




 ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่สุดมิได้ ณ เวลานี้ 

พสกนิกรชาวไทยได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและเสียใจ และ 
นับจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด   
โดยน้อมนำาพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร มาใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
 ตลอดระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมา กระผมและคณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน  
ได้ร่วมดำาเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนสุขภาพดี การศึกษา 
ได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” และเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำาและร่วมตัดสินใจในการดำาเนินงาน ตลอดจนร่วม 
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ในการบริหารงานพัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิต 
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารและบริการ  
ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป

น�ยจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ
น�ยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์



 รายงานกิจการเทศบาลนครนครสวรรค์ประจำาปี 2560  
จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย 
และผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งมี 
ภารกิจในการดูแล ผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ควบคู่กับการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะ  
ระบบการศึกษา การพัฒนากลุ่มอาชีพ การดูแลความปลอดภัย 
ในชี วิ ตและทรัพย์สินของประชาชน ทำ านุบำ า รุ งศาสนา 
และประเพณีวัฒนธรรม การอำานวยความสะดวกตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน ภายใต้บทบาทหน้าที่ของเทศบาล  
 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น สามัคคี  
เสียสละ นำาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้  
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ นำาข้อมูลมาพัฒนาต่อยอด 
เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

น�ยธีระเดช  บ�งสมบุญ
ปลัดเทศบ�ล





4



5



6



7



8



9



10



ประชาชนในเขตเทศบาล รวมกันประดิษฐดอกไมจันทน 
เพื่อใชประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 น�ยธน�คม จงจิระ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำ�นวน 100,000 ดอก จาก 
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยประชาชน 
จิตอาสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ดารานักแสดง ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่บริเวณ ชั้น 4 เทศบาลนครนครสวรรค์ สถานศึกษา และที่ทำาการของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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การเตรียมการจัดสถานที่หนาพระเมรุมาศจำลอง
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 กจิกรรม Nation Bike Thailand 2017 ปั ่ น 
ดูนก แดนมังกร @นครสวรรค์ เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้า 
ด้วยพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการ 
จังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) นายกเทศมนตรี 
นครนครสวรรค์ (นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ) 
ผู้บริหารเนชั่นทีวี ผู้สนับสนุนกิจกรรม และนักป่ันร่วม 
กิจกรรม ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น 
ขบวนนักป่ัน ออกจากจุดสตาร์ทบริเวณ สำานักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ ผ่านอุทยานสวรรค์ ชมวิว 
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มุ่งหน้าสู่บึงบอระเพ็ดรวมระยะทาง 
27 กิโลเมตร ซึ่งมีนักป่ันเข้�ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่� 
1800 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์การ
ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และส่งเสริมการออกกำาลังกายโดย
ใช้รถจักรยาน 
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 พิธีทำบุญ 

วันเทศบาล ประจำป 2560
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 24 เมษ�ยน 2560 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ จัดพิธีทำ�บุญ 
ถว�ยภัตต�ห�รเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำาปี  
พ.ศ. 2560 โดยเรียนเชิญนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ร่วมเป็นเกียรติในงาน และนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ตลอดจนคณะผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาล ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย อันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล



โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สภากาแฟ (morning meeting) 
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	 ง�นก�รเจ้�หน้�ที่ สำ�นักปลัดเทศบ�ล จัดโครงก�รส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒน�
คุณภ�พก�รให้บริก�รของเทศบ�ลนครนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่
พนักงานเทศบาล ในด้านคุณธรรม จริยธรรม การให้บริการแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นด้านธรรมาภิบาลเป็น 
หลักในการทำางาน

 สภ�ก�แฟย�มเช้� (morning meeting) จังหวัด 
นครสวรรค์ มอบหมายให้เทศบาลนครนครสวรรค์ สำานัก 
งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 จังหวัด
นครสวรรค์ สำานักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 6 ศูนย์กีฬาแห่งชาติ
ประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ สำานักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ บ้านพักเด็กและครอบครัว 
จังหวัดนครสวรรค์ สำานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานสภากาแฟยามเช้า ณ สำานัก 
งานเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและหน่วย
งานต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และส่งมอบถ้วยกาแฟ 
ให้กับขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ตัวแทนคณะเจ้าภาพจัด
งานในครั้งต่อไป



 สำนักทะเบียนทองถิ่น 

สำนักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครนครสวรรค
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 ประช�สัมพันธ์เชิญชวน บริจ�คอวัยวะเพื่อก�รปลูกถ่�ย ผ่�นคำ�ร้องทำ�บัตรประจำ�ตัว
ประช�ชน ต�มนโยบ�ย กรมก�รปกครอง ประชาชนที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถบริจาค
อวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย เช่น ดวงตา หัวใจ ตับ ไต ปอด ฯลฯ ให้แก่ สภ�ก�ช�ดไทย ผ่านคำาร้องทำาบัตร
ประจำาตัวประชาชน ณ สำานักทะเบียนทั่วประเทศ สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักบริห�รก�ร
ทะเบียน ส่วนบัตรประช�ชน โทรศัพท์ 02 - 7917620 หรือส�ยด่วน ศูนย์รับบริจ�คอวัยวะ โทร. 1666 
https://www.facebook.com/organdonationthailand/

	 สํ�นักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนในเขต 
เทศบาลนครนครสวรรค์ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีความจำาเป็น 
ในการใช้บัตรประจำาตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน ตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

 สํ�นักทะเบียนท้องถิ่น เทศบ�ลนครนครสวรรค์
เปิดให้บริการในวันทำาการปกติโดยไม่หยุดพักกลางวัน ในวัน 
หยุดราชการ (วันเสาร์) เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
และบัตรประจำาตัวประชาชน ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. 
(หยุดพักกลางวัน) วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ เปิดให้ 
บริการเฉพาะการรับแจ้งการตาย ต้ังแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. 
(หยุดพักกลางวัน)



 งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 

“๙ ในดวงใจนิรันดร (Still on my mind)”

งานสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลนครนครสวรรค
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 ง�นนิทรรศก�รเทิดพระเกียรติ “๙ ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind)” เพื่อเป็นการน้อม 
รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
ปากนำ้าโพ โดยกลุ่มจิตอาสานครสวรรค์ติดปีก

 ง�นส่งเสริมก�รท่องเท่ียว เทศบ�ลนครนครสวรรค์ 
จัดโครงก�รถนนคนเดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ส่งเสริมการจำาหน่ายสินค้า 
งานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้านานาชนิด  
และได้สัมผัสวิถีชีวิตของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมการ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดเวทีการแสดงความสามารถ
ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงการแสดงของศิลปิน 
หลายแขนงและกิจกรรมต่าง ๆ  

 หอชมเมือง ซึ่งอยู่ในความดูแลของงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงก�ร 

12 สิงห�พ�แม่เท่ียว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลท่ี่ี 9 

และเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว



งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันเหตุอัคคีภัย และรณรงค์ป้องกันเหตุ 
เพลิงไหม้ ไฟไหม้ป่า ในช่วงฤดูแล้ง ดำาเนินโครงการลดการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจิตอาสาช่วยดับไฟ
เบื้องต้น โดยมอบเครื่องดับเพลิงไปตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อชะลอระงับยับยั้งหากมีเหตุเพลิงไหม้

 - ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ เหตุไฟฟ้าลัดวงจร 
เหตุเพลิงไหม้ห้องแถวไม้ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง

 ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย  
สำ�นักปลัดเทศบ�ล จัดอบรมฝึกค้นหาผู้ประสบภัย 
ในอาคารตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
พนักงานดับเพลิง ณ อำา เภอหัวหิน จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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 ชุดปฎิบัติการ 

จัดระเบียบทางเทาภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค
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 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ กอง
กำาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ตำารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครสวรรค์ จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบทางเท้า
ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
 วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ 
ทำาความเข้าใจ อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชน
และผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และ
ถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

สาธารณะ มุ่งสู่การเป็นถนนสีขาวปลอดอบายมุข 
ปลอดอุบัติเหตุ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอด
จนประชาชนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด



เยี่ยมชมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)

 น�ยจิร�ยุ นันท์ธร�ธร หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�ร 
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์
 ท่ีสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล
เทศบาลนครนครสวรรค์นำาเสนอข้อมูลการดำาเนินการติด 
ตั้งระบบ CCTV แนวทางการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน พร้อมแนวทาง
การเชื่อมโยงกล้อง CCTV ส่วนของการบริหารจัดการ
ระบบ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และในระดับจังหวัด
เพื่อเชื่อมโยงในระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 
คือ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
nectec CAT TOT กทม. และเทศบาลฯ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล

 ให้ก�รต้อนรับคณะผู้บริห�รส่วน
ร�ชก�รจ�กจังหวัดอุทัยธ�นี ในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลนครนครสวรรค์
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 ก�รดำ�เนินก�รติดตั้งกล้องวงจรปิด 
เพื่อติดตามสถานการณ์นำ้าบริเวณต้นแม่นำ้า 
เจ้าพระยา การรักษาความปลอดภัยให้สถานที่

ราชการ สนามสอบ งานพิธีต่าง ๆ  
ในจังหวัดนครสวรรค์



 กิจกรรมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 

โครงการสรางพื้นที่สรางสรรค สำหรับเด็กและเยาวชน

 สงเสริมการใชจักรยาน 

เทศบาลนครนครสวรรค จัดกิจกรรม “ปนปนปน”
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 ส่งเสริมก�รใช้จักรย�น เทศบ�ลนครนครสวรรค์ 
จัดกิจกรรม “ป่ันป่ันป่ัน” จักรย�น เป็นประจำาทุกเดือน เพื่อ
รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน เพ่ือการออกกำาลังกาย 
และลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน

 ร่วมกิจกรรมกับศ�ลเย�วชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้าง
พื้นที่สร้างสรรค์ สำาหรับเด็กและเยาวชน ถนนเด็ก
เดิน (เรียน เล่น เต้น วาด) เด็กทำา ผู้ใหญ่สนับสนุน 
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมสนาม
ฝึกหัดขี่จักรยานให้เด็กๆ ฝึกหัดขี่ เรียนรู้กฎจราจร 
เพิ่มทักษะการขี่จักรยานอย่างถูกวิธี



 โครงการรางวัลเมืองจักรยาน 

รับรางวัลเมืองจักรยาน ระดับ Silver (เงิน)

ศูนยขอมูลจักรยาน ภายในอุทยานสวรรคศูนยขอมูลจักรยาน ภายในอุทยานสวรรค
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 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ได้รับร�งวัล 
เมืองจักรย�น ระดับ Silver (เงิน) ในโครงการ 
รางวัลเมืองจักรยาน 100 plus present a day BIKE 
FEST 2016 : COMMUNITY ณ สถานีรถไฟฟ้า 
แอร์พอต เรล ลิ้งค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ เทศบาล 
นครนครสวรรค์รับมอบนโยบาย เทศบาลมุ่งสู่เมือง 
คาร์บอนตำ่า รณรงค์การใช้จักรยาน ในชีวิตประจำาวัน 
เพื่อลดมลพิษในอากาศ ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริม
ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการสัญจรเป็น
พาหนะ การออกกำาลังกาย และจัดกิจกรรมการป่ัน 
จักรยานให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นประจำา
ทุกเดือน อีกทั้งยังจัดสถานที่จอดรถและติดตั้งที่ 

ล็อคจักรยานในพื้นที่สาธารณะ จัดให้มีช่องทาง
เดินรถจักรยาน ในเขตเทศบาล รวมถึงรณรงค์ให้ผู้
บริหารและพนักงานเทศบาลป่ันจักรยานมาทำางาน 
เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ดำ�เนินก�รจัดสร้�งศูนย์ข้อมูลจักรย�นตั้งอยู่ภ�ยในอุทย�นสวรรค์ 
เยื้องล�นมังกรอุทย�นสวรรค์ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลการดำาเนินการรณรงค์การใช้จักรยานในการ
เดินทางระยะสั้นเพื่อลดมลภาวะและการใช้พลังงาน อีกทั้งเป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ 
ผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งยังมีการแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
 ภายในอาคารจะประกอบด้วย ส่วนแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับจักรยาน การดำาเนินโครงการเทศบาล
นครนครสวรรค์ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำา เพื่อมลภาวะและการใช้พลังงาน จุดบริการที่เติมลมจักรยาน นำ้าดื่มแก่ผู้
ใช้จักรยาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน พบปะของประชาชนและผู้ใช้จักรยาน



 การประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธของเทศบาลนครนครสวรรค

ประชาสัมพันธขาวสารผานรถประชาสัมพันธ
ของเทศบาลนครนครสวรรคและใชเปนรถนำขบวนฯ
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 ง�นบริก�รและเผยแพร่วิช�ก�ร และง�นบริก�ร
ข้อมูลข่�วส�รท�งท้องถิ่น มีหน้าที่หลักในการดำาเนินงานให้ 
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้และ 
ความเข้าใจ ประสานงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โดยจัดทำา 
การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น การดำาเนินงานพิธีกร 
การประกาศเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวไร้สายของ 
เทศบาลฯ เสียงตามสายภายในสำานักงาน จัดรายการวิทยุ 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.นครสวรรค์ FM 93.25 MHz, 
FM 104 MHz สปอตวิทยุ จัดทำาป้าย Cut Out ส่งข่าว 
หนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น จัดทำาวารสารเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านรถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครนครสวรรค์ Line Facebook และ 
App เทศบาลนครนครสวรรค์



 การประชุม

ประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค
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 ก�รประชุมประช�คมเมืองเทศบ�ลนครนครสวรรค์ 
เพื่อคัดเลือกผู้แทนประช�คมท้องถิ่นที่ครบว�ระ ต�ม
ระเบียบกระทรวงมห�ดไทย ว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย
ผู้แทนประชาคมในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผน
จำานวน 3 ท่าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำานวน 3 - 6 ท่าน 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำานวน 2 ท่าน 
อีกทั้งเพื่อให้ผู้แทนภาคประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาผล 
การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม
ประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้แทน
ประชาชน ชุมชน ชมรม สมาคม หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์



 โครงการ

“ชำระภาษีมีรางวัล” ปที่ 2 ประจำป 2560
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค รวมกับ วี - สแควรพลาซา และบริษัทโตโยตา
นครสวรรค 1981 จำกัด จัดโครงการ “ชำระภาษีมีรางวัล” ปที่ 2 ประจำป 2560
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 น�ยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ น�ยกเทศมนตรีนคร 
นครสวรรค์ รับมอบของท่ีระลึกและของรางวัลโครงการ “ชำาระภาษีมีรางวัล”  
ปีที่ 2 ประจำาปี 2560 จากบริษัทโตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำากัด และ 
ห้างสรรพสินค้า วี - สแควร์ พลาซ่า พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชำาระภาษี 
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2560 
เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ชำาระภาษีภายในระยะเวลาที่กำาหนด

รางวัลที่  1 โทรทัศน์ LED

รางวัลที่  2 ตู้เย็น

รางวัลที่  3 เครื่องซักผ้า

รางวัลที่  4 ไมโครเวฟ

รางวัลที่  5 ไมโครเวฟ

รางวัลที่  6 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

รางวัลที่  7 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

รางวัลที่  8 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

รางวัลที่  9 พัดลมตั้งพื้น

รางวัลที่ 10 พัดลมตั้งพื้น

รางวัลที่ 11 พัดลมตั้งโต๊ะ

รางวัลที่ 12 พัดลมตั้งโต๊ะ

รางวัลที่ 13 กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า

รางวัลที่ 14 กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า

รางวัลที่ 15 เครื่องปั่นน้ำาผลไม้

รางวัลที่ 16 เครื่องปั่นน้ำาผลไม้

รางวัลที่ 17 กระทะไฟฟ้า

รางวัลที่ 18 กระทะไฟฟ้า

รางวัลที่ 19 เตารีด

รางวัลที่ 20 เตารีด



 โครงการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดีภาษี ประจำป 2560
โดย เทศบาลนครนครสวรรค รวมกับ ศาลจังหวัดนครสวรรค
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 ส่วนพัฒน�ร�ยได้ สำ�นักก�รคลัง เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บภาษี 
เนื่องจากปัจจุบันมีจำานวนผู้ที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเป็นจำานวนมาก และผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีดัง
กล่าวไม่มาติดต่อขอชำาระภาษีตามที่เทศบาลได้แจ้งการชำาระภาษีให้ทราบแล้ว จึงทำาให้เทศบาลไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีรายอื่น และเป็นการลด
ช่องว่างที่จะเกิดการฟ้องคดีเกิดขึ้น จึงได้จัดทำาโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี โดยร่วมกับ
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เสียภาษีในการยุติข้อพิพาท สนับสนุนการระงับข้อ
พิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี และเพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเทศบาลกับผู้เสียภาษี 
มิให้มีการฟ้องคดีเกิดขึ้น และเป็นการอำานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้วยความเสมอภาค 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน

 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ขอขอบคุณประช�ชนผู้เสียภ�ษีทุกท่�นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
และการยื่นแบบและชำาระภาษีประจำาปี พ.ศ. 2560 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำารุงท้องที่ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการนำารายได้จากการเสียภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน



 สำนักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค 

ไดจัดทำโครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
แกผูชำระภาษีถูกตอง ประจำป 2560 
เพื่อมอบใหแกผูเสียภาษีที่ควรคาแกการยกยองเชิดชูองคกรและบุคคลที่เสียภาษีอยางถูกตอง
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 กระทรวงมห�ดไทยโดยกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีโดยกำาหนดแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยสร้างแรงจูงใจให้ยอมรับการเสียภาษีมากขึ้น
เพื่อนำารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน



 โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน

ตามแนวรองนํ้าเกาะญวนกับถนนเจาสี่พระยา
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 โครงก�รขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ต�มแนวร่องนำ�้เก�ะญวนกับถนนเจ้�ส่ีพระย� เพ่ือควบคุมระดับน้ำา 
ในรอ่งน้ำาเกาะญวนใหม้รีะดบัทีเ่หมาะสมพรอ้มขดุลอกน้ำาทีต่ืน้เขนิ ใหเ้ป็นทีก่กัเกบ็น้ำาและป้องกนัการกดัเซาะพงัทลาย 
ของแนวตลิ่งหน้าถนนรอบเกาะญวน สร้างที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพัฒนาเกาะญวนให้เป็น 
ตลาดน้ำา และป้องกนัน้ำาทว่มพืน้ทีชุ่มชนเกาะญวน โดยจะกอ่สรา้งถนนรอบเกาะญวนปลกูไมย้นืตน้และปรบัปรงุภมูทิศัน ์
ถนนรอบเกาะญวน ร่องน้ำาระหว่างเกาะญวนและถนนเจ้าสี่พระยาที่ได้รับการขุดลอกและพัฒนา ก่อสร้างสิ่งอำานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ำาทั้งสองฝ่ังสถานที่ดำาเนินการอยู่ระหว่างร่องน้ำาเกาะญวน 
และถนนเจ้าสี่พระยากับเกาะญวน ตั้งแต่บริเวณใกล้ทางเข้าเกาะญวนด้านโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำาถึงใกล้ทางเข้า 
เกาะญวนด้านถนนแสงสวรรค์ ความยาว 1,100 เมตร ใช้งบประมาณรายจ่ายทั่วไปเทศบาลนครนครสวรรค์ 
100,000,000 บาท อยู่ในการควบคุมดำาเนินการของฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและ 
ผงัเมอืง สำานกัการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึง่คาดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์พือ่ใชร้อ่งน้ำาเป็นแหลง่กกัเกบ็น้ำาทีบ่ำาบัด 
แล้วจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำาต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา สามารถใช้ร่องน้ำาเป็นแก้มลิงเป็นที่ชะลอและรองรับปริมาณน้ำา 
จากน้ำาฝนที่ไหลผ่านตัวเมือง ใช้เป็นระบบเสริมของระบบป้องกันน้ำาท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ อีกทั้งป้องกัน 
การกัดเซาะพังทลายของตลิ่งเลียบถนนรอบเกาะญวน และยังใช้พื้นที่ตามแนวตลิ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และรองรับ 
นกัท่องเทีย่วทีจ่ะมาเยอืนจงัหวัดนครสวรรค์ได้ โดยจะพฒันาพืน้ทีริ่มน้ำาใหเ้ป็นตลาดน้ำา สง่เสริมอาชพีใหก้บัประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินบนเกาะญวนท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่รัฐและเอกชน 



 โครงการจัดสราง

สัญลักษณตนแมน้ำเจาพระยา จังหวัดนครสวรรค
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 โครงก�รจัดสร้�งสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำ�เจ้�พระย� เป็นแนวคิดร่วมกันระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ 
กับชมรมรักษ์เจ้าพระยา และประชาชนชาวนครสวรรค์ ในการจัดสร้างสัญลักษณ์บริเวณต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา 
สถานที่รวมของแม่น้ำา 4 สาย ต้นกำาเนิดแม่น้ำาเจ้าพระยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมท้ังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ และของประเทศ 
ดำาเนินการสร้างในพื้นที่บริเวณเกาะยม ตำาบลปากน้ำาโพ อำาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นพื้นที่ 

หัวเกาะบริเวณที่แม่น้ำา ปิง วัง ยม น่าน มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำาเจ้าพระยา หรือเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำา 
สองสี มีเนื้อที่โครงการประมาณ 3 ไร่ 48 ตารางวา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก 
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำานวน 117,600,000 บาท คาดว่าหากแล้วเสร็จจะมี 
นักท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น โดยคาดว่า 
จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2561

 น�ยสันติ ป่�หว�ย รองอธิบดีกรมก�รท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการในการนี้ 

นายจิตตเกษมณ ์นโิรจนธ์นรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ ไดร้ายงานผลความกา้วหนา้ในการดำาเนินงาน 
การก่อสร้าง พร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดำาเนินงานก่อสร้าง อาทิ ปัญหาแนวเขตที่ดินของประชาชน 
ใกล้เคียง ปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยและสภาพอากาศ และความจำาเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ก่อสร้างเพื่อเพิ่มเติมความเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอก อาทิ การจัดให้มีลิฟต์อำานวยความสะดวกแก่ 
ผู้พิการเพิ่มเติม 



 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ตนแมน้ำเจาพระยา เทศบาลนครนครสวรรค 

 การปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
บริเวณริมแมน้ำเจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัดนครสวรรค 
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 โรงปรับปรุงคุณภ�พนำ้�ต้นแม่นำ้�เจ้�พระย� เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ได้รวบรวมน้ำาเสียภายในเขต
เทศบาลมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบชีวมวลแบบตะกอนเร่ง (MSBR) ในการปรับปรุงคุณภาพ 
น้ำาของชุมชน ปริมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้ได้น้ำาสะอาดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 และจ�กกระบวนก�รทำ�ให้ได้ผลผลิตส�ร 
ปรับปรุงดินนำามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินให้ 
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกโดยได้ ส่งไปตรวจที่ 

สำานักงานพัฒนาคุณภาพดิน จากผลการตรวจพบว่า  
สารปรับปรุงดินมีองค์ประกอบแร่ธาตุที่เหมาะสมใน
การเพาะปลูกเป็นประโยชน์ต่อพืชทำาให้ผลผลิต 
งอกงามมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม ให้กับหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและยังเป็น
แหล่งปลูกจิตสำานึกให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าสืบสานวิถี
ต้นน้ำาอย่างยั่งยืนตามวาระการดูแลสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ



โครงการสรางสุขภาวะผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง

โครงการนายกตูบชวนวิ่งเดินเบิรนไขมัน 3.25 กิโลเมตร
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 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ จัดโครงก�รน�ยกตูบชวนวิ่งเดินเบิร์นไขมัน 3.25 กิโลเมตร ขึ้น 
ณ อุทย�นสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ให้พนักงานเทศบาลมีสุขภาพพลานามัย 
ที่ดีห่างไกลโรค ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสให้รักการออกกำาลังกายและ
ปลูกจิตสำานึกให้ดูแลสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรให้เกิดความรักและสามัคคี  
โดยกิจกรรมจะทำาการจัดขึ้นทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.00 น.

 ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลนครนครสวรรค์ ห่วงใย 
ใส่ใจ ผู้สูงอ�ยุ เน้นร่วมทำากิจกรรมเพ่ือสังคม ดูแลผู้สูงอายุ 
ซึ่งกันและกัน เดินหน้าโครงการผู้ป่วยติดเตียงครอบคลุม 
พื้นที่ สำานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์
กำาหนดจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งอยู่
ภายในศูนย์สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือให้
มีการระดมทรัพยากรสรรพกำาลังในพื้นที่เพื่อการดูแล 
ผู้สูงอายุอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐ โดยมีกองทุนเทศบาล
นครนครสวรรค์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง 
(care giver) ซึ่งจะมีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมมา
เยี่ยมดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน ขณะเดียวกันศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตจะได้จัดตั้งขึ้นในโอกาสต่อไป



โครงการสูงคาสูงวัยแบบอยางประเพณีไทยตามวิถีชุมชน 

กิจกรรมความรูคูคุณคาการดูแลผูสูงวัย
กิจกรรมคร้ังท่ี 2 กิจกรรมความรูคูคุณคาการดูแลผูสูงวัย มีการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ ออกกำลังกาย
ดวยการรำวงยอนยุค และสืบสานอนุรักษประเพณีไทยดวยการรดน้ำดำหัว
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 โครงก�รสูงค่�สูงวัยแบบอย่�งประเพณีไทยต�มวิถีชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะใน 
การดูแลสุขภาพและสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งได้รับความสนใจ 
จากรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 และช่อง 9 MCOT เดินทางมาบันทึกเทปสัมภาษณ์ 
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมการอบรม 
จัดเป็น 2 กิจกรรม ***** กิจกรรมครั้งที่ 1 เป็นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 
3 อ. ของผู้สูงวัย คือ อาหารดี ออกกำาลังกายเหมาะสม อารมณ์แจ่มใส



อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดีเดน 
เทศบาลนครนครสวรรค พ.ศ. 2560 สาขา
การเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ

รับใบประกาศเกียรติคุณ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมใหความรูและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนที่ผลการคัดกรอง
เสี่ยงตอโรคเบาหวาน ความดันและประชุมคณะอนุกรรมการ สปสช.

โครงการปงปองจราจรชีวิต 7 สี พาชีวีปลอดภัยจากโรคเบาหวาน ความดัน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โรงเรียนเทศบาล
วัดวรนาถบรรพต โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

โครงการเด็กไทยสายตาดี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดีเดน 
ระดับเขตสุขภาพที่ 3 พ.ศ. 2560 สาขาการ
เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ

รับเข็มและใบประกาศเกียรติคุณ
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ตรวจสถานท่ีจำหนายเน้ือสัตวภายในตลาดสด เพ่ือควบคุม
คุณภาพอาหาร 

กิจกรรมรณรงควันลางมือโลก โดยจัดทำวิดีโอการลางมือ 
7 ขั้นตอน
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 สํ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ร่วมกับสำานักงานปศุสัตว์ 
จังหวัดนครสวรรค์ และสำานักงานปศุสัตว์อำาเภอเมือง ตรวจสถานที่จำาหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสด 
เพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร พร้อมทั้งเฝ้าระวังมาตรฐานด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์

 สํ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์วันล้�งมือโลก โดยจัดทำา 
วิดีโอการล้างมือ 7 ขั้นตอน นำาโดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เผยแพร่ใน 
เว็บไซต์ Facebook YouTube และติดสติ๊กเกอร์ ภาพโปสเตอร์แสดงวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนและสบู่ล้างมือ 
มอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการมีความรู้วิธีการล้างมือ 
ให้ถูกต้อง และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ทั้ง 8 แห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง 
การล้างมืออีกด้วย



กลไกสงเสริมการดำเนินการลดกาซเรือนกระจกเพื่อมุงสูเมืองคารบอนต่ำ
โครงการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาโครงการ
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 ง�นสัตวแพทย์ สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำาเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า ประจำาปี 2560 โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของสัตว์ตามกฎหมาย รวมถึงการสร้างจิตสำานึกที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งสำารวจ
ข้อมูลจำานวนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และยังลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
พื้นที่เทศบาลฯ อีกด้วย

 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ร่วมลงน�มในบันทึกคว�มร่วมมือกับองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซ 
เรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) เพ่ือยืนยันเข้าร่วมโครงการ “กลไกส่งเสริมการดำาเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตำ่า” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลด 
ก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน  
คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 
ประธานในพิธีฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับในทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม 
ลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำาคัญของภาวะโลกร้อน โดยมีระยะเวลาดำาเนินการในปี 2560 - ปี 2562 โดย
เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 24 เทศบาลนำาร่องในการลดก๊าซเรือนกระจก
เพื่อลดภาวะโลกร้อน การดำาเนินการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตำ่า (Low Carbon City) 
โดยคณะทำางานของเทศบาลฯ ได้นำาผู้แทน อบก.และที่ปรึกษาโครงการเยี่ยมชมบ่อฝังกลบมูลฝอยในพ้ืนท่ี  
266 ไร่, ศูนย์ท่ารถซ่ึงเป็นแหล่งกำาเนิดด้านการขนส่ง, พ้ืนท่ีสีเขียวรอบอุทยานสวรรค์, การจัดการนำ้าเสีย 
ระดับเมือง เพื่อมองภาพรวมก่อนวางแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนของโครงการต่อไป



 กิจกรรม

“กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ถูกหลักอนามัย ไรโรคา”

 สำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมดวยเจาหนาที่เทศกิจ เทศบาล
นครนครสวรรค ลงพื้นที่ตรวจรานจำหนายเครื่องดื่มและอาหารใหตรงตาม
หลักสุขาภิบาล 
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 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ดำ�เนินก�รตรวจเฝ้�ระวังคุณภ�พอ�ห�รในช่วงเทศก�ลกินเจ 
ระหว่�ง วันที่ 20 - 28 ตุล�คม 2560 ณ ศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่หน้าผา และศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่ศูนย์การค้า
นครสวรรค์ (ศูนย์ท่ารถ) โดยสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตรวจเชื้อ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากมือผู้ประกอบปรุงอาหาร และจากอาหารเจที่จัดไว้สำาหรับบริการประชาชนซึ่งตรวจ
โดยการใช้อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (นำ้ายา SI-2) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผลการตรวจปรากฏว่า ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในทุกตัวอย่างที่สุ่มตรวจดังนั้น ประชาชนผู้บริโภคจึง
มั่นใจได้ว่า อาหารเจที่ได้รับการตรวจมีความสะอาดตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 สํ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่เทศกิจ เทศบ�ลนครนครสวรรค์ 
ลงพื้นที่ตรวจร้านจำาหน่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางคืนบริเวณถนนวิมานแมนเพื่อตรวจสอบและให้คำาแนะนำา 
ในเร่ืองใบอนุญาตการจำาหน่ายอาหารและจำาหน่ายสุรา โดยระเบียบของทางราชการห้ามไม่ให้มีการวางส่ิงของ 
กีดขวางบนทางเท้า ให้ดูแลความสะอาดของร้านอาหารให้ตรงตามหลักสุขาภิบาล ห้ามเด็กอายุตำ่ากว่า 20 ปี 
เข้าใช้บริการ และความดังของเคร่ืองเสียงไม่เกิน 90 เดซิเบล ทั้งนี้หากร้านใดกระทำาความผิด เบื้องต้นทาง 
เจ้าหน้าที่จะทำาการตักเตือนก่อนและหากยังกระทำาความผิดซำ้า จะทำาการยึดใบอนุญาต จึงขอความร่วมมือ 
ผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำาหนดไว้



เฝาระวังคุณภาพสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยตรวจดานโครงสรางและใชชุดตรวจหาเชื้อ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Si-2)

โครงการ
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 โครงก�รเฝ้�ระวังคุณภ�พนำ�้ด่ืม - นำ�้ใช้ 

ในสถ�นศึกษ�ในเขตเทศบ�ล ผลที่ได้รับสถาน 

ศึกษาผ่านการตรวจสอบตู้นำา้ด่ืมด้านสภาพแวดล้อม 

ความปลอดภัยและนำ้าผ่านการตรวจสอบด้วยชุด 

ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนำา้ สามารถใช้

ดื่มได้อย่างปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 96.29

 กลุ่มง�นส่งเสริมสุขภ�พ สำ�นักก�ร 
ส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลนคร
นครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
บ่อนไก่ จัดโครงการปิงปองจราจร 7 สี พาชีวีปลอดภัย 
จากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ือตรวจสุขภาพ 
คัดกรองโรคเบาหวาน ตรวจภาวะความดัน ให้แก่ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป โดย
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์

 ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข 3 ร่วมกับ 
งานส่งเสริมสุขภาพ สำานักการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการ 
คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. 
และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
นครสวรรค์



 กิจกรรม

“สานเสริมสรางสุข : เด็กปฐมวัยยุคสังคมผูสูงวัย” 

ดำเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ

อบรมพัฒนาผูประกอบการโครงการ

โครงการ

รานแตงผม เสริมสวย ในเขตเทศบาล 
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 น�ยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ น�ยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน 

เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปและสมัชชาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำาปี 2560 “สาน

เสริมสร้างสุข : เด็กปฐมวัยยุคสังคมผู้สูงวัย” ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา พร้อมอภิปรายกลุ่ม  

เรื่อง “เป้าหมายและบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขต 3”

 โครงก�รอบรมพัฒน�ผู้ประกอบก�รร้�นแต่งผม 
เสริมสวย ในเขตเทศบ�ล จัดอบรมให้มีความรู้ การบริการที่ 

ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และมอบ
วุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม เพื่อสุขอนามัย ความปลอดภัย
ของผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ

 ผู้แทนเทศบ�ลนครนครสวรรค์ในก�ร
ลงน�ม MOU โครงการดำาเนินงานลดพฤติกรรมเสีย่ง 
โรคไม่ติดต่อโดยชุมชน ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ 
16 กุมภาพันธ์



พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

สำนักการศึกษาจัดพิธีเน่ืองในวันครู ประจำป พ.ศ. 2560 โดยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
ใหแกผูบริหารและพนักงานครูดีเดน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน และ
ครูดีเดน รวม 8 ทาน
 

 

สำนักการศึกษาจัดพิธีเนื่องในวันครู ประจำป พ.ศ. 2560
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โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส : สถานศึกษาท่ีจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
ระดับดีมาก ประจำปงบประมาณ 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวง
มหาดไทย

ในการแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ (หุนยนตชกมวย) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลเหรียญเงิน

SBMLD (School-based Management to local Development)
โครงการ
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 น�ยเอกพล ไทยธ�นี เด็กช�ยชยกร ใจคำ� เด็กช�ย สุวัฒน ์
คุ้มพุ่ม นักเรียนโรงเรียนเทศบ�ลวัดจอมคีรีน�คพรต โดยมี นายมนตรี 
นามแฮด และนายประกาศิต พรหมเขียว เป็นครูผู้ควบคุมฝึกสอนได้รับ 
รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (หุ่นยนต์ชกมวย) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำา 
ปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับเซียร์รังสิต ระหว่าง 
วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ส่งเสริมเด็กนักเรียนพัฒน� 
ศักยภ�พด้�นฝีมือ ส่งเสริมอ�ชีพติดตัว โครงการ SBMLD 
(School-based Management to local Development) โรงเรียน 
เป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยงานไม้เทียม 
เป็นการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย นำาวัสดุเหลือใช้มา
เป็นแบบในการข้ึนรูปและใช้ลวดข้ึนโครง นำาปูนมาผสมข้ึนรูป
ตามแบบและตกแต่งลวดลายลงสีให้สวยงามก็จะได้งานไม้เทียม 
ไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหรือแต่งสวนให้สวยงาม และยัง 
เป็นการร่วมรณรงค์นำาวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหา 
โลกร้อน



จัดพิธีทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ เพื่อเปนสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปใหม

งานประเพณี

จัดพิธีทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในเทศกาลสงกรานต ณ เทศบาล
นครนครสวรรค

วันสงกรานต

กิจกรรมเน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจำป พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี โดยจัดใหสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค ประกวดเทียนพรรษา ประเภทสวยงามและประเภท
ความคิด และรวมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

รวมรองเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ ถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

งานประเพณีลอยกระทง
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โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต และโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต ไดรับโลเกียรติคุณ โรงเรียนพอเพียงทองถ่ินนำรองและ
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ไดรับโลเกียรติคุณ โรงเรียนพอเพียงทองถ่ินตนแบบ

ครูแมแบบแหงการศึกษาไทย

ใหแกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
พิธีมอบทุนมูลนิธิการศึกษา SET 

พิธีมอบทุนทิสโก 
มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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 น�งจิรนัย น้อมมนัส รับโล่ร�งวัลเชิดชู

เกียรติ ครูแม่แบบแห่งก�รศึกษ�ไทย “๙ ตามรอย 

พ่อสานต่อพระราชปณิธานและเกียรติบัตรรางวัล 

ลายมือสวยอนุรักษ์ไทยของนิตยสารเพชรแผ่นดิน”



การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา "เรื่องโรงเรียนปลูกปญญา" ณ หองประชุมโรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม  

ปฏิบัติการ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ของศูนยศิลปกรรมรวมสมัย ศิษยเกาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) ไดรับรางวัลดังน้ี ด.ญ.วราพร สิงหทยาน ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.จตุภัทร บุญยิ้ม ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ 2

การประกวดวาดภาพ

ระดับภาคเหนือครั้งที่ 66 วันที่ 14-16 ธ.ค. 59 
ณ จังหวัดลำปาง ผลการแขงขันระดับประเทศ 
ไดรับรางวัล 2 รายการ ไดแก
1. แขงขันรองเพลงไทยลูกทุงชาย ระดับ ม.1-3 
   (ท.3) ไดรับรางวัลชนะเลิศ
2. การแขงขันหุนยนต กึ่งอัตโนมัติ ระดับ ม.1-3 
   (ท.6) ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

การแขงขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม

นำเสนอโครงงาน “การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือกลับมาใชใหมดวยวิธีการ
Off-site-recycle โดยใชตนกลวยเปนสารสรางตะกอนชีวภาพ
บริเวณตนแมน้ำเจาพระยา”ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรน้ำ ประจำป 2560 ของ สสวท.
 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตไดรับการคัดเลือกสถานศึกษา 1 ใน 20 จากท่ัวประเทศ
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กีฬานักเรียนองคกรปกครองทองถ่ินระดับประเทศ คร้ังท่ี 34 “ 101 เกมส ” 

วันท่ี 9 - 20 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดรอยเอ็ด เทศบาลนครนครสวรรคไดรับ 3 เหรียญ
    - 1 เหรียญทอง วอลเลยบอลชายหาด
    - 1 เหรียญเงิน วอลเลยบอลชายหาด
    - 1 เหรียญทองแดง วอลเลยบอล อายุ 16 ป

นายธนาพันธ วันสืบเชื้อ ระดับชั้น ม.4 รร.เทศบาล 
วัดจอมคีรีนาคพรต ไดรับคัดเลือกจากนักฟุตบอล
รุนอายุไมเกิน 16 ประดับทวีปเอเชีย ติด 1 ใน 4 คน
ไปฝกซอม กับสโมสรบาเยิรน มิวนิก ท่ีประเทศเยอรมัน

นายพงษเทพ เจนสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.6 เปนตัวแทน
นักเรียนไทย รุนอายุไมเกิน 18 ป รวมแขงขันฟุตบอล
นักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ระหวางวันท่ี 6 -16 
กันยายน 2560 ท่ีประเทศอิหราน

ด.ช.ดลธชัย ดีพุม นร.ชั้น ม.1 รร.เทศบาล
วัดจอมคีรีนาคพรต ไดรับคัดเลือก จากโคราช 
ปยะพงษ ผิวออน ติดทีมชาติในสนามโตโยตา
ประเทศไทยไปแขงขันฟุตบอล 7 คน ท่ีประเทศ
ญี่ปุน วันที่ 23 - 30 ส.ค. 2560

ไดรับคัดเลือกจากนักฟุตบอลรุนอายุไมเกิน 16 ป

เปนตัวแทนนักเรียนไทย รวมแขงขันฟุตบอลนักเรียน ที่ประเทศอิหราน

ไดรับคัดเลือก จากโคราช ปยะพงษ ผิวออน
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โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ คร้ังท่ี 66 ประเภทการแขงขัน
ขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 โดยมี นางวรรณวิไล
เอ่ียมอนันต ผูอำนวยการโรงเรียน ครูวัชรวีร ใจจักรธรรม ผูฝกซอม 
และเด็กชาย ชินวัตร กกมาศ เขารับเกียรติบัตร จากผูวาราชการจังหวัด 
นายธนาคม จงจิระ

ชนะเลิศ อันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ คร้ังท่ี 66 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 

เด็กหญิงทิพยวารีย นิ่มสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) เขารับมอบทุนพระราชทาน
เพ่ือการศึกษาสงเคราะห มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจำป การศึกษา 2560 จากนายธนาคม จงจิระ 
ผูวาราชการ จังหวัดนครสวรรค

 

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เขารับมอบทุนพระราชทาน

นายศิริมงคล รัตนภูมิ รับรางวัลเยาวชนดีเดน
จังหวัดนครสวรรค ป 2560 จากนายธนาคม 
จงจิระ ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

รางวัลเยาวชนดีเดน

นายอภิสิทธิ์ นิ่มทอง รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
การแขงขัน Infestation Thailand 

Championship 2017
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สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 

พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรแมดีเดนและสตรีดีเดน ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค ประจำป พ.ศ. 2560
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โครงการ 
สงเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่นแหลงการเรียนรู และ
ศึกษาดูงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560    
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 ถนนเด็กเดิน "เดินตามรอยเทาพอ" 
ณ บริเวณลานดานขางสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค 
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	 กองสวัสดิก�รสังคมดำ�เนินโครงก�รอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเย�วชน  
สภาผู้นำาเด็กและเยาวชน และศึกษาดูงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนถนน 
เด็กและเยาวชน” จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน พบกับ “กิจกรรมถนนเด็กเดิน” ร่วมสนุกกับซุ้ม 
กิจกรรมและสินค้าจากฝีมือเด็ก ๆ อาทิการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ของเยาวชน การแสดงบนเวที 
มุมใส่ลายป้ายสี ประกวดวาดภาพสีชอล์ก ซุ้มแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากนักเรียน ร้านค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็ก 
การแสดงผลงานทางวิชาการ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชน



ปรับปรุงระบบทอสงน้ำประปา ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค   
เทศบาลนครนครสวรรค ไดดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบทอสงน้ำประปา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครสวรรคมาอยางตอเน่ือง

เปลี่ยนกรวดกรองและสาร
กรองโรงกรองน้ำ 1 และ 2
โรงผลิตน้ำโกสีย

ปรับปรุงระบบทอสงน้ำประปาบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ 
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 เทศบ�ลนครนครสวรรค์ ดำ�เนินก�รปรับปรุง

ระบบท่อส่งนำ�้ประป�บริเวณเชิงสะพ�นเดช�ติวงศ์ เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการนำ้าประปาในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ - บริเวณใต้สะพานเดชาติวงศ์ - ชุมชน
ป่าไม้ - วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ - ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ - ตลาดสะพานดำา - ตลาดศรีนคร - โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ - ชุมชนตลาดใต้ โดยสำานักการประปา 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุท่อประปาแตก/ชำารุด แจ้งได้ที่ 

เบอร์โทร 056 - 212175 ตลอด 24 ชั่วโมง

 โดยจำ�หน่�ยนำ้�ให้กับผู้ใช้นำ้�ปีละกว่� 12 ล้�นลูกบ�ศก์
เมตร มีคุณภ�พนำ้�ได้ต�มม�ตรฐ�นนำ้�ประป�ดื่มได้ กรมอนามัย 
พ.ศ. 2553 ที่ทดสอบโดยศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีความจำาเป็นต้องปรับราคาจำาหน่าย 
นำ้าประปาให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคา 
นำ้าประปาที่เทศบาลนครนครสวรรค์จำาหน่ายอยู่ขณะนี้เป็นราคาค่อน 
ข้างตำ่า ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต ท่ีต้องรวมถึงการเดินระบบและ 
บำารุงรักษาระบบ ที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนโดยเฉพาะคุณภาพนำ้าดิบที่มี 
สารปนเป้ือนมากข้ึน ความแปรปรวนของปริมาณนำา้ในแหล่งนำา้ ทำาให้มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการท่ีสูงข้ึน ตลอดจนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่ากระแส
ไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ฯลฯ มีราคาสูงข้ึนตลอดเวลา
ตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมท้ังความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับปรุง 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตรวมท้ังเส้นท่อ ท่ีใช้ในการจำาหน่าย
นำ้าประปา ที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี และการเตรียมความพร้อมใน
การขยายกำาลังผลิตนำ้าประปาในอนาคตอันใกล้น้ี จึงเห็นควรปรับราคา 
ค่านำ้าประปาให้สูงขึ้นในอัตราช่วงละ 1.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการ 
ของประปาเทศบาลฯ มีรายได้เพียงพอที่จะปรับปรุงให้ผู้ใช้นำ้าได้รับ 
บริการที่ดีขึ้น *** 1. ค่านำ้าประปาในเขตและนอกเขตเทศบาลปรับ 
อัตราช่วงละ 1.50 บาท *** 2. ค่านำ้าประปาบ้านพักอาศัยที่มี 
ทะเบียนบ้านชั่วคราว และมาตรวัดนำ้าชั่วคราวในเขตเทศบาล
ลบ.ม.ละ 7.00 บาท ปรับขึ้นเป็น 8.50 บาท *** 3. เงินประกันการ 
ใช้นำ้า บ้านพักอาศัยที่มีบ้านเลขที่ชั่วคราวจำานวน 2,000 บาทโดยจะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป



 สำนักการประปาใหการสนับสนุนน้ำดื่ม
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค อาทิ *กิจกรรม ปนปนปน จักรยาน 
*กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีดวยหัวใจ ฯลฯ

 สำนักการประปา
ดำเนินกิจการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและ
ถังน้ำเพื่อใชในการบริโภค และไดนำน้ำดื่ม
ไปชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมนอกจากน้ัน
ยังใหการสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค
แกประชาชนในพื้นที่ และนอกเขตเทศบาล
อีกดวย

 งานจาง
ดันทอเมนประปาลอดถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 117 ตอน กม. 1+740

ปรับปรุง ทอสงน้ำดิบและจัดหาเคร่ือง
สูบน้ำไฟฟาพรอมแพเครื่องสูบน้ำดิบ
ขนาด 800 ลบ.ม/ชม.โรงสูบน้ำแรงต่ำ 3

โครงการ
ขยายทอเมนประปา ชุมชนชอนตะวัน
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เคร่ืองสูบน้ำไฟฟา พรอมแพเคร่ือง
สูบน้ำดิบ ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม 
โรงสูบน้ำแรงต่ำ 2

ยายทอเมนประปา ถนนหมายเลข 117

งานติดตั้งตูเมนควบคุมระบบไฟฟา และสายไฟฟาโรงสูบน้ำแรงต่ำ 2

งานปรับปรุง

แรงต่ำ เครื่องที่ 4 โรงสูบแรงต่ำที่ 2
งานปรับปรุง ทอทางดูดเครื่องสูบน้ำ
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กองสารสนเทศภาษีและทรัพยสิน
ประวัติความเปนมา กองสารสนเทศภาษีและทรัพยสิน เดิมคือ ฝายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน สังกัดสวนพัฒนารายได สำนักการคลัง ซ่ึงไดมีมติท่ีประชุม ก.ท. 
เห็นชอบใหเทศบาลนครนครสวรรค จัดตั้ง “กองสารสนเทศภาษีและทรัพยสิน” 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อ “เพิ่มความเขมแข็ง” ดานการคลัง

ภารกิจหลัก
           มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลดานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินประกอบไปดวยการปรับขอมูล ที่ดิน 
โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ปาย การประกอบกิจการคาพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต ระบบสารสนเทศ ใหบริการ
ขอมูลแผนที่ ภาษีและทรัพยสิน เปนศูนย สนับสนุน การจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพยสิน ประจำจังหวัดนครสวรรค

ประโยชนหนวยงาน

  ดานการจัดเก็บรายได
- ภาษีทองถิ่น
- คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
- ดานการพัฒนาทองถิ่นรูปแบบตางๆ
- แบงเขตการเลือกตั้ง
- เวนคืนที่ดิน
- ตรวจสอบทางสาธารณะ
- ชุมชน ฯลฯ

ประโยชนประชาชน

 บริการขอมูล
      - ที่ดิน
      - โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
    

ฝายระบบขอมูลภาคสนามและสารสนเทศ 4 งาน
1. งานขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
2. งานสำรวจภาคสนาม  
3. งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
4. งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

โครงสรางของหนวยงาน

พื้นที่ในเขตเทศบาล    27.87   ตร.กม.
เขต (zone)           17       เขต
เขตยอย (Block)      279      เขตยอย
จำนวนแปลงที่ดิน       34,144  แปลง
อาคาร                   47,559  หลัง
ปาย                          14,733  ปาย
                              ขอมูล ณ มกราคม 2561

ขอมูลพื้นฐาน

แผนที่แสดงการแบงเขต
ตำบลวัดไทร

แผนที่แสดงการแบงเขต
ตำบลปากนํ้าโพ

แผนที่แสดงการแบงเขต
ตำบลนครสวรรคตก

แผนที่แสดงการแบงเขต
ตำบลนครสวรรคออก
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รางวัลแหงความสำเร็จ ประจำป 2560

4 5 6

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค
ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ

เปนโรงเรียนพอเพียงทองถิ่นตนแบบ
จากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค
ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ

เปนโรงเรียนพอเพียงทองถ่ินนำรอง
จากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษา

แบบอยางการจัดการเรียนการสอน 
และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค 
ไดผานเกณฑมาตรฐาน
การคัดเลือก ตลาดสด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ขนาดใหญ ประจำป 2560

เทศบาลนครนครสวรรค
ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
และดำเนินงานดานนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของไทย

เทศบาลนครนครสวรรค 
ไดรับมอบหมายจาก
จังหวัดนครสวรรค

ประดิษฐดอกไมจันทนสำหรับ
ใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

1 2 3
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ทุกเรื่องราวจะไดรับการแกไข และนําเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและบริการ
เพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค

สายตรง นายกเทศมนตรี
จิตตเกษมณ  นิโรจนธนรัฐ  /  Jittahkasem Nirojthanarat

ทุกคําถาม ทุกปญหา และเรื่องราวตาง ๆ  
กรุณาแจงผาน ตูปณ.999

   á¨Œ§»ÃÐ»Ò¢Ñ´¢
ŒÍ§   á¨Œ§»ÃÐ»Ò¢Ñ´¢
ŒÍ§

056-212175, 056-336669
ตลอด 24 ชั่วโมง

ในบาน
หรือในที่สาธารณะ

ตลอด 24 ชั่วโมง
056-212175, 056-336669

¹íéÒ·Ø¡ËÂ´ÁÕ¤‹Ò ¡ÃØ³ÒãªŒ¹íéÒ»ÃÐ»ÒÍÂ‹Ò§»ÃÐËÂÑ´

ในบาน
หรือในที่สาธารณะ

ทุกคําถาม ทุกปญหา และเรื่องราวตาง ๆ  
กรุณาแจงผาน ตูปณ.999

ในพื้นที่ตางๆทั่วเขตเทศบาล

เทศบาลนครนครสวรรค เพื่อประชาชน

โดยสามารถติดตอสอบถาม หรือ ขอใชบริการไดที่ ประชาสัมพันธ ชั้น 1 และ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท 056-219555 ตอ 0, 3207

Free Wi-Fi ความเร็วสูง
ในพื้นที่ตางๆทั่วเขตเทศบาล

โดยสามารถติดตอสอบถาม หรือ ขอใชบริการไดที่ ประชาสัมพันธ ชั้น 1 และ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท 056-219555 ตอ 0, 3207

ลูกบาศกเมตรละ 200.-
056-223084

งานสูบสิ่งปฏิกูล
รับเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

ลูกบาศกเมตรละ 150.-

สาธารณสุข 
เทศบาลนครนครสวรรค

056-219549

งานบริการดานความสะอาด

ถูก เร็ว ดี

รับเก็บขยะมูลฝอยเป็นคร้ังคราว เช่น ก่ิงไม้ เศษวัสดุ

สํานักการชาง
เทศบาลนครนครสวรรค

056-219555 ตอ 2406

งานขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

056-222193
งานสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา

056-219555 ตอ 2410
งานสุขาภิบาล ลอกทอระบายนํ้า

àª×èÍÁ¤Ø³¡ÑºàÃÒ
แอพเดียวรูเรื่อง....
เทศบาลนครนครสวรรค รองทุกขขาวสาร เบอรโทรสถานท่ี

App : à·ÈºÒÅ¹¤Ã¹¤ÃÊÇÃÃ¤�
และ www.nsm.go.thดาวนโหลดไดแลวที่... เทศบาลนครนครนครสวรรค

199 หรือ
แจงเหตุเพลิงไหม 

(056) 221101




