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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

 การดำาเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายใต้นโยบาย 
การบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2561  
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  
สาธารณูปโภค ระบบการให้บริการประชาชน ด้านสวัสดิการสังคมและ 
ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การพัฒนากายภาพเมือง  
บริการด้านสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ในอนาคต ระดมทรัพยากรสรรพกำาลังในพื้นที่เพ่ือดูแลผู้สูงอายุอย่าง 
จริงจัง ส่งผลให้เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรางวัล “ดูแลผู้สูงอายุ”  
ระบบการดูแลระยะยาว (Long term care) ดีเด่นระดับประเทศ และ 
ยังได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำา 
ปี 2561 ระดับภาค ในการจัดการปัญหามลภาวะทางนํ้า กระบวนการ 
บำาบัดนํ้าเสียผ่านโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าต้นแม่นํ้าเจ้าพระยา ก่อน
ระบายลงสู่แหล่งนํ้าหรือนำานํ้ากลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
 ในด้านการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City  
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ โลกทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วมาก  เราได้นำาวิธีการทำางานแบบใหม่  นำาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และให้บริการพี่น้องประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ 
เขตพื้นที่เป็นเมืองน่าอยู่สำาหรับคนทุกระดับทุกเพศทุกวัย โดยพัฒนา 
บริการระบบ FREE WIFI เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
และเยาวชน Wifi@Smartcity ซึ่งมีการพัฒนาระบบสัญญาณเพิ่มขึ้น 
และขยายพื้นที่ให้บริการมากกว่า 100 จุด ในเร่ืองความปลอดภัย  
ได้ดำาเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีคุณภาพสูงกว่า 200  
จุด ภายในเขตเทศบาลและกว่า 30 จุดภายในอุทยานสวรรค์ซ่ึงเป็น 
สวนสาธารณะที่มีประชาชนมาใช้บริการในพื้นที่จำานวนมากในการ 
ออกกำาลังกาย ซึ่งสามารถป้องปรามอาชญากรรมให้แก่ประชาชนได้ 
อย่างมาก นอกจากน้ันยังได้พัฒนาเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   
ผ่านทาง App เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง 
ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำาร่วมตัดสินใจในยุค AI :  
Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ ก้าวพร้อมไปด้วยกัน  



 ในโอกาสที่ดิฉันได้ย้ายมาดำารงตำาแหน่งปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ดิฉัน 
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำางานเพื่อพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับพนักงานเทศบาล  
และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนการงานของเทศบาลนครนครสวรรค์  โดยดำาเนินการตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล 
นครนครสวรรค์ ตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านสวัสดิการ 
สังคมและชุมชน ด้านการพัฒนากายภาพเมือง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และด้านการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้ทุกท่าน 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ “คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่  
ชูเศรษฐกิจพอเพียง”

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี
ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์
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 เทศบาลนครนครสวรรค์และประชาชนจิตอาสานำาจิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกัน 
ทำาความสะอาดสองข้างทาง พร้อมจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางรับ -ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำาการ 
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 เทศบาลนครนครสวรรค์และประชาชนจิตอาสา 
ในเขตเทศบาลร่วมทำากิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความ ดี  
ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็น 
พระราชกุศลบำาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในเขตเทศบาล 
นครนครสวรรค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
28 กรกฎาคม 2561
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กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”



 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดนครสวรรค์  
และประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาล ร่วมทำาความสะอาดเส้นทางรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ  
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในการพระราชทานเหรียญกาชาด 
สมนาคุณชั้นที่ 1 ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดโครงการ “จิตอาสาเราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”  
เทศบาลนครนครสวรรค์ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาล ร่วมทำากิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความ ดี  
ด้วยหัวใจ”
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กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”



 จิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”  
เทศบาลนครนครสวรรค์ จิตอาสาพัฒนา 
เมืองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทุกวันพุธ โดย 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วม
ปฏิบัติงานทำาความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ  
ชุมชน วัด ถนน ทางเท้า พร้อมกับกิจกรรม 
รวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำาลาย 
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลาย และแมลง
พาหะนำาโรคต่าง ๆ
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กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”



 เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งเสริม
การออกกำาลังกาย จัดกิจกรรมปั่นวัดใจ 
มังกรปากนํ้าโพ 3 The colorful ร่วมกับ 
ชมรมปั่นจักรยานในจังหวัดนครสวรรค์  
โดยนายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  นายก 
เทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธาน 
เปิดงาน กิจกรรมปั่นวัดใจ มังกรปากนํ้าโพ 3 
The colorful วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561  
มี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ  
กว่า 5,000 คน
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โดยจัดกิจกรรมต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
ปั่นวัดใจมังกรปากนํ้าโพ 3 The colorful  
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.  
พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุน 
และจับฉลากรางวัลให้ผู้มาร่วมกิจกรรม  
ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ หลังจากนั้น 
เป็นการแสดงโชว์จากคณะเสือไหหนำา  
คณะสิ ง โตกว๋องสิ ว คณะมั งกรทอง  
ตลอดจนกิจกรรม “Night Trip” 
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 24 เมษายน ของทุกปี เป็น 
วันเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์  
จัดโครงการวันเทศบาล พิธีเจริญ 
พระพุทธมนต์ คณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำา  
และพนั ก ง านจ้ า ง ผู้ นำ า ชุ มชน 
ร่วมทำาบุญถวายภัตตาหารเพล 
แด่พระสงฆ์ จำานวน 9 รูป พร้อม 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องใน 
วันเทศบาล

     นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ  
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์ อ่านสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย เนื่องใน

วันเทศบาล
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วัน เทศบาล



 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ตลอดปี พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาโครงการ การดำาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยในการประชุมาฯ 
ทกุครัง้ เทศบาลนครนครสวรรคไ์ดเ้ปดิโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมรับฟังการประชุม เพ่ือเปน็การส่งเสริมการมสีว่นรว่ม 
ในการบริหารงานท้องถิ่น

 โครงการฝึ กอบรม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก า รหลั กสู ต ร  
“การบริหารงานบุคคล การเลื่อนระดับ ตามมติ ก.กลาง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าและสวัสดิการ 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

 เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้บริการทําบัตรประชาชนนอกสถานท่ี 
ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการที่ไม่สามารถ 
เคลื่อนย้ายได้
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 งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำานักปลัด 
เทศบาล ดำาเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขต 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือให้มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
ร่วมกัน “คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”

กวดขันจับกุมผู้ค้ากระทำาผิดกลางคืนรอบอุทยานสวรรค์
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งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง



 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมซ้อมแผนรับเหตุอัคคีภัย  
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาล การซ้อมแผนเป็นการบูรณาการ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในจังหวัดและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้ประชาชน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำาเนินการ 
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)  
ที่มีคุณภาพสูง บันทึกภาพในสภาพ 
แสงน้อย หรือฝนตกเพิ่มเติม รวม 
มากกว่า 30 จุด ท้ังภายในอุทยาน 
สวรรค์ บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ 
รอบอุทยานสวรรค์ สามารถป้องปราม 
ปัญหาอาชญากรรม ให้แก่ประชาชน 
ผู้มาใช้พื้นที่ โดยที่ผ่านมาเทศบาล 
นครนครสวรรค์ดำาเนินการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดคุณภาพสูง  
ทั้งกล้องที่สามารถบันทึกภาพได้ท่ี

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
ของเทศบาลนครนครสวรรค์

ความละเอียด 40 ล้านพิกเซล กล้องมุม 180 องศา กล้องไร้สาย ในพื้นที่ 
สาธารณะต่าง ๆ มากกว่า 200 จุด ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องปรามปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด  
การพิจารณาคดีจราจร สืบสวนการของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ติดตามผู้กระทำา 
ความผิดกฎหมาย อีกทั้งมีการพิจารณาเพ่ิมจุดติดตั้งที่เหมาะสม พัฒนา 
ระบบกล้องที่มีความชัดเจน ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่ประสบเหตุ 
ทั้งเหตุอาชญากรรม และจราจร สามารถขอดูกล้องและใช้เป็นหลักฐาน 
ประกอบ โดยนำาใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำารวจติดต่อรับบริการได้
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งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน



 เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังให้เด็ก 
มีความรู้พื้นฐาน มีความสังเกต รู้จักวิธีการเอาชีวิตรอดหากประสบเหตุสาธารณภัย อีกทั้งเรียนรู้ว่าควรปฏิบัติ 
ตามกฎจราจร สัญญาณจราจร เพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทาง

 นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ นําชม 
ร ะ บ บ ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์  
วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล 
นครนครสวรรค์ พร้อมยํ้าเตือน 
ให้ เ ด็ ก ๆ และผู้ ป กค รอ ง 
ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลด 
ปัญหาอุบัติเหตุ

 โดรน กล้องระดับความสูง 
ในการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอมุมสูง  
เพื่อใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน

 การประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วม
พิจารณาการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของเทศบาลนครนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561- 2564)

             พัฒนาระบบให้บริการ Wi-Fi ฟรี แทนระบบเดิม (ILive)  
สู่ระบบใหม่ (Wi-Fi@SmartCity) ซึ่งมีการพัฒนาระบบสัญญาณ และ
พืน้ที่บริการให้ดียิ่งขึ้น ใช้บริการได้ฟรี โดยนำาบัตรประชาชน อุปกรณ์ที่
จะใช้งาน Wi-Fi มาประกอบการลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก 
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เทศบาลฯ ร่วมกับโรงเรียน  
ปลูกฝังเด็กปฏิบัติตามกฎจราจรและเรียนรู้สาธารณภัย



 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ และงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของเทศบาลนครนครสวรรค์ เผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ ประสานงาน จัดทำารูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์, Facebook, Line, เชื่อมการให้บริการประชาชนผ่านทาง Application  
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ระบบเสียงตามสายภายในสำานักงาน อีกทั้งพิธีกรดำาเนินรายการ จัดทำา Spot  
ประชาสัมพันธ์ จัดทำาป้าย Cut Out การบันทึกภาพ ส่งข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น จัดทำาวารสาร 
เทศบาล ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านรถประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม  
โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์  
ผ่านทางระบบกระจายเสียงไร้ สายของ 
เทศบาลนครนครสวรรค์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 
13.00 -14.00 น. จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทย ุ
กระจายเสียง สวท.นครสวรรค์ FM 93.25 MHz  
เวลา 09.15 -10.00 น. FM 104 MHz วันจันทร์- 
ศุกร์ เวลา 11.00 -12.00 น.

 จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน  
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำาปี 2561  
โดยเชิญวิทยากรจากสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
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งานบริการและเผยแพร่วิชาการ และ  งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน



 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
เทศบาลนครนครสวรรค์ มีนโยบาย 
ในเรื่องของส่ิงแวดล้อมออกมาอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยการประชาสัมพันธ์ 
และรณรงค์ไปยังประชาชนให้หันมา 
ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม 
หลากหลายแนวทาง ทั้งการคัดแยก 
ขยะ นำาของที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่   
ส่วนการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
เป็นอีกหนึ่งแนวทางการรณรงค์ 
ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการ 
จัดกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น ประจำา 
เดือน โดยให้ประชาชนได้มาร่วมกัน 
ทำากิจกรรมทุกวันอาทิตย์สุดท้าย
ของเดือน
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เทศบาลนครนครสวรรค์
รณรงค์ส ่งเสริมการใช้จักรยานเพือ่ช่วยลดมลภาวะโลก



ลำาดับที ่ 1 โทรทัศน์สี LED  จำานวน 1 รางวัล       
ลำาดับที ่  2 ตู้เย็น  จำานวน 1  รางวัล       
ลำาดับที ่  3 ไมโครเวฟ  จำานวน 2 รางวัล          
ลำาดับที ่ 4 พัดลมตั้งพื้น  จำานวน 9 รางวัล
ลำาดับที ่  5 พัดลมตั้งโต๊ะ  จำานวน 5 รางวัล
ลำาดับที ่  6 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำานวน 2 รางวัล
ลำาดับที ่  7 กระทะไฟฟ้า  จำานวน 1 รางวัล

 เทศบาลนครนครสวรรค์  ขอขอบคุณประชาชน 
ผู้เสียภาษีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
และการยื่นแบบและชำาระภาษีประจำาปี พ.ศ. 2561  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำารุงท้องที่  
ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงในการนำารายได้จากการเสียภาษี
มาพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
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สำานักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์
จัดโครงการ “ชําระภาษีมีรางวัล” ปีท่ี 3 ประจําปี 2561



 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำาหนดให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต ่

ละปีโดยกำาหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง   

ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยสร้างแรงจูงใจให้ยอมรับการเสียภาษีมากขึ้น  
เพื่อนำารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุข

           ของประชาชน
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 เทศบาลนครนครสวรรค์กำาลังดำาเนินการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่นํ้าเจ้าพระยาโดยการสนับสนุน 
งบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จุดกำาเนิดแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณเกาะยม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดและภูมิภาค อีกทั้งเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตคนพื้นถิ่น
 โดยอาคารมีชื่อว่า “พาสาน” มีการออกแบบโดยการจัดประกวดของสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลักษณะของอาคารสามารถอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่มีระดับนํ้าสูงขึ้นในฤดูฝนได้ อีกทั้ง 
มีการนำาเสนอเรื่องราว ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
มีกำาหนดแล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ.2562

 ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงต่าง ๆ  เดินทาง  
มาประชุม ครม.สัญจร โอกาสน้ีได้ตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา ณ หาดทราย 
แม่นํ้าเจ้าพระยา

พาสาน : อาคารสัญล ักษณ์ตน้แมน่ํ้าเจ้าพระยา
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ระบบปอ้งกันน้ําท่วมพืน้ที่ชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์

คนัป้องกันน้ําท่วมชุมชนเขาโกรกพม่า
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 กรณีระดับน้ําในแม่น้ําเพิ่มสูงใกล้กับระดับปากท่อระบายนํ้าที่ทำาหน้าที่ระบายนํ้าลงสู่แม่นํ้า เทศบาล 
นครนครสวรรค์จะทำาการบล็อกท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันนํ้าจากแม่นํ้าดันย้อนเข้าท่อระบายนํ้าแล้วใช้เครื่องสูบนํ้า 
ที่ติดตั้งเพิ่มเติมทำางานร่วมกับสถานีสูบนํ้า 14 สถานี ที่มีความสามารถในการระบายนํ้ารวม 17,676 ลูกบาศก์เมตร            
ต่อชั่วโมง ระบายนํ้าใช้และนํ้าฝนลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ อาทิ ศูนย์ท่ารถ 
เมื่อฝนหยุดตก ก็จะใช้เวลาไม่นานในการระบายนํ้าในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้เตรียมเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสำารอง 
ขนาด 150 KVA และ 350 KVA ไว้หากเกิดกรณีไฟฟ้าขัดข้อง

 เทศบาลนครนครสวรรค์ดำาเนินการพัฒนา 
พื้นที่บริเวณเกาะญวนเพื่อเตรียมการให้เป็น 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีขี่จักรยาน 
ออกกำาลังกาย และสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่ง 
ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยดำาเนินการ 
อาทิ การก่อสร้างถนนโดยรอบ ก่อสร้างทางเชื่อม 
เกาะญวนพร้ อมอาคารควบคุมระ ดับนํ้ า 
ด้านโรงบำาบัดขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ร่องนํ้าเกาะญวนส่วนงานขุดลอกและเขื่อนหินทิ้ง 
ป้องกันตลิ่งพัง ก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบคลอง 
ด้านเกาะญวน ทางเดินเท้าเลียบคลองด้านหน้า
เขื่อนถนนเจ้าสี่พระยา

แผนปฏิบัติการกรณีระดับนํ้าในแมน่ํ้าสูงขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะยวน
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1. ก่อสร้างศาลาราชานุสรณ์ วัดพุทธมงคลนิมิต
2. ตีเส้นจราจรถนนจากสะพานเดชาาฯ ถึง สนง.อัยการ
 จังหวัดนครสวรรค์
3. ก่อสร้างท่อระบายนํ้าถนนวงศ์สวรรค์จากแยกวิมานแมน 
 ถึงถนนลูกเสือ
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง
5. ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ร่องนํ้าเกาะญวน 
 ส่วนงานทางเดินเท้าเลียบคลอง
6. ก่อสร้างผิวจราจรแยกถนนหลังสนามกีฬากลาง ข้างบ้าน 
 เลขที่ 99/4
7. ก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยมาตุลี 35 ช่วงสอง 
8. ก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายนํ้าชุมชนถาวรพัฒนา 

โครงการก่อสร้างที่สําคัญอื่นๆ
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 เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรางวัล
ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ระดับภาค  
ประจำาปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย “เมือง
อยู่ดี คนมีสุข ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 
และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการที่ดี”

 โครงการ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพผู้สูงวัย และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาล 
นครนครสวรรค์ จัดตั้งให้ผู้สูงอายุได้ทำากิจกรรมเรียนรู้ 
ร่วมกัน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสุขภาพแข็งแรง  
พร้อมสอนวิชาชีพ เป็นรายได้เสริมพิเศษ โดยผู้สูงวัย 
ที่ร่วมโครงการกลุ่มแรกได้รับเกียรติบัตรผ่านโครงการ

 เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ประชาชน 
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ เปลี่ยน 
ขยะเสียเป็นขยะดี นำามาทำาปุ๋ยหมักและนํ้าหมัก 
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์  ด้วยการคัดแยกขยะอินทรีย์ 
ผักผลไม้ที่ไม่ใช้แล้ว ออกจากขยะประเภทอื่น  
ซึ่งทางเทศบาลาฯจะมีเจ้าหน้าที่ไปทำาการจัดเก็บ  
นำามาทำาปุ๋ยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ เพื่อลด
ปริมาณการฝังกลบและเป็นการนำาขยะอินทรีย์ 
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนผู้สูงอายุ

ส่งเสริมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ
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 จากการดำาเนินงานชุมชนต้นแบบ ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ชุมชนหน้าผา ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัย 
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลดน้อยลง โดยสามารถควบคุมระดับ 
ความดันโลหิต ระดับนํ้าตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือดให้อยู่ 
ในเกณฑ์ปกติได้ ออกกำาลังกาย 5 วัน/สัปดาห์ สามารถเลิกสูบบุหรี่ 
ได้สำาเร็จ ร้อยละ 50.00 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ร้อยละ 80.00  
งดรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน และเค็มได้ร้อยละ 73.73
 ด้านความรู้เก่ียวกับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และพฤติกรรมรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ 3อ 2ส มีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ, การเข้าถึง 
ข้อมูลและบริการสุขภาพ, การส่ือสารสุขภาพ, การจัดการตนเอง,  
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ, การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง  มอบครัวเรือนต้นแบบบ้านลดหวาน มัน เค็ม

มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ
ผู้ที่มีภาวะสุขภาพดี

ประชาคม
คืนข้อมูลสุขภาพ

จัดกิจกรรมค่ายจัดการสุขภาพ
ด้านอาหาร

กิจกรรมออกกำาลังกาย
ด้วยรำาวงย้อนยุค

ของสมาชิกชุมชนหน้าผา     

เสวนาปัญหาสุขภาพ

จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านอาหาร          

ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ

(MOU) การดำาเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
โดยชุมชน

เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบ
เมืองนิเวศ (ECo-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

และชุมชนที่ยั่งยืน

ชุมชนต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนหน้าผา
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำาเนินงาน LTC ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นายกเทศมนตรีและทีมผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์เยี่ยม 
ผู้สูงอายุติดเตียง ชุมชนยุวบัณฑิต

สาธิตและฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน 
ในผู้สูงอายุ ชุมชนเกาะยม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้านตาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 
จากผู้สูงอายุติดเตียงจนกระทั่งเดินได้

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  
ติดตามเย่ียมผู้สูงอายุติดเตียง ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 

โครงการสร้างสุขภาวะผูสู้งอายตุดิบ้านตดิเตยีง ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปงีบประมาณ 2561
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 เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำาปี 2561 โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำาหมันสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ตรวจสุขลักษณะสถานที่จาํหน่ายอาหาร ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร  
มือของผู้ประกอบอาหาร ร้านอาหาร ตลาดสดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และอาหารพร้อมบริโภค เพ่ือให้ประชาชน 
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

รณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 33



 ได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศ “มวก.คัพ  
ครั้งที่ 25” ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานาฯ  
มวก.นนทบุรี ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมเทศบาล 
นครนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้อันเชิญถ้วยพระราชทาน มวก.คัพ ครั้งที่ 25  
“ไปยังโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โดยจัดขบวนและสถานที่ตั้งประดิษฐานอย่างสวยงามสมพระเกียรติ

 รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 
ต้านยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปีชาย  
วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

34



 การประกวดบรรยายธรรม 
ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา 
ด.ญ.ปภัสรา จันทรคง นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต  
(ท.4) ได้รับรางวัลชมเชย เข้ารับพระราชทาน 
โล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ณ ลานคนเมือง กรุงเทพ 
มหานคร 25 พฤษภาคม 2561

 ด.ช.ทนงศักดิ์ ชัยรัตน์  
เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัล 
ความประพฤติด ีแก่นักเรียน 
นักศึกษา ท่ัวราชอาณาจักร คร้ังท่ี  
47 จาก าฯพณาฯ ศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำานาจ 
องคมนตรี ณ วัดสามพระยา
วรวิหาร

 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 ด.ญ.พิยะดา โพธิ์มา คนเก่ง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 

 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)  
ได้รับการคัดเลือกให้ เป็น ศูน ย์การ เรียนรู้  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศึกษา ปี 2560 

 การแข่งขันตอบปัญหา 
ธรรมะ วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 
ณ วัดวรนาถบรรพต

 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้น ป.1 - ป.3  
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
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 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีลงนามใน MOU เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลากร 
ครูสอนภาษาจีนระหว่างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพาฯ โดยท่าน หลาน ซู่หง และเทศบาลนครนครสวรรค์  
โดยท่านนายกเทศมนตรีจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ และสักขีพยาน นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภา าฯ และ 
นายฉิน อว้ีเซิน ท่ีปรึกษาระดับสูงของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพาฯ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนกลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา เพื่อเป็นการฝึกสอน 
ให้ผู้สอนว่ายนํ้าได้ประกาศนียบัตร เพื่อสามารถเป็นโค้ชได้ วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 นายกเทศมนตรี จิตตเกษมณ์  
นิโรจน์ธนรัฐ มอบให้ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการอบรม ณ สระว่ายนํ้า สนามกีฬา 
เทศบาลนครนครสวรรค์

 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) จัดโครงการฝึกว่ายน้ําเพื่อความปลอดภัย  
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สระว่ายนํ้าสนามกีฬากลาง เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้งบประมาณ สปสช.
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 รั บ เ สด็ จพร ะ เ จ้ า หล าน เ ธอ 
พระองค์ เ จ้ าสิ ริ วัณณวรีนารี รั ตน์   
เสด็จทรงทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดดงแม่นางเมือง  
ตำาบลบางตาหงาย บ้านดงเมือง อำาเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์

 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)  
ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงยกระดับเป็นศูนย์ 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 นางสาวอรอุษา เกเจริญ อายุ 20 ปี นักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต นักเรียน ทวิศึกษา  
(เรียน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรขั้นพื้นฐานและ 
อาชีวศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) รุ่นที่ 1  
เข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ได้รับทุนมูลนิธิ SET. ต่อเน่ือง เทอมละ 10,000 บาท  
ปีละ 20,000 บาท จนจบการศึกษาปริญญาตรีและได้ 
สองวุฒิการศึกษา คือ ครุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
ขอบคุณมูลนิธิ SET. 

 การแข่งขันทักษะวิชาการ แสดงผลงาน 
นิทรรศการ (ระดับเทศบาล) ประจําปี 2561 จัดขึ้น 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในสังกัด เทศบาล 
นครนครสวรรค์ ได้เผยแพร่และแสดงผลงานทางวิชาการ  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์การจัด 
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  
ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนของเทศบาลนครนครสวรรค ์ 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคเหนือ

      เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ หัวข้อ  
“หลักและวิธีการปฐมพยาบาลเด็กเล็ก การจัดอบรม 
ครั้งนี้ เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานสำาหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให ้
มีความรู้ความเข้าใจ นำาไปใช้ประโยชน์ และสามารถ 
จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กใน 
ความดูแล รู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ 
จะเกิดขึ้น ซ่ึงหากเกิดเหตุสุดวิสัย ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงที 
และถูกต้อง 37



         พธิีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแหง้ 
แดพ่ระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ 2561

 ประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา เนื่องใน 
วันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ประจําปี 2561

เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งเสริมการเรยีนรู้เด็ก เลอืกเรยีนในสิ่งที่ชอบ “ทวิศึกษา” ทางเลือกในการคน้หาตัวเอง 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพ่ือเป็น 
พื้นฐานการคิดสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนค้นพบตนเองในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพสอดคล้อง 
กับนโยบายภาครัฐ และมีโอกาสรับความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพที่หลากหลายนำามาปรับการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างแรงงานระดับฝีมือร่วมกันกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

 รองจินตนา เสรีภาพ นำาทีมร่วมเป็นเกียรติกับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มอบประกาศนียบัตร ปวช.  
ทวศิึกษารุน่แรก ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต จำานวน 34 คน ที่ได้ลงนาม MOU กันระหว่าง 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 
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 การแข่งขัน EGAT  
ยกนํ้าหนักเยาวชนนานาชาติ  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ประจำาปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2  
ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดราชบุร ี
อันดับที่ 1 ประเภทคะแนนรวม 
  ทีมหญิง
อันดับที่ 2 ประเภทคะแนนรวม 
  ทีมชายและหญิง

 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย กีฬา 
วอลเลย์บอลชายหาดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี  
ชาย การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก  
ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2018 รอบคัดเลือกภาคเหนือ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

 รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง 
และ 1 เหรียญเงิน กีฬายกน้ําหนัก ใน 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และ 
ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2561 จังหวัดนครสวรรค ์
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ  
16 ปี ชาย ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด



 กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”  
เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) 

มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ในโครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าสำานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
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 โดยกองสวัสดิการสังคม ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก 
ที่สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถตามวัย การแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์สินค้า และอาหารจากฝีมือเด็ก ๆ  
การแสดงความสามารถบนเวทีจาก โรงเรียนต่าง ๆ กิจกรรมประกวดวาดภาพสีชอล์คบนพื้นถนน กิจกรรม 
นันทนาการ บ้านบอล ม้าโยก เครื่องเล่น และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนน 
อรรถกวีด้านข้างสำานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
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กิจกรรม ถนนเด็กเดิน



 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือฝึกอาชีพประชาชนระยะสั้น  
เป็นเวลา 3 วัน จำานวน 6 อาชีพ ได้แก่ 1.การทำากระเป๋าสะพายมีฝาปิด 2.การทำากระเป๋าใส่เครื่องสำาอาง  
3.การทำากระเป๋าสตางค์ใส่ธนบัตร 4.การทำากระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ 5.การทำากระเป๋าสตางค์เล็กใส่เหรียญ  
6.การทำากระเป๋าใส่พวงกุญแจ

 วันลอยกระทงกะลาสายกะสาสีของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ บริเวณชุมชนหน้าผา

 เวทขีบัเคลือ่นการพฒันาประเทศโครงการไทยนยิมยัง่ยนื  เปน็การบรูณาการรว่มกบัหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ท้ังงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นและสตรีดีเด่น ประจำาปี 2561 ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

 เทศบาลนครนครสวรรค์ พบปะประชาชนให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค  
ให้คำาปรึกษางานราชการแก่ประชาชน พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรียังเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอข้อคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลาฯ ได้โดยตรง

 เทศบาลนครนครสวรรค์ ให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยอำานวยความสะดวกจัดต้ังจุดบริการท่ี 
บริเวณโถงชั้น 1 ง่ายต่อการมาติดต่อขอยื่นลงทะเบียน
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บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการเทศบาลพบประชาชน

พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำาปี 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น ประจำาปี 2561



โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา  ชุมชนไชยศิริ

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา
แควใหญ่ - โรงเรียนวิชาวดี

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา
ซอยมาตุลี 35

โครงการวางท่อเมนประปา
บริเวณเกาะยม

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา  ซอยธรรมวิถี 7
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โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา

โครงการวางท่อเมนประปาใหม่

1 ชุมชนไชยศิริ เปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมท่อเหล็กที่เก่าหมดอายุการใช้งาน เปลี่ยนเป็นท่อ PVC 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ความยาว 170 เมตร
2 ซอยธรรมวิถี 7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องนํ้าประปาไหลน้อย บริเวณชุมชนวัดวรนาถบรรพต (ปากซอย 
 ธรรมวิถี 7 หรือ ซอยเพ็ชรพงษ์เดิมตลอดทั้งซอยไปจนถึงสระเต่าหลวงพ่อทอง)
3 ประปาแควใหญ่ - โรงเรียนวิชาวดี เนื่องจากท่อเมนเดิมมีขนาดเล็ก ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงขยายท่อเมน 
 จากเดิม 2 นิ้ว เป็น 4 นิ้ว เพื่อให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
4 ซอยมาตุลี 35 เนื่องจากท่อเมนเดิมเป็นท่อเหล็ก ซึ่งหมดอายุการใช้งาน

1 ประปาเกาะยม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อเมนประปาผ่าน ประกอบกับเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มี 
 การก่อสร้างสัญลักษณ์ต้นแม่นํ้าเจ้าพระยาซ่ึงอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพ่ือมีนํ้าสะอาดได้ใช้อุปโภค บริโภค  
 อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
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ตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาเป็นประจําทุกวัน

ล้างแท่นนํ้าดื่ม จุดบริการประชาชน

ล้างบ่อกรอง ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อให้นํ้าประปามีคุณภาพที่ดี

บริการแจกนํ้าดื่ม ตามกิจกรรมของเทศบาล
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ซ่อมแซมปั๊มจ่ายสารเคมี

ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องสูบจ่ายน้ำาประปา

เปลี่ยนท่ออากาศถังตกตะกอนโรงกรองน้ำา 1
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ภารกิจหลัก
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบไปด้วยการปรับข้อมูล  
ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย การประกอบกิจการค้าพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ ระบบ 
สารสนเทศ โครงการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทรัพย์สิน เป็นศูนย์สนับสนุนการจัดทำาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน  
ประจำาจังหวัดนครสวรรค์

โครงสร้างของหน่วยงาน
ฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ 4 งาน
1. งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2. งานสำารวจภาคสนาม
3. งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ข้อมูลพื้นฐาน
จำานวนแปลงที่ดิน จำานวน 33,468 แปลง
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำานวน 47,504 หลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.4) จำานวน 30,460 ราย

ประโยชน์หน่วยงาน
- ภาษีท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
- ด้านการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ
- แบ่งเขตการเลือกตั้ง
- เวนคืนที่ดิน
- ตรวจสอบทางสาธารณะ
- ชุมชน าฯลาฯ

ประโยชน์ประชาชน
- ที่ดิน
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
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กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การปรับปรุงข้อมูล

ในโปรแกรมประยุกต์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(LTAX GIS)

แผนที่แสดงการดําเนินการปรับปรุงระบบ GIS ตรึงภาพถ่าย
ทางอากาศ  จํานวน 64 ระวาง  มาตรตราส่วน  1:500

ข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินลงในระบบ GIS

แผนที่แสดงชั้นข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building) 
ในระบบ GIS

ขยายชั้นข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
(Building) ในระบบ GIS

แผนที่การดําเนินการปรับปรุงระบบ GIS
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กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

 กิจกรรมการเดินสำารวจข้อมูลตามโครงการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำาปี พ.ศ. 2561

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

1 ผู้เข้าข่ายเสียภาษีรายใหม่จาการสำารวจภาคสนาม 959 ราย

2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในอาคารจากการสำารวจภาคสนาม 1,451 แปลง

3 การนำาเข้าข้อมูล LTAX-3000 26,072 ราย

4 การลงข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  LTAX GIS 49,685 แปลง

5 สำารวจตามคำาร้อง 6,976 ราย

6 สำารวจตามใบคำาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,081 ราย

7 สำารวจตามใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ผ.ท.9) 158 ราย

8 สำารวจตามใบขออนุญาตประกอบกิจการค้า (ผ.ท.11) 278 ราย

9 สำารวจตามผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์รายใหม่ 339 ราย

10 รายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  77,576,139.89 บาท

11 รายรับภาษีบำารุงท้องที่ 947,135.89 บาท

12 รายรับภาษีป้าย 18,089,798.78 บาท



 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดการอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ 
สำาหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ  
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
ประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ 
กำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

 หน่วยตรวจสอบภายในกําหนดตรวจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และหน่วยงาน 
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการควบคุมภายใน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อทางราชการสูงสุด
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