย	ระดับ

ภาคเหนือครัง้ที	่35	“วงัจนัทน์เกมส์”	โดย	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลกเป็นเจ้า

ภาพ	ซึ่งท�าการแข่งขันไปเมื่อวันที่		12-	21	ต.ค.		ณ	จังหวัดพิษณุโลก	ที่ผ่านมานั้น	ทัพ

นักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด	8	ชนิด	อาทิ	

ฟุตบอล,	ฟุตซอล,	วอลเลย์บอล,	วอลเลย์บอลชายหาด,	 เซปักตะกร้อ,	 เปตอง,	กรีฑา

และแบดมินตัน	ซึ่งสามารถคว้าเหรียญมาได้ทั้งหมด	10	 เหรียญ	อยู่อันดับที่	 13	จาก	

79		อปท.ประกอบด้วย	

5 เหรียญทอง	จากกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	14	ปี,	ฟุตบอล	รุ่นอายุ	18	ปี,	กรีฑา	วิ่งผลัด	

4x100	ชาย	รุ่นอายุ	14	ปี,	แบดมินตันชายเดี่ยว	รุ่นอายุ	18	ปี,	วอลเลย์บอลชายหาด	

รุ่นอายุ	14	ปี	

4 เหรียญเงิน	จากกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	16	ปี,	กรีฑา	วิ่งผลัด	4x100	ชาย	รุ่นอายุ	16	

ปี,	วอลเลย์บอลในร่ม	รุ่นอายุ	14	ปี,	วอลเลย์บอลชายหาด	รุ่นอายุ	16	ปี

1 เหรียญทองแดง	จากกีฬาฟุตบอล	รุ่นอายุ	12	ปี	 โดยกีฬากรีฑา	วิ่งผลัด	4	x	100	

เมตร	สามารถคว้าเหรียญทองแรกมาครองได้

ทัพนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ คว้า 10 เหรียญ

กีฬาวังจันทน์เกมส์  อันดับที่ 13 จาก 79 อปท.

5
เหรียญทอง

4
เหรียญเงิน

1
เหรียญทองแดง
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	 การอ่านหนงัสอืเป็นการเรยีนรูท้ีไ่ม่สิน้สดุ	เปิดโลกทศัน์จากเดมิท่ีมอียูใ่ห้กว้างขึน้	แต่ปัจจบุนันีเ้ทคโนโลยต่ีางๆ	เริม่เข้ามามบีทบาท

มากมาย		ดเูหมอืนว่าบทบาทของหนงัสอืจะถกูลดลงตามไปด้วย	ความทนัสมยัความรวดเรว็และเทคโนโลยทีีล่�า้	เพยีงแค่คลกิทกุอย่างกม็า

อยูต่รงหน้าทกุอย่างดนู่าสนใจและตืน่เต้น	ถงึกระนัน้ของทกุอย่างย่อมมข้ีอดอียูใ่นตวั	หนงัสือกเ็ช่นกนั	ด้วยรปูเล่มแม้จะไม่ตืน่ตาตืน่ใจ	หาก

อยากได้หนังสือสักเล่มก็ต้องค่อยๆ	เลือกค่อยๆ	อ่าน	อาจจะไม่รวดเร็วทันใจ	แต่เนื้อหาและการออกแบบปกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนัก

อ่าน		อีกทั้งการได้สัมผัสกระดาษแต่ละหน้า	ประกอบกับจินตนาการที่กว้างไกลที่ก�าลังโลดแล่นอยู่ในพื้นที่เล็กๆ	ส่วนหนึ่งของสมองก�าลัง

สนกสุนานกบัตวัละคร	ทีน่กัเขียนบรรจงเล่าเรือ่งไปทลีะฉาก	บรรทดัต่อบรรทัดทีส่ายตาค่อยๆ	ละเลยีด	ล้วนแล้วแต่เป็นมนต์เสน่ห์ของการ

อ่านหนังสือ

เทศบาลนครนครสวรรค์
ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน
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“เปิดโลกการอ่าน 

สร้างสะพานสู่

ความส�าเร็จ”

  “เปิดโลกกำรอ่ำน  สร้ำงสะพำนสู่ควำมส�ำเร็จ”	 ค�าขวัญท่ีทางโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม	 (ท.7)	 น�ามาเป็นตัวชูในการ

รณรงค์ส่งเสริมให้เด็กๆ	 นักเรียนรักการอ่าน	 ตามนโยบายของนายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 และนาง

จินตนา	เสรีภาพ	รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์	บรรยากาศในห้องสมุดเป็นไปในแบบเป็นกันเองเด็กเข้าถึงง่าย	มีหนังสือหลากหลายและ

เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กมาจัดวางเรียงราย	ให้ได้เลือกหยิบเลือกอ่านเต็มห้อง	อาทิ	หนังสืออ่านนอกเวลา	หนังสือความรู้ทั่วไป	หนังสือ

ประกอบการเรียน	หนังสือประวัติศาสตร์		หนังสือนิทาน	งานวรรณกรรม	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่เสริมสร้างความรู้และจินตนาการ

ของเด็กๆ	อีกทั้งเปิดมุมมองความคิดให้กว้างมากยิ่งขึ้น	ทางโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม	(ท.7)	เห็นถึงความส�าคัญ	ในการปลูกฝังนิสัย

รักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ยังวัยเยาว์	เพื่อที่จะซึมซับและติดเป็นนิสัยไปจนเติบใหญ่		และสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอ่าน

ไปปรับใช้ในชีวิตตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป
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บางท่านชอบแสวงหาของดีแต่อยากได้ราคา

ถูก	 ท่านต้องเป็นคนรอบคอบ	 ละเอียดลออในการ

ตรวจสอบที่ดินให้ถี่ถ้วนเสียก่อน	 ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา	 ซ่ึงตามปรกติสิทธิของผู้

ซื้อทรัพย์โดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามค�าสั่ง

ศาล	 ย่อมได้รับการคุ้มครองให้ผู้ซื้อมีสิทธิดีกว่าบุคคลภายนอก	

แต่ในเรื่องของที่ดินที่ซื้อจากการขายทอดตลาด	 แม้ว่าจะมี

โอกาสได้ของดีราคาถูก	 เพราะอาจซ้ือได้ในราคาประเมินหรือ

ต�่ากว่าที่ประเมินไว้	 แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหา	 จึงต้องระมัดระวัง	

ดังคดีต่อไปนี้

ศาลฎีกา	 วินิจฉัยว่า	 การขายทอดตลาดท่ีดินพิพาทโดย

เจ้าพนักงานบังคับคดี	 แตกต่างจากการซ้ือขายท่ีดินตามปรกติ

ทัว่ๆไป	เพราะประกาศขายทอดตลาดจะระบรุายละเอยีดต่างๆ	

ของที่ดินพิพาทไว้ชัดแจ้ง	และเปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป	ผู้เข้า

ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด

ต้องระวัง

ประมลูมโีอกาสตรวจสอบความถกูต้องได้	ทีผู่ซ้ือ้อ้าง

ว่าส�าคัญผิดว่าที่ดินพิพาทอยู่ติดกับที่ดินของผู้ซื้อ	

โดยผู้ซื้อมิได้ท�าการตรวจสอบความถูกต้องในที่ดิน

พิพาทก่อนที่จะเข้าประมูลสู้ราคา	 ทั้งๆ	 ที่สามารถ

จะกระท�าได้	 จึงเป็นความบกพร่องของผู้ซื้อเอง	 และถือได้ว่า

เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 ผู้ซื้อไม่อาจอ้างความ

ส�าคญัผิดในทีต่ัง้ของท่ีดินแปลงพพิาทมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้	

เม่ือไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ท�าการขายทอดตลาด

ที่ดินแปลงพิพาทโดยฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง	และระเบยีบของกระทรวงยตุธิรรมว่าด้วยการบงัคับ

คดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี	 ดังนั้นจึงไม่มีเหตุที่จะขอให้เพิก

ถอนการขายทอดตลาดที่ดินแปลงพิพาท	 	

																																				พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เกาะญวนและเกาะยมให้ย้ายและยกส่ิงของ

ให้อยู่ในพื้นที่สูงขึ้น	เพราะคาดการณ์ว่าระดับน�้าในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่ม

สูงมากขึ้น	

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์สั่งการเพิ่มแนว

หินคลุกป้องกันปัญหาน�้าท่วม	 ในพื้นท่ีชุมชนเดชาพัฒนา	

ชุมชนเทวดาสร้าง	และชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจนธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจ

สอบระบบระบายน�้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมสั่งการบล็อก

ท่อระบายน�้าเพิ่มเติม	 เพื่อป้องกันน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาดันย้อนเข้าท่อ

ระบายน�้า	

นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ตรวจสอบระบบระบายน�า้บรเิวณ

ชุมชนหนองสาหร่ายและพื้นท่ีลุ่มต�่าใกล้เคียง	 พร้อมสั่งการบล็อคท่อ

ระบายน�้าเพ่ิมเติมจุดท่ี6	 บริเวณถนนริมแม่น�้าแยกศาลเยาวชนและ

ครอบครัว

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	สัง่การให้เจ้า

หน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนคร

นครสวรรค์	ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น	ตรวจวัดความดันโลหิต	และ

มอบยารักษาและบรรเทาโรคที่มากับน�้าท่วม	ให้แก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วมขัง

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจสอบระดับน�้า

แม่น�้าเจ้าพระยาในพื้นที่เกาะญวน	ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาค

พรต	ชุมชนเทวดาสร้าง	และชุมชนเดชาพัฒนา

การด�าเนินการป้องกันน�้าท่วมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	 มอบส่ิงของบรรเทา

ทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์	

การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์
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พธิวีางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจ�าลอง ประจ�าจงัหวดันครสวรรค์
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	 วันศุกร์ที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๘.๐๐	นาฬิกา	ที่มณฑลพิธี	พระเมรุมาศจ�าลอง	ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์	นาย

ธนาคม	จงจริะ	ผูว่้าราชการจงัหวดันครสวรรค์	เป็นประธานในพธิบี�าเพญ็กศุล	และพธินี�าเถ้าดอกไม้จนัทน์ไปประกอบพธิลีอยองัคาร	

ณ	แม่น�้าเจ้าพระยา	โดยมีนายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คุณรัสรินทร์	นิโรจน์ธนรัฐ	ภริยา	พร้อม

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	ประชาชนร่วมในพิธี

พิธนี�าเถ้าดอกไม้จันทน์ไปประกอบพธิลีอยอังคาร

การออกแบบตกแต่งพระเมรุมาศจ�าลองประจ�าจงัหวดันครสวรรค์

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9
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เทศบาลนครนครสวรรค์โดยความร่วมมือของชมรมผูค้้าอาหารรมิ

เขือ่นหน้าศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์	ท�าความสะอาด	และจดัระเบยีบ

เพื่อเตรียมการตกแต่งพื้นที่บริเวณริมเข่ือนแม่น�้าเจ้าพระยา	หน้าศาลา

กลางจงัหวดันครสวรรค์	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในงานพระราชพิธถีวายพระเพลงิ

พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	บรมนาถ

บพติร	ณ	มณฑลพิธ	ีสนามศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์

วนัพธุที	่18	ตลุาคม	2560	ทีบ่ริเวณมณฑลพธีิ	พระเมรมุาศจ�าลอง	พระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	จงัหวัดนครสวรรค์		คณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	พนกังานครเูทศบาล	พนกังานจ้างเทศบาล

นครนครสวรรค์	จติอาสาฯ	ร่วมในกิจกรรม	“รวมพลคนจติอาสาเฉพาะกิจท�าความดีถวายพ่อของแผ่นดิน”	

ประชาชน	นกัเรยีน	นกัศกึษาจติอาสา	พนกังานเทศบาล	พนกังานครเูทศบาล	และพนกังานจ้างเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้	

และสิง่ของตกแต่งต่างๆ	เพือ่เตรียมการตกแต่ง	พระเมรมุาศจ�าลอง

ประชาชนจติอาสา	พนกังานเทศบาล	และพนกังานจ้างเทศบาลนคร

นครสวรรค์	ร่วมกันปักก่ิงไม้ค�า้ยนัดอกดาวเรอืง	เพือ่ความม่ันคง	สวยงาม	

บรเิวณ	พระเมรุมาศจ�าลอง	 งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	มณฑล

พธิ	ีสนามศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์
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วันอังคารที่	17	ตุลาคม	2560	เวลา	10.00	น.	ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	

ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	สมัยสามัญ	สมัยที่	4	ครั้งที่	

1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์

ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยมีนาย

ธีระเดช	บางสมบุญ	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ท�าหน้าที่เลขานุการ	สภาเทศบาลนครนครสวรรค์	

วาระการประชมุประกอบด้วย	ญตัตพิจิารณาการโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย	การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเพือ่

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	

การประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ�าปี พ.ศ. 2560
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เรื่อง การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านใกล้ถึงช่วงส่งท้ายปีเก่า	2560	และต้อนรับปีใหม่	2561	กันแล้ว	ในช่วงปีที่ผ่านมีเหตุการณ์ที่ให้คน

ไทยโศกเศร้าเสียใจจากการเสด็จสวรรคต	ของในหลวงรัชกาลที่	 9	 ปีใหม่นี้หลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นภายใต้พระบารมีในหลวง

รัชกาลที่	10	

	 ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่นี	้ผมป้อมเทศกจิ	ขอแนะน�าให้เจ้าของกจิการห้างร้านหรอืผู้ประสงค์จะจดังานส่งเสรมิการ

ขายหรืองานเลี้ยงต่างๆ	โปรดปฏิบัติตามระเบียบคร่าวๆ	ดังนี้

	 1.	 การติดติดป้ายโฆษณาและแจกใบปลิวในที่สาธารณะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะกระท�าได้	 พร้อมทั้งต้องเป็นขนาด

และติดในสถานที่	ที่เทศบาลก�าหนด

	 2.	การใช้เครือ่งขยายเสยีงทัง้ประจ�าทีแ่ละรถแห่ต้องมาขอเทศบาลทกุครัง้	พร้อมใช้เสยีงในเวลาทีก่�าหนดและห้ามใช้เสยีง

ดังเกินควร

	 3.	การใช้สถานทีบ่นถนนและทางเท้า	ตัง้วาง	สิง่ของ	อปุกรณ์	หรอืเตน็ท์ต้องขออนญุาต	สภ.เมอืงนครสวรรค์และเทศบาล	

ทั้ง	2	หน่วยงานเห็นชอบจึงจะกระท�าได้		

	 จงึขอให้ผูท้ีม่คีวามประสงค์จะใช้อย่างใดอย่างหนึง่หรอืทัง้	3	อย่างนี	้ต้องได้รบัอนญุาตก่อนจงึจะกระท�าได้หากฝ่าฝืนต้อง

ระวางโทษปรับ	อาจท�าให้งานของท่านหยุดชะงัก	หากสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ติดต่อ	โทร	0-5621-9523

เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิอ�านวยความสะดวกการจราจร	เพือ่

ให้เจ้าหน้าที่ส�านักการช่างบล็อกท่อระบายน�้าเพื่อป้องกัน

น�้าท่วม

เจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยแจกเครื่องอุปโภค-บริโภคแก	่						

ผู้ประสบภัยน�้าท่วม
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

ความสะอาด
กับคนไทย

 ถ้าคนไทยมีนิสัยไม่สะอาด  จะเก็บกวาดอย่างไรก็ไร้ผล

ความสะอาดต้องมีในนิสัยคน ทุกแห่งหนจึงสะอาดชาติรุ่งเรือง

	 กลอนบทข้างต้นนีผ้ดุข้ึนมาในความคดิค�านงึเม่ือเริม่เขยีน

เรื่องเกี่ยวกับขยะในบ้าน(เมือง)เรา	 ซ่ึงต้องขออภัยผู้แต่งกลอนบท

นี้ถ้าหากถ้อยค�าคลาดเคลื่อนจากต้นฉบับ	 เนื่องจากไม่ทราบจริงๆ	

ว่าท่านใดแต่งไว้	และขอได้รับความชื่นชมจากใจของผู้เขียน	เพราะ

ถ้าว่ากันตามภาษาหมัดๆ	มวยๆ	ก็ถือว่าชกได้ตรงเป้ำดีแท้ๆ

	 เพราะต่อให้เทศบาลมรีะบบการจดัการเรือ่งคนงานกวาด

ถนนและระบบการจดัเกบ็ขยะทีด่สีกัเพยีงใดกค็งไม่ได้ผล	ถ้าหากคน

ยังไม่มีนิสัยรักความสะอาดอย่างในกลอนที่ยกมาอ้างข้างบนนี้

	 ความเป็นคนรักความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย		

ท้ิงขยะเป็นที่เป็นทางนี้มิใช่เรื่องท่ีติดตัวมาแต่ก�าเนิดหรือเป็น

กรรมพนัธ์ุ		แต่มาจากการปลกูฝังตัง้แต่เลก็แต่น้อย		และเกดิจากการ

ได้เหน็บคุคลใกล้ชดิประพฤตปิฏบิตัเิป็นแบบอย่างท่ีดอียูเ่ป็นประจ�า		

จนภาพนั้นค่อยๆ	 ซึมซับรับเข้าไว้	 และกลายเป็นความเคยชินที่จะ

ท�าตามไปโดยอัตโนมัติ

	 คนเช่นนีเ้ป็นคนทีม่คีณุภาพ		เป็นสมาชกิของสงัคมใดกจ็ะ

ท�าให้สังคมนั้นน่าอยู่	มีความเจริญหูเจริญตาทุกหนทุกแห่ง

	 แล้วบ้านเรามีคนที่มีคุณภาพอย่างนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์	 ยก

ตัวอย่างง่ายๆ	...ภาพต่อไปนี้ใครไม่เคยเห็นบ้าง	?

	 คนในรถยนต์...ทั้งรถสองแถว	 รถกระบะ	 รถเก๋งส่วนตัว		

โยนของสารพัดที่เหลือจากการกินการใช้	 เช่น	 เปลือกผลไม้	 ถุง

พลาสติก		กระดาษทิชชู	ฯลฯ		ทิ้งออกมานอกรถเกลื่อนกลาดถนน

นักเรียนทั้งตัวเล็กตัวโตที่อยู่ในรถโรงเรียน	 ท้ิงขยะต่างๆ	 ปลิวว่อน

มาใส่รถที่ตามหลังไป	แล้วก็ปลิวคว้างลงอย่างสวยงามบนท้องถนน

	 ...กลุ่มคนที่เดินไปคุยไป	 กินของขบเคี้ยวไปแล้วก็ทิ้งขยะ

ลงบนถนนโดยไม่แยแสว่านี่คือที่สาธารณะหรือหน้าบ้านใคร

	 เห็นทีไรอยากขอตามไปดูจริงๆ	ว่า	เวลาอยู่ที่บ้านของตัว

เอง	จะเที่ยวได้ทิ้งขยะไว้ตามห้องรับแขก	ห้องนอนบ้างหรือเปล่า	?

	 มิหน�าซ�้าหลายคนยังพูดแก้ตัวไปน�้าขุ่นๆ	แถมเอาบุญเอา

คุณเสียอีก	ว่า

 “ไม่งัน้คนกวาดถนนของเทศบาลกต็กงานหมดน่ะซี”				(ถ้า

ฉันไม่มักง่ายเนี่ยนะ...ผู้เขียนนึกในใจ)

	 ร่ายมายืดยาวรู้สึกว่าจะหนักไปทางขยะจ�าพวกส่ิงของ

เหลือใช้เป็นส่วนใหญ่	 ความจริงในเขตเทศบาลของเราน้ี	 ความไม่

สะอาดและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมิได้เกิดจากขยะที่เหลือ

จากการบริโภคนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น		บรรดาบ้านเรือนที่ต่อเติม

ปลูกสร้างแล้วกก็องวสัดกุ่อสร้าง	หนิ	ดนิ	ทรายไว้บนถนนซึง่เป็นพืน้

ผิวจราจร		ตลอดจนการตาก	วางสิ่งของต่างๆ	บนทางเท้า	ก็ล้วนแต่

เป็นสิ่งที่ท�าให้เขตเทศบาลของเราสกปรกรกรุงรัง	 ไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อยทั้งสิ้น

	 เคยอ่านพบแนวความคิดของคนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง	 ชอบใจ

มาก	คดิว่าเข้ากนัได้กบัเรือ่งทีก่�าลงัพดูถงึ	คอืเขาบอกว่า	การทีจ่ะให้

เดก็เป็นคนด	ีมรีะเบยีบวนิยันัน้	มใิช่จะปลกูฝังกนัตอนเป็นเดก็เลก็ๆ	

นีห่รอก		จะให้ได้ผลต้องย้อนหลังไปก่อนเดก็ๆ	พวกนีจ้ะเกดิสักยีส่บิ

ปีโน่นเป็นอย่างน้อย...คือ	ต้องสร้างแม่เด็กให้ดีเสียก่อนนั่นแหละ

 คุณผู้อ่านว่าจริงไหม	?



18

โดย	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองวิชาการและแผนงาน

กฎหมายโดรนในไทย

                                       ที่เจ้าของโดรนต้องรู้

	 ใครที่มีโดรน	(	Drone	)	หรืออากาศยานไร้คนขับ	เครื่องที่สามารถบินไปในที่ต่างๆบังคับไม่ต่างจากเครื่องบินบังคับ	และ

สามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอที่ติดบนโดรน	เพื่อถ่ายภาพมุมสวยๆได้	แต่ใช่ว่าซื้อเป็นเจ้าของโดรน	(	Drone	)	แล้วจะสามารถใช้งานได้

ทกุทีท่นัท	ีเพราะในไทยกม็กีฎหมายโดรนด้วย	เช่นเดยีวกบัอกีหลายประเทศ	ดงันัน้มาดกูนักบักฎหมายโดรนในไทย	ทีเ่จ้าของโดรน

ต้องรู้

	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	CAAT	ได้โพสต์ภาพ	Infographic	เกี่ยวกับ	กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโดรน	Un-

manned	Aerial	Vehicle	(UAV)	และ	กฎการขึ้นทะเบียนโดรน	Unmanned	Aerial	Vehicle	(UAV)	เพื่ออธิบายและเข้าใจง่าย

ขึ้น



19



20

เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อลดปัญหามลภาวะ

และการใช้พลังงาน

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีความส�าคัญยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม	จะถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว	อุณหภูมิที่เพิ่ม

ขึน้ระหว่าง	1.0	-	3.5	องศาเซลเซยีสในอกี	100	ปีข้างหน้า	จะท�าให้เขตภูมอิากาศปัจจบุนั

เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะพื้นท่ีในเขตอบอุ่น	 องค์ประกอบและการกระจายตัวของส่ิงมี

ชีวิตตามพื้นที่ของระบบนิเวศธรรมชาติจะ	 เปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขใหม่	

ในขณะเดียวกัน	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การท�าลายป่าและแรงกดดันต่อสิ่ง

แวดล้อมอื่นๆ	 จะส่งผลกระทบต่อชนิดและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ต่างๆ	พันธุ์

พืชและสัตว์ท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีก็อาจสูญพันธุ์	 ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจ

กลับคืนมาได้	แนวโน้มของผลกระทบที่ส�าคัญ

อุณหภูมิ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ท�าให้อณุหภมูเิฉลีย่และอณุหภมูสิงูสดุในทีต่่างๆ

สูงขึ้น	เป็นผลให้มีจ�านวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มขึ้น	คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น	เกิดภัยพิบัติ

สืบเนื่องจากภูมิอากาศ	เช่น	พายุ	น�้าท่วมอย่างรุนแรง	มีผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์

ปริมาณน�้าฝน- น�้าท่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้อุณหภูมิสูงขึ้น	 ปริมาณและความถี่ของ

ฝนเปลี่ยนแปลง	จากการใช้แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิเคราะห์ภาพ

จ�าลองกรณทีีม่	ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ขึน้จากระดบัปี	พ.ศ.	2533	เป็นสองเท่า	พบว่า

ปรมิาณน�า้ฝนของโลกจะเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ	5	แต่ปรมิาณน�า้ฝนจะแตกต่างกนัตาม

ภมูภิาค	นอกจากนี	้ผลจากอณุหภมูทิีเ่พิม่สูงขึน้อาจท�าให้ปรมิาณน�า้ท่าลดน้อยลงกว่าเดมิ
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อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	 สถานท่ีท่องเที่ยวแห่งใหม่

ของเมืองปากน�้าโพที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	 ถูกสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่เกาะยม	

ต.ปากน�า้โพ	อ.เมอืงฯ	จ.นครสวรรค์	สถานทีจ่ดุบรรจบของแม่น�า้สีส่าย	ปิง	

วัง	ยม	น่าน	ต้นก�าเนิดของแม่น�้าเจ้าพระยาความโดดเด่นของทัศนียภาพ

บริเวณนี้นั้นเมื่อยามอาทิตย์สาดแสงจะเห็นประกายระยิบระยับอยู่บน

แม่น�้าสองสี	 ตลอดจนทัศนียภาพโดยรอบ	ที่สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาว

ปากน�้าโพ	เป็นแหล่งเรียนรู้	ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น	อาคาร

สัญลักษณ์นี้เกิดจากแนวคิดร่วมกันระหว่าง	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์

ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 ชมรม

รักษ์เจ้าพระยา	 และ	 ประชาชนชาวนครสวรรค์	 ได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณการก่อสร้างจากกรมการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา	จ�านวน	117,600,000	บาท

อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยามีชื่อว่า	“พาสาน”	โดยมีที่มา

จากค�าว่าผสานคือการรวมกันแต่พาสานคือการพาคนเข้าไปสานให้เกิด

การผสมผสานกันระหว่าง	คน	สถานที่	และช่วงเวลา	อาคารแสดงตัวตน

ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์	 เอื้อประโยชน์ต่อผู้มาใช้งานและเร่ืองราว

ที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่น�้าเจ้าพระยาถูกสะท้อนออกมา	 ในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและแทรกตัวอยู่ในธรรมชาติอย่างกลมกลืนกับ

ลักษณะโครงสร้างคล้ายเส้นสายที่	สอดประสานกันมาบรรจบที่ปลาย	มา

จากการรวมตัวกันของแม่น�้าหลักจาก	4	สาย	มาประสานกันเป็นสองสาย

และรวมเป็นหนึ่งเดียว		

โดยสถาปัตยกรรมแห่งนีถ้กูออกแบบและก่อสร้างขึน้สามารถคงอยู่

ในสภาพประเทศ	ที่จะมีน�้าขึ้นสูงในช่วงฤดูน�้าหลาก	 ลักษณะของอาคาร

ที่ยกโค้งพ้นน�้า	ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือลอดส่วนโค้ง

ของอาคารชมความงามของรมิฝ่ังน�า้ตลอดจนความงามของสถาปัตยกรรม

แห่งนี้ท่ามกลางสายน�้า

อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองปากน�้าโพ

คาดแล้วเสร็จ	ปี	2561
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นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	แจ้งว่า	ตามทีภ่าครัฐมีนโยบายในการพฒันามาตรฐานคณุภาพ

ชวีติความเป็นอยูข่องผู้สงูอายแุละผูพ้กิาร	โดยการมอบเบีย้ยงัชพีให้แก่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร	ซึง่ก�าหนดให้ผูส้งูอายทุีม่อีายถุงึตามหลกั

เกณฑ์และผู้พิการยื่นแบบลงทะเบียน	เพื่อรับการพิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	ทั้งนี้	ในส่วนของปีงบประมาณ	พ.ศ.

2561	ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ	59	ปี	และจะมีอายุครบ	60	ปี	มีภูมิล�าเนาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียน

เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน	หรือภายในเดือนพฤศจิกายน	2560	และไม่เป็นผู้ได้รับ

สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มาลงทะเบียนเพื่อแสดง

ความจ�านงขอการพิจารณาเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ในระหว่างวันที่	1	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2560	ด้วยตนเอง	หรือมอบ

หมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการก�าหนด		ณ	บริเวณห้องโถงชั้น	1		เทศบาล

นครนครสวรรค์	ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ	ในระหว่างเวลา	08.30	น.	–	16.30	น.

การยืน่ค�าขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย	ุให้ผูสู้งอายยุืน่ค�าขอลงทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายดุ้วยตนเอง	หรอื

ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นผู้สงูอายทุีไ่ม่สามารถมายืน่ค�าขอลงทะเบยีนด้วยตนเองได้อาจมอบอ�านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูอ้ืน่เป็น

ผูย้ืน่ค�าขอลงทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สงูอายแุทนกไ็ด้โดยให้กรอกรายละเอยีดตามแบบค�าขอลงทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู้

สงูอาย	ุให้ถกูต้องครบถ้วนและให้ยืน่ค�าขอประกอบกบัเอกสารหลกัฐานของผูส้งูอาย	ุพร้อมกบัส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของ

ผูร้บัมอบอ�านาจ	ภายในเดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	2560	ผูส้งูอายทุีด่�าเนนิการยืน่ค�าขอลงทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย	ุภายใน

เดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	2560	และมีคณุสมบตัคิรบถ้วน	จะได้รบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายตุัง้แต่เดอืนตลุาคม	พ.ศ.2561	(ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562)	ในอัตราแบบขั้นบันไดภายในวันที่	10	ของทุกเดือน

เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญ

ผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 

ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้สูงอำยุ
หลกัเกณฑ์	การขอรบัการพจิาณณารบัเบ้ียยงัชพีผูส้งูอาย	ุประกอบด้วย

1.	ผู้ที่จะมีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	(ผู้

ที่เกิดก่อน	1	ตุลาคม	พ.ศ.2501)	

-	ในกรณีทีใ่นทะเบยีนราษฎรไม่ปรากฎวนัที	่เดือนเกดิ	ใหถ้อืว่าบคุคล

นั้นเกิดในวันที่	1	มกราคมของปีนั้นๆ)						

2.	เป็นผู้มสิีทธริบัเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายรุายใหม่ทีย่งัไม่เคยลงทะเบยีน

มาก่อน	

3.	มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ตามทะเบียนบ้าน	

-	 รวมทั้งผู ้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาอยู ่ในพื้นที่เทศบาลนคร

นครสวรรค์ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2560	 แต่ยังไม่ได้ยื่น

ค�าขอลงทะเบียน

เอกสำร		ประกอบด้วย

1.	บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.	ส�าเนาทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา	

3.	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�าเนา
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ทั้งนี้การยื่นค�าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ	 ให้ผู้พิการยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง	

หรือในกรณีที่มีความจ�าเป็นคนพิการท่ีไม่สามารถมายื่นค�าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการแทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบค�าขอลงทะเบียนขอรับ

เงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค�าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ	พร้อมกับส�าเนาบัตรประจ�า

ตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ�านาจ	ซึง่พกิารทีด่�าเนินการยื่นค�าขอลงทะเบียนขอรับเงนิเบี้ยความพิการ	และมคีุณสมบตัิครบถ้วน		

จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป	ภายในวันที่	10	ของทุกเดือน

ผู้พิกำร

ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองสวัสดิกำรสังคม ชั้น 3 เทศบำลนครนครสวรรค์ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-5621-9560    

	การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการของผู้พิการที่ยังไม่เคย

ลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารมาก่อน		รวมทัง้คนพกิารทีย้่าย

ภูมิล�าเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์	ซึ่งเป็นคนพิการที่มี

บตัรประจ�าตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิคุณภาพชีวติคน

พิการ	โดยผูพ้กิารทีม่คีวามประสงค์จะยืน่ค�าขอลงทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้

ความพิการ	 จะต้องน�าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค�าขอลงทะเบียน

ขอรับเงินเบี้ยความพิการ	ประกอบด้วย

				 1.	 บัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมาย	 ว่าด้วยการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ	พร้อมส�าเนา

					2.	ทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา

					3.	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�าเนา



กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร

บัตรรำคำ 100 บำท

ซื้อบัตรได้ที่ ประชำสัมพันธ์ ชั้น 1

เทศบำลนครนครสวรรค์


