
ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561

www.nsm.go.th

 facebook : เทศบาลนครนครสวรรค์

   ลาภ   ไพบูลย์พูนเพิ่มเสริมสุขศานต์

ยศ     บันดาลดลชีวาพาสุขศรี

สรรเสริญ แพร่แซ่ซ้องก้องธาตรี

สุข     ทวีรับปีใหม่สดใสเทอญ



2

	 ในศภุวาระดิถอีนัเป็นมงคลยิง่วนัขึน้ปีใหม่	ปีพทุธศกัราช	2561	ผมขอส่ง

ความสุขมายังทุกท่าน	และกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายในสากลโลก	หลวงพ่อศรีสวรรค์	พระคู่บ้านคู่เมืองนครสวรรค์	เจ้าพ่อ–	

เจ้าแม่ปากน�้าโพ	ที่เคารพสักการบูชาของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์	รวมทั้ง

บารมแีห่งองค์สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ตลอดจนผลแห่งกรรมดทีีท่่านได้สร้างสมไว้	

ได้ช่วยปกปักรกัษา	คุม้ครองป้องกนั	ให้ทกุท่านพร้อมครอบครวัได้สมปรารถนา

ทุกประการและมีความเจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นตลอดไป

(นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ)

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
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(นายธีระเดช	บางสมบุญ)

ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

(นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์)

ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

ขออาราธนา		สิ่งศักดิ์สิทธิ์		นิมิตผล

บัลลดาลดล		ให้พ้นทุกข์		สุขสดใส

การคิดไว้		ให้สมหวัง		ดั่งตั้งใจ

อุปสรรค		โพยภัย		ไม่แผ้วพาน

ให้ทรัพย์สิน		เงินทอง		มากองเถิด

ลาภยศเกิด		สมดังจิต		อธิษฐาน

ท�าสิ่งใด		ให้สมหวัง		ดั่งปณิธาน

ทั้งเรื่องงาน		เรื่องครอบครัว		ลงตัวเทอญ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	2561	ขอส่งความปรารถนาดี

อันอบอุ่นนี้ให้แก่ทุกท่านและครอบครัว	ขอให้มีความ

สุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี

การงานประสบความส�าเร็จและก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป

รวมทั้งขอให้มีความสุขกับครอบครัวของทุกท่านด้วย

สวัสดีปีใหม่	พ.ศ.	2561
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เรียน	ท่านพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ทุกท่าน

	 การด�าเนินงานตลอดปี	 พุทธศักราช	 2560	 ที่ผ่านมา	 ของเทศบาลนครนครสวรรค์	 คณะผู้บริหาร	

สมาชกิสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	และพนกังานเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลนครนครสวรรค์	ได้ร่วมกนักบัผู้แทน

ภาคประชาชนพิจารณาคัดสรร	โครงการ	อีกทั้งวางแนวทางการด�าเนินงานต่างๆ	เพื่อให้สอดคล้อง	เหมาะสม	

ตรงตามสภาวการณ์	และปัญหาความต้องการของประชาชนในทกุด้าน	ทัง้ด้านการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	

ด้านการศึกษา	ศาสนา		วัฒนธรรมและนันทนาการ	ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน	ด้านพัฒนากายภาพเมือง	

ด้านการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คง	และด้านการบรหิารจัดการทีด่	ีโดยจะได้มกีารน�าเสนอบาง

ส่วนในวารสารฉบับนี้		ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าประสงค์ตามแนวทางวิสัยทัศน์ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ก�าหนดไว้	

คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง
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สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ตลอดปี พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาโครงการ การด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

นครนครสวรรค์  โดยในการประชุมฯ ทุกครั้ง เทศบาลนครนครสวรรค์ได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น
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โครงการขบัเคลือ่นงานส่งเสรมิความร่วมมอื การคุม้ครองและพฒันาคนเร่ร่อนและคนขอทานในชมุชน	โดยศูนย์คุ้มครองคน

ไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์จัดการประชุมเพื่อน�าเสนอแนวปฏิบัติของโครงการแก่บุคคลกรเทศบาลนครนครสวรรค์

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน							

เกี่ยวกับปัญหาเพศสัมพันธ์

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดโครงการถนนเด็กเดิน	 เป็นประจ�าทุกเดือน	บริเวณถนนอรรถกวี	 ด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์	

เพื่อเปิดโอกาส	และพื้นที่	ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงอออกในด้านต่างๆ		อาทิ	มุมศิลป์	มุมใส่ลายป้ายสี	บ้านบอล	การแสดง

ความสามารถของเดก็	และเยาวชนบนเวท	ีการประกวดวาดภาพสชีอล์ก	ซุม้อาหาร	การแสดงสนิค้าผลติภณัฑ์จากนกัเรยีนต่างๆ
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โครงการเทศบาลพบประชาชน	ส่วนการงานเทศบาลนครนครสวรรค์พบปะให้บรกิารด้านต่าง	อาท	ิตรวจสุขภาพ	มอบยารกัษา

โรค	 ให้ค�าปรึกษางานราชการแก่ประชาชน	 พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีนครนครนครสวรรค์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ				

ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ	ได้โดยตรง

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการตัวอย่าง	โครงการประกวด

ชุมชนพัฒนาดีเด่น	และการคัดเลือกคณะกรรมการตัวอย่าง

เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้สภาเดก็	ตามโครงการอบรมส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมเดก็และเยาวชน	เพือ่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็น	แนวความคิด	และความสามารถ

โครงการประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น	 ชุมชนในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์	ประจ�าปี	พ.ศ.2560
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ส่งเสริมทางด้านกีฬา

นักกีฬาสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครนครสวรรค์	 สามารถ
คว้าเหรียญและชัยชนะในการแข่งขันกีฬาตามรายการ
ต่างๆ	 มาครองได้	 ซ่ึงเป็นอีกด้านหน่ึงท่ีเทศบาลนคร
นครสวรรค์ส่งเสริม	 “โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน

กีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์”  

พัฒนาการเรียนการสอน

การเรียนการสอนถือเป็นสิ่งส�าคัญในการปลูกฝังเด็ก	 โดยตัวผู้สอนเองต้องมีศักยภาพและการส่งต่อความรู้ที่เข้าถึงตัวเด็ก
และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไปได้	เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการส่งเสรมิในเรือ่งนีแ้ละ
พฒันาศกัยภาพทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน	โดยจดัอบรมเชิงปฏบิตักิารด้านต่างๆ	พร้อมประเมนิคณุภาพสถานศึกษา	อาท	ิโครงการ	
BCL,	การอบรมเชงิศลิปะ,	เพือ่เตรยีมความพร้อมของครแูละนกัเรยีน	ในการเข้าสูส่งัคม	ยคุใหม่แห่งการเรยีนรูแ้ละน�าความ
รู้ที่ได้ไป	ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

ส่งเสริมวิชาชีพ

กิจกรรมที่ควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน	โดยเทศบาล
นครนครสวรรค์ได้ส่งเสริม	 วิชาชีพให้แก่เด็กๆ	 ตลอดจน
ผู้ปกครองที่สนใจ	 ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ช�านาญงาน		
เป็นอีกทางเลือกท่ีจะสานต่อเป็นอาชีพเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได้
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ส่งเสริมรักการอ่าน

เทศบาลนครนครสวรรค์มีนโยบายในการส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆ	 โดยการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์	 เพื่อเป็นการเปิด								
โลกทัศน์และมุมมองให้กว้างขึ้นและสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตได้	 โดยห้องสมุดของโรงเรียน	 มีหนังสือหลากหลายและ
เหมาะสมกับช่วงวัย	ที่ช่วยเสริมความรู้และจินตนาการ

คุณธรรม จริยธรรม

เทศบาลนครนครสวรรค์	ได้มกีารส่งเสรมิคณุธรรมปลกูฝังให้เดก็นักเรยีน	โดยการซมึซบัจากชวีติประจ�าวนั	เช่น	ด้านความ
ซือ่สตัย์	การมสีมัมาคารวะ		ความกตญัญ	ูนอกจากนีย้งัมีการจดัอบรมคุณธรรมให้กบัเด็กนกัเรยีนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ

การแสดงนิทรรศการ

นิทรรศการทางด้านวิชาการ	ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์		เพื่อแสดงผลงานของเด็กนักเรียนโดยจะจัดรวม
ผลงานทุกปีการศึกษา
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โครงการ  ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมด้วยจิตอาสา	ร่วมกันท�าความสะอาดอุทยานสวรรค์	สถานที่สาธารณะ	ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์	โครงการ	ท้องถิ่นไทย	รวมใจภักดิ์		รักษาสิ่งแวดล้อม	เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการ	การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย	และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย	เทศบาลนครนครสวรรค์	จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ให้ผู้สูงอายุได้ท�ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน	สามารถช่วยเหลือตนเองได้	มีสุขภาพแข็งแรง

ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ส�านักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์	 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 อย่าง
ต่อเนื่อง	 เพื่อดูแลสุขลักษณะให้ถูกต้อง	 พร้อมมอบของเครื่องอุปโภคตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ดูแล	 เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดติด
เตียง	ไม่เกิดภาวะโรคซึมเศร้า

ตลาดสดเทศบาล

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับเกียรติบัตรตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกตลาดสดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นขนาดใหญ	่ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ซึ่งทีผ่่านมาส�านักการสาธารณสุขฯ	ได้มีการพัฒนาตลาดสดโดยการร่วมมือ

ของผู้ค้าและหน่วยงาน	ให้ถูกสุขลักษณะ	สะอาดปลอดภัย	คุ้มครองผู้บริโภค
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การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลนครนครสวรรค์เตรยีมพร้อมรบัสงัคมผูส้งูอาย	ุรวมกลุม่ผูสู้งวัยให้มกีจิกรรมท�าพร้อมดแูลเรือ่งของสุขภาพให้ความรูใ้นการ

ออกก�าลังกาย	การทานอาหาร	สุขภาพกายใจให้แข็งแรง	ยกตัวอย่าง	เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์คัด

กรองต้อกระจกฟรี	พร้อมกันนีย้งัมอีาสาสมคัรสาธารณสขุคอยดแูลเพือ่การจดัการปัญหาสขุภาพให้ตรงกบัความต้องการมากทีส่ดุ

Green Office

เทศบาลนครนครสวรรค์	ได้รับการพิจารณารับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส�านักงาน   

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	(Green	Office)	ระดบัดมีาก	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558

เทศบาลนครนครสวรรค์ท�า MOU ก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลนครนครสวรรค์ลงนามบันทึกความร่วมมือ	 (MOU)	 กับองค์การ

บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	เพือ่ยนืยันเข้าร่วมโครงการ 

กลไกส่งเสรมิการด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกมุง่สูเ่มอืงคาร์บอนต�า่	เพือ่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมรณรงค์

ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	ประจ�าปี	2560	โดยการเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า	 ท�าการ

ส�ารวจข้อมลูจ�านวนและขึน้ทะเบยีนสนุขัและแมว	

และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ไข้เลือดออก

เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์ป้องกันโรคไข้

เลอืดออก	ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลนครนครสวรรค์	โดย

ประชาสมัพนัธ์และจัดกจิกรรมโดยให้ประชาชนใน

ชมุชนได้มส่ีวนร่วม	พร้อมแนะวธีิก�าจดัลกูน�า้ยงุลาย

และฉีดยาก�าจัดยุง
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การประชาคม	 เรื่อง	 การรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท�าร่างเทศบัญญัติ	 เทศบาลนคร
นครสวรรค์	ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.2535	และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

การประชุมประชาคมเมือง	เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ	ข้อคิดเห็นของประชาชน	ผู้แทนองค์กร	สมาคม	ชมรม	หน่วยงานทั้งภาครัฐ	
และเอกชน	ประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์

การพัฒนาระบบ ICT ภายในเทศบาลนครนครสวรรค์
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การพัฒนาระบบ ICT ภายในเทศบาลนครนครสวรรค์

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศ	 ไปในทิศทางใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานระหว่างรัฐและเอกชนการน�ากระบวนการด้าน	 ICT	 มาใช้
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุถอืเป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่าและลดปัญหาในหลายๆ	
ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้น�านโยบายมาปรับใช้ในการบริหาร
จดัการและบรกิารประชาชน	(E-Local	admin)	โดยพฒันาให้สอดคล้อง

กบัสภาพพืน้ทีชุ่มชนและความต้องการโดยรอบ	นายกเทศมนตรไีด้ให้ความส�าคญัในระดบัต้นๆ	
ในการยกระดบัการบรกิารด้าน	ICT	ให้มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ดังนี้

1. การติดตัง้กล้อง CCTV	เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ด�าเนนิการตดิตัง้กล้อง	CCTV	กระจาย
ภายในเขตพืน้ทีใ่นลกัษณะครอบคลมุ	กระจายตามจดุเสีย่งต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	ม	ีSoftware	
บรกิารจดัการทีด่	ีท�าให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจสามารถจบักมุผูก้ระท�าความผดิได้อย่างรวดเรว็	เป็นการ
ปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กล้องที่มีคุณภาพต�่าจะถูกทดแทนด้วยกล้องที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัย	ในอนาคตอาจจะติดตั้งระบบเพิ่มเติม	ทั้งนี้	 เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตพืน้ทีคื่อเป็นความส�าคัญอย่างยิง่ในการด�าเนนิการโครงการในระบบต่อไป

2. การจัดการกล้อง CCTV แบบเคลื่อนที	่เพื่อติดตั้งใช้งานตามวัตถุประสงค์	ปัจจุบันงาน
ประเพณีการถ่ายทอดสดด้านต่างๆ	 ของนครสวรรค์มีประชาชนให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลา	
เช่น	ประเพณีแห่มังกรตรุษจีน	สงกรานต์	การจัดงาน	EVENT	อื่นๆ	หรืองานส�าคัญๆ	ที่ได้รับ
การร้องขอจากจงัหวดั	เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จดัหากล้องเคลือ่นทีแ่บบพเิศษไว้จ�านวน	๑๒	
ตัว	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน	ปัจจุบันมีหน่วยงานมาขอใช้บริการอยู่บ่อยครั้ง	เช่น	การเฝ้า
รับเสด็จ	การท�างานการรักษาความปลอดภัย	การเฝ้าระวังภาวะน�้าท่วม	ฯลฯ

3. การจัดท�า MULTI MEDIA	อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	LANDMARK	แห่ง
ใหม่ของนครสวรรค์	 แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีประชาชนให้ความสนใจ	 แนวทางของเทศบาลนคร
นครสวรรค์	คือการเปิดมุมมองใหม่และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น	การน�าเสนอ	
MULTI	MEDIA	ในลกัษณะแสงสีเสียง	ฉายไปตวัอาคารด้วยประวตันิครสวรรค์ความเป็นมาของ
ต้นน�า้เจ้าพระยา	การเล่าเรือ่งราวผ่านมมุมองทีแ่ปลกใหม่	ท�าให้นกัท่องเทีย่วเกดิความประทบั
ใจและสร้างสีสันได้	เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น	โดยจะจัดท�าเมื่ออาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น�้าเจ้าพระยาแล้วเสร็จภายในปี	2561

นอกจากนี	้ยงัมโีครงการต่างๆอกีมากมาย	ตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์
เพื่อพัฒนาระบบ	ICT	ให้ทันสมัย	เปิดช่องทางการเข้าถึงบริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ได้
อย่างเตม็ที	่ตาม	THAILAND	4.0	โดยเทศบาลนครนครสวรรค์หวงัว่าการพฒันาด้าน	ICT	อย่าง
ยัง่ยนืจะท�าให้ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละผูส้ญัจรทัว่ไปนครสวรรค์จะได้รับการดแูลป้องกนัและรบั
บริการครบถ้วน	ประทับใจ	และเทศบาลนครนครสวรรค์จะพัฒนาสิ่งต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะ	
ข้อแนะน�าของเจ้าหน้าที่	ประชาชนที่ได้แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมความสามารถต่อไป
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การจัดระเบียบถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเพื่อให้ทางเท้ามีทางเดินและพ่อค่าแม่ค้าขายของได้

สถติกิารรับค�าร้องและด�าเนนิการตามระเบยีบของทางราชการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	อาท	ิการรบัค�าร้องขอ
โฆษณาการตดิป้ายและแจกใบปลวิในทีส่าธารณะ	การขอใช้สถานทีส่าธารณะเป็นการชัว่คราว		การแก้ไขเรือ่งร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของประชาชน	 เปรียบเทียบปรับตาม	พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ	พ.ศ.	 2535	การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง	รวมผู้มาใช้บริการ	ทั้งสิ้นมากกว่า	1,074	ราย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์

ส�านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์กรณผีูป่้วยตดิเตยีงคนชราและผูพ้กิารไม่สามารถเคลือ่นย้ายได้และมีความจ�าเป็นในการใช้บตัรประจ�าตัว
ประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วนตามแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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การป้องกันปัญหาน�้าท่วม และช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่ ได้รบัผลกระทบจากปัญหาน�า้ท่วมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีฯ	 แจ้งเตือน
ประชาชนในพื้นที่เกาะญวนและเกาะยมให้ย้ายและยกสิ่งของให้
อยู่ในพื้นที่สูงขึ้น	

ตรวจสอบระบบระบายน�้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	
พร้อมสัง่การบลอ็กท่อระบายน�า้เพิม่เตมิ	เพือ่ป้องกันน�า้จากแม่น�า้
เจ้าพระยาดันย้อนเข้าท่อระบายน�้า	

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	 ส�านักการสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม	ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น	ตรวจวัดความ
ดันโลหิต	และมอบยารักษาและบรรเทาโรคที่มากับน�้าท่วม	ให้แก่
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมขัง

การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โดยนายธนาคม	จงจิระ	 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์	 เทศบาลนครนครสวรรค์	และหน่วยงานต่างๆ	
ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีฯ	สั่งการเพิ่มแนว
หินคลุกป้องกันปัญหาน�้าท่วม	 ในพื้นที่ชุมชนเดชาพัฒนา	 ชุมชน
เทวดาสร้าง	และชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต

ตรวจสอบระบบระบายน�า้บริเวณชมุชนหนองสาหร่ายและพืน้ทีลุ่ม่
ต�า่ใกล้เคยีง	พร้อมสัง่การบลอ็กท่อระบายน�า้เพิม่เตมิจดุที	่6	บรเิวณ
ถนนริมแม่น�้าแยกศาลเยาวชนและครอบครัว
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ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	เพิ่มความปลอดภัยภายในอุทยานสวรรค์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน�้าในเกาะญวน

ก่อสร้างถนนพร้อมตีเส้นจราจร

เลนจักรยาน
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 อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	สถานที่	
ท่องเทีย่วแห่งใหม่ของเมืองปากน�า้โพทีก่�าลงัจะเกดิข้ึน	ถกูสร้าง
ขึ้นบริเวณพื้นที่เกาะยม	ต.ปากน�้าโพ	อ.เมืองฯ	จ.นครสวรรค์	
สถานที่จุดบรรจบของแม่น�้าสี่สาย	ปิง	วัง	ยม	น่าน	ต้นก�าเนิด
ของแม่น�้าเจ้าพระยา	 ความโดดเด่นของทัศนียภาพบริเวณ
นี้	 เมื่อยามอาทิตย์สาดแสงจะเห็นประกายระยิบระยับอยู่บน
แม่น�้าสองสี	 ตลอดจนทัศนียภาพโดยรอบ	 ท่ีสื่อให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตของชาวปากน�้าโพ	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น	 อาคารสัญลักษณ์น้ีเกิดจากแนวคิดร่วมกัน
ระหว่าง	นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์	เทศบาลนครนครสวรรค์	ชมรมรกัษ์เจ้าพระยา	และ	
ประชาชนชาวนครสวรรค์	โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
การก่อสร้างจากกรมการท่องเทีย่ว	กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กีฬา	จ�านวน	117,600,000	บาท
	 อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยามีช่ือว่า	 “พา
สาน”	 โดยมีที่มาจากค�าว่าผสานคือการรวมกันแต่พาสาน
คือการพาคนเข้าไปสานให้เกิดการผสมผสานกันระหว่าง	 คน	
สถานที่	 และช่วงเวลา	 อาคารแสดงตัวตนท่ีมีความหมายเชิง
สัญลักษณ์	 เอื้อประโยชน์ต่อผู้มาใช้งานและเรื่องราวท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของแม่น�้าเจ้าพระยาถูกสะท้อนออกมา	 ในรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและแทรกตวัอยูใ่นธรรมชาตอิย่าง

อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองปากน�้าโพ

กลมกลนืกบัลกัษณะโครงสร้างคล้ายเส้นสายที	่สอดประสานกนั
มาบรรจบที่ปลาย	 มาจากการรวมตัวกันของแม่น�้าหลักจาก	 4	
สาย	มาประสานกันเป็นสองสายและรวมเป็นหนึ่งเดียว		
	 โดยสถาปัตยกรรมแห่งนี้ถูกออกแบบและก่อสร้าง
ขึ้นสามารถคงอยู่ในสภาพประเทศ	ที่จะมีน�้าขึ้นสูงในช่วงฤดูน�้า
หลาก	ลักษณะของอาคารทีย่กโค้งพ้นน�า้	ประชาชนหรอืนกัท่อง
เท่ียวสามารถพายเรือลอดส่วนโค้งของอาคารชมความงามของ
ริมฝั่งน�้าตลอดจนความงามของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ท่ามกลาง
สายน�้า
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ก่อสร้างแพสูบน�้า	3	โรงสูบแรงต�่า	3

ขยายท่อเมนประปาชุมชนชอนตะวัน ย้ายท่อเมนประปา	ถนนหมายเลข	117

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า1000	kVA	

โรงสูบแรงต�่า	2

ปรับปรุงต่อท่อทางดูด	โรงสูบแรงต�่า	2

ดันท่อประปาลอด	ถนนหมายเลข117	(ชุมชนวิมานลอย)

การปรับปรุงพัฒนาระบบประปา

ส�านักการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์
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เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นประจ�าทุกเดือน อีกทั้งจัด

กิจกรรมสนามฝึกขี่จักรยานควบคู่ไปกับกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพื่อให้ความรู้แก่

เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกฎจราจร วิธีการขี่จักรยานที่ถูกต้องปลอดภัย

กิจกรรมสนามฝึกขี่จักรยานส�าหรับเด็ก

กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน มีประจ�าทุกเดือน
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ก�าหนดการช�าระภาษี ประจ�าปี 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
1.	โรงเรือนกับที่ดิน	ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ	และ
2.	 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	 กับท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกับสิ่งปลูก

สร้างนั้น
โรงเรือน	หมายถึง	บ้าน	ตึกแถว	อาคาร	ร้านค้า	ส�านักงาน

บริษัท	ธนาคาร	โรงแรม	โรงภาพยนตร์	โรงพยาบาล	โรงเรียน
แฟลตหรืออาพาร์ทเม้นท์	คอนโดมเินยีม	หอพกั	คลงัสนิค้า	ฯลฯ

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ	หมายถึง	ท่าเรือ	สะพาน	อ่างเก็บ
น�้า	 ถังเก็บน�้ามัน	 คานเรือ	 ซ่ึงมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดิน
เป็นการถาวร

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ	
หมายถงึ	ทีด่นิซึง่ปลกูโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างอย่างอืน่ๆ	และ
บรเิวณต่อเนือ่งกัน	ซึง่ตามปกตใิช้ไปด้วยกนักบัโรงเรอืนหรอืส่ิง
ปลูกสร้างนั้น	ผู้มีหน้าที่เสียภาษี	คือ	ผู้รับประเมิน	อันหมายถึง
ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

หลักฐานที่ต้องน�ามาแสดง	ดังนี้
1.		ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมาแล้ว
2.		หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร	
3.		สัญญาเช่า,	หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์
4.		บัตรประจ�าตัวประชาชน
การประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน	 	 	 	 เจ้าพนักงานจะ

ท�าการประเมินภาษีจากค่ารายปี	ค่ารายปี		หมายถึง		จ�านวน
เงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 	 	 	 	ผู้รับประเมินจะต้อง
เสียค่าภาษี	ในอัตราร้อยละ	12.5	ของค่ารายปี

การช�าระเงิน						เมื่อผู้รับประเมิน	(เจ้าของทรัพย์สิน)	ได้
รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี	(ภ.ร.ด.8)	จะต้องช�าระค่าภาษี		
ณ	ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง	ภายใน	30	วัน	นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง

การยื่นอุทธรณ	์			กรณีที่ผู้รับประเมินได้รับแจ้งประเมิน
ค่าภาษแีล้วไม่พอใจในการประเมนิค่าภาษีให้ยืน่ค�าร้องขอให้
พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่	ภายใน	15	
วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี	จะมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

การไม่ช�าระภาษีภายในก�าหนดเวลา
กรณีที่ผู้รับประเมินไม่ช�าระค่าภาษีภายในก�าหนดระยะ

เวลาที่กฎหมายก�าหนด	จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
1.	ถ้าค้างช�าระเกิน	1	เดือนนับแต่วันพ้นก�าหนด	จะต้อง

เสียเงินเพิ่มร้อยละ	2.5	ของค่าภาษีที่ค้าง
2.	ถ้าค้างช�าระเกิน	1	เดือนแต่ไม่เกิน	2	เดือน	จะต้องเสีย

เงินเพิ่มร้อยละ	5	ของค่าภาษีที่ค้าง
3.	ถ้าค้างช�าระเกิน	2	เดือนแต่ไม่เกิน	3	เดือน	จะต้องเสีย

เงินเพิ่มร้อยละ	7.5	ของค่าภาษีที่ค้าง
4.	ถ้าค้างช�าระเกิน	3	เดือนแต่ไม่เกิน	4	เดือน	จะต้องเสีย

เงินเพิ่มร้อยละ	10	ของค่าภาษีที่ค้าง
บทก�าหนดโทษ
ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายใน

ก�าหนด	 ผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
ร้อยบาท
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ภาษีบ�ารุงท้องที่

ภาษีบ�ารุงท้องที่	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก	“ที่ดิน”	ซึ่งหมาย
ถึง	พื้นที่ดิน	พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีน�้าด้วย

ขั้นตอนการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต ้องเสียภาษียื่นแบบแสดง

รายการเพือ่เสียภาษี	(ภ.บ.ท.5)	ณ	ส่วนพฒันารายได้	ส�านกัการ
คลัง	เทศบาลนครนครสวรรค์ทุกรอบระยะเวลา	4		ปี

กรณบีคุคลใดเป็นเจ้าของทีด่นิขึน้ใหม่หรอืจ�านวนเนือ้ทีด่นิ
เดมิ	เปล่ียนแปลงไปให้เจ้าของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ	
ภายใน	30	วนั		นบัจากวนัทีเ่ป็นเจ้าของทีด่นิข้ึนใหม่หรอืจ�านวน
เนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง

การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด
กรณีไม่ยื่นแบบ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดจะ

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	10	ของเงินค่าภาษี
กรณีไม่ช�าระภาษี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดจะ

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	2	ของเงินค่าภาษี
การลดหย่อน
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลาย

แปลงทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และใช้ทีด่นินัน้เป็นที่
อยู่อาศัยของตน	เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรม
ของตนให้ลดหย่อน	ไม่ต้องเสียภาษีบ�ารุงท้องที่	50	ตารางวา

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย	 อันหมายถึง	 ป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอื่น	 	 เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้	 ที่วัตถุ
ใดๆ	ด้วยอกัษรภาพหรอืเครือ่งหมายทีเ่ขยีนแกะสลกัจารกึหรอื
ท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

กรณีติดตั้งป้ายใหม	่จะต้องยื่นแบบ	ภ.ป.1	ภายใน	15	วัน		
นับแต่วันที่ติดตั้ง

การช�าระเงินค่าภาษี
ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องช�าระค่าภาษีภายใน	15	วัน	นับแต่

วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะช�าระภาษีในวันท่ียื่นแบบ
เลยก็ได้

อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่	 1	หมายถึง	ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน	 ให้คิด

อัตรา	3	บาท	ต่อ		500		ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่	2	หมายถึง	ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิด
อัตรา	20	บาทต่อ	500	ตารางเซนติเมตร		

ป้ายประเภทที่	3	หมายถึง	 (ก)	ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่า
จะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ	หรือไม่	หรือ	(ข)	ป้ายที่มีอักษร
ไทยบางส่วนหรอืท้ังหมดอยูใ่ต้หรอืต�า่กว่าอกัษรต่างประเทศให้
คิดอัตรา	40	บาทต่อ	500	ตารางเซนติเมตร

เมือ่ค�านวณพืน้ทีข่องป้ายแล้วถ้ามอีตัราภาษตี�า่กว่าป้ายละ	
200	บาท	ให้เสียภาษีป้ายละ	200	บาท

การไม่ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในก�าหนด
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในก�าหนดจะต้อง

เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	10	ของค่าภาษี
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช�าระเงินค่าภาษีภายในก�าหนด

จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	2	ของค่าภาษี

ส�านักการคลัง เปิดบริการรับช�าระภาษีฯ ในช่วงพักของวันราชการ

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 13.00 น. และทุกวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.

ท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ 

0-5621-9555 ต่อ 2305 , 2306 หรือ 

0-5621-9532 – 3 โทรสาร. 0-5621-9529
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร

เทศบาลนครนครสวรรค์ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อลดมลภาวะและการใช้พลังงาน


