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เรีียน พี่่�น้้องชาวนครสุุราษฎร์์ธานีี ที่่�เคารพ
ในเดืือนธัันวาคมถืือเป็็นเดืือนที่่�มีค
ี วามสำำ�คัญ
ั ยิ่่�งต่่อพสกนิิกรชาวไทยกล่่าวคืือ
วัันที่่� 5 ธัันวาคม เป็็นวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร โดยพระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 10 มีีพระราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
กำำ�หนดให้้วัันที่่� 5 ธัันวาคมของทุุกปีีเป็็นวัันสำำ�คััญของชาติิไทย ได้้แก่่ เป็็นวััน
คล้้ายวัันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิ
พลอดุุยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เป็็นวัันชาติิคืือเป็็นวัันเฉลิิมฉลองของ
ชาติิไทย และเป็็นวัันพ่่อแห่่งชาติิ
เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีีได้้จัด
ั และร่่วมกิิจกรรมเพื่่อ
� เป็็นการน้้อมรำำ�ลึก
ึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ฯ ในหลวงรััชกาลที่่� 9
หลากหลายกิิจกรรม อาทิิ การนำำ�คณะผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาล หััวหน้้าส่่วนราชการ พนัักงานเทศบาล ร่่วม
กิิจกรรมทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตรข้้าวสารอาหารแห้้ง ณ บริิเวณริิมเขื่่อ
� นแม่่น้ำำ��ตาปีี เข้้าร่่วมพิิธีว
ี างพานพุ่่�มดอกไม้้และถวาย
บัังคม ณ อาคารศููนย์์กลางการประชุุมสััมมนาภาคใต้้ตอนบน การทำำ�กิิจกรรมจิิตอาสาพััฒนา สวนหลวง ร.9 การ
ร่่วมกิิจกรรมปั่่�นจัักรยานตามรอยพ่่อหลวง ร.9 การทำำ�กิิจกรรม Big Cleaning Day พััฒนาคลองบางใหญ่่ ตาม
แนวทางเดิินทั้้�งสองข้้างทางและกำำ�จััดผัักตบชวาในคลอง เพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศล แสดงความจงรัักภัักดีีและ
น้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณของพระองค์์ ที่่�มีีต่่อประชาชนชาวไทยอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้ และในช่่วงปลายเดืือน
ธัันวาคม ถืือว่่าเป็็นช่่วงเวลา แห่่งการเฉลิิมฉลองส่่งท้้ายปีีเก่่าต้้อนรัับปีีใหม่่ หากท่่านเดิินทางไปไหนมาไหนขอให้้
ท่่านปลอดภััย และอย่่าลืืมปฏิิบััติิตนตามมาตรการป้้องกัันโรค และมาตรการการเข้้าพื้้�นที่่�ของแต่่ละจัังหวััด อย่่าง
เคร่่งครััดด้้วยนะครัับ
ด้้วยความปรารถนาดีี

		
		

นายประเสริิฐ บุุญประสพ
(นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี)

ผู้้�จััดทำำ�
เจ้้าของ : เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
ที่่�ปรึึกษา : ปลััดเทศบาล, รองปลััดเทศบาล, ผอ. สำำ�นััก/กอง, ทุุกสำำ�นััก/กอง
จััดทำำ�โดย : งานส่่งเสริิมและเผยแพร่่วิิชาการ, ฝ่่ายบริิการและเผยแพร่่วิิชาการ, กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
ที่่�อย่ : 18 ถนนภัักดีีอนุุสรณ์์ อ.เมืือง จ. สุุราษฎร์์ธานีี 84000 โทร : 0-7720-6771
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หน้้าต่่างเทศบาล
วารสารเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ประจำำ�เดืือนธัันวาคม นำำ�เสนอข่่าวสาร ผลการดำำ�เนิินงาน ตลอดจน กิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของเทศบาล ในช่่วงที่่�ผ่่านมา เช่่น ร่่วมกิิจกรรมเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ 5 ธัันวาคม เพื่่�อ
เป็็นการแสดงความจงรัักภักดี
ั ี และน้้อมรำำ�ลึก
ึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ประกาศเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี เรื่่อ
� ง ยกเว้้น
ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตและหนัังสืือรัับรองการแจ้้ง ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมการออกใบอนุุญาต
หนัังสืือรัับรองการแจ้้งและการให้้บริิการในการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลหรืือมููลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 เพื่่อ
� ช่่วยเหลืือ
พี่่�น้้องประชาชนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด - 19 ทั้้�งนี้้� ผู้้�ประกอบการยัังต้้องขอต่่อ หรืือ ขอรัับ
ใบอนุุญาตและหนัังสืือรัับรองการแจ้้งประจำำ�ปีี เพีียงแต่่ได้้รับ
ั การยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด เป็็นต้้น
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า การดำำ�เนิินงานของเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ พี่่�น้้องประชาชน และขอขอบคุุณพี่่�
น้้องประชาชน กลุ่่�มพลัังมวลชนเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี (ชุุมชน
ผู้้�สููงอายุุ อสม. แกนนำำ�สตรีี แม่่บ้า้ น และชมรมต่่าง ๆ) หน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน ทุุกหน่่วยงาน ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาเทศบาล ทุุก ๆ
ด้้าน ด้้วยดีีตลอดมา
		
ด้้วยความปรารถนาดีี
			
นางสาวสุุมณฑา ยมแก้้ว
ปลััดเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
นครสุุราษฎร์์ธานีี
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วัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ 5 ธัันวาคม

นายประเสริิฐ บุุญประสพ นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาล พนัักงาน
เทศบาล และเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมกิิจกรรมเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ 5 ธัันวาคม เพื่่�อเป็็นการแสดงความ
จงรัักภัักดีี และน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ ในพิิธีีทำำ�บุุญตัักบาตรเพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศลฯ แด่่พระสงฆ์์
จำำ�นวน 89 รููป พิิธีีวางพานพุ่่�มและพิิธีีถวายบัังคม รวมถึึง กิิจกรรมปั่่�นย้้อนรอยพ่่อหลวง ร.9 โดยชมรมจัักรยาน
สุุราษฎร์์ธานีี เพื่่�อสดุุดีีและน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ ตลอดจน เพื่่�อแสดงความจงรัักภัักดีี และน้้อมรำำ�ลึึก
ในพระมหากรุุณาธิิคุุณที่่�มีีต่่อปวงชนชาวไทยอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้ เมื่่�อวัันที่่� 5 ธัันวาคม 2564 ณ บริิเวณริิมเขื่่�อน
แม่่น้ำำ��ตาปีี และอาคารศููนย์์กลางการประชุุมสััมมนาภาคใต้้ตอนบน ศาลากลางจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี และสนามกีีฬา
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2564 จััดกิิจกรรม พร้้อมกัันทั่่�วประเทศ
ทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค
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BIG CLEANING DAY

แนวคลองบางใหญ่่ เพื่่�อถวายเป็็น
พระราชกุุศล แสดงความจงรัักภัักดีี
เนื่่อ� งในวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ
ในหลวงรััชกาลที่่� 9

เมื่่อ
� วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2564 เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี โดยนายประเสริิฐ บุุญประสพ
นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี นำำ�คณะผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาล ปลััด
เทศบาล รองปลััดเทศบาล หััวหน้้าส่่วนราชการ พนัักงานเทศบาล และเจ้้าหน้้าที่่�
ทุุกสำำ�นััก/กอง ร่่วมทำำ�กิิจกรรม Big Cleaning Day พััฒนาคลองบางใหญ่่ตาม
แนวทางเดิินเท้้าทั้้�ง 2 ข้้างทางที่่�มีเี ศษวััชพืืชปกคลุุม และกำำ�จััดผักต
ั บชวาในลำำ�คลอง
เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9 เพื่่�อถวายเป็็นพระราช
กุุศล แสดงความจงรัักภักดี
ั ใี นพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของพระองค์์ที่่มี
� ต่
ี อ
่ ปวงชนชาว
ไทยอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้
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อบรมเทคนิิคการบริิหารจััดระบบ
การเก็็บภาษีีแนวใหม่่

โดยโปรแกรม LTAX 3000 เพื่่�อจััดเก็็บภาษีีท้้องถิ่่�นได้้อย่่าง
ครบถ้้วน ถููกต้้อง สะดวก รวดเร็็ว และเป็็นธรรมแก่่ผู้้�ชำำ�ระภาษีี
เมื่่�อวัันที่่� 7 ธัันวาคม 2564 เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี นายประเสริิฐ บุุญประสพ นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี เป็็นประธาน
ในพิิธีีเปิิดโครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเทคนิิคการบริิหารจััดระบบ การเก็็บภาษีีแนวใหม่่ โดยโปรแกรม LTAX 3000 ของเทศบาล
นครสุุราษฎร์์ธานีี ซึ่่�งมีีคณะผู้้�บริิหาร หััวหน้้าส่่วนราชการ พนัักงาน และเจ้้าหน้้าที่่�เข้้าร่่วมในพิิธีีเปิิด เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการสััมมนามีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ นำำ�ไปใช้้ในการจััดทำำ�หรืือปรัับปรุุง ตรวจสอบข้้อมููลแผนที่่ภ
� าษีีและทะเบีียนทรััพย์์สิน
ิ ในระบบให้้มีีความถููกต้้องเป็็น
ปััจจุบั
ุ น
ั สามารถจััดเก็็บภาษีีท้้องถิ่่�นได้้อย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง สะดวก รวดเร็็ว และเป็็นธรรมแก่่ผู้ชำ� ้ �ำ ระภาษีี ระหว่่างวัันที่่� 7 - 8 ธัันวาคม 2564
เพื่่อ� ให้้เจ้้าหน้้าที่่ที่
� รั่� บ
ั ผิิดชอบได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารจััดการระบบการเก็็บภาษีี ตลอดจน แก้้ไขปััญหาการจััดเก็็บรายได้้
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านการจััดเก็็บภาษีีของเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการมอบเกีียรติิบััตรแก่่ผู้้�ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรม
เมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม 2564 ณ โรงแรมวัังใต้้
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วัันต่่อต้้าน
คอร์์รััปชั่่�นสากล

(ประเทศไทย)

เมื่่อ� วัันที่่9� ธัันวาคม 2564 เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี โดยนายประเสริิฐ บุุญประสพ
นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีีมอบหมายให้้ นายหััสชััย เรืืองนุ้้�ย รอง
นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี พร้้อมเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมประชุุมคณะ
อนุุกรรมการการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์ชาติิว่า่ ด้้วยการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี มีีนายประเวศ ไทยประยููร
รองผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เป็็นประธานการประชุุม ทั้้�งนี้้� ได้้
มีีการร่่วมรัับชมการประกาศเจตนารณ์์ เนื่่�องในวัันที่่� 9 ธัันวาคมของ
ทุุกปีีเป็็นวััน “วัันต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชั่่�นสากล (Internation Anti-Corruption Day)” ภายใต้้แนวคิิด “Zero Tolerance คนไทยไม่่ทนต่่อการ
ทุุจริิต” ของพลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี และ
กิิจกรรมอื่่�นผ่่านโปรแกรม Zoom เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางการขัับ
เคลื่่�อนงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบ
ปรามการทุุจริิต ณ ห้้องประชุุมเมืืองคนดีี ชั้้�น 5 ศาลากลาง
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

นครสุุราษฎร์์ธานีี
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เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
แก้้ปััญหาการระบายน้ำำ�� ในเขตเทศบาล
อย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมในช่่วงฤดููฝน
ตามที่่เ� ทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ได้้รัับการร้้องเรีียนผ่่านทางเพจเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี เฟซบุ๊๊�คนครสุุราษฎร์์ธานีี เว็็บไซต์์เทศบาล
ศููนย์์ดำำ�รงธรรมเทศบาล รวมถึึง ร้้องเรีียนผ่่านมาทางสมาชิิกสภาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี เรื่่�องปััญหาการระบายน้ำำ��พื้้�นที่่�ในเขต
เทศบาลหลายจุุด ซึ่่ง� เกิิดจากภายในท่่อระบายน้ำำ�มีี
� เศษหิิน ดิิน ทราย ขยะ และวััชพืืช ทัับถมอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก นายประเสริิฐ บุุญประสพ
นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี จึึงได้้มอบหมายให้้คณะผู้้�บริิหาร นำำ�เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบและเกี่่�ยวข้้องลงพื้้�นที่่�จุุดต่่าง ๆ ที่่�ได้้มีี
การแจ้้งร้้องเรีียนมา มีีสมาชิิกสภาเทศบาลร่่วมลงพื้้�นที่่� เพื่่�อรัับฟัังปััญหา หาแนวทางแก้้ไขให้้พี่่�น้้องประชาชนได้้รัับความเดืือดร้้อน
น้้อยที่่�สุุด
ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับปััญหาการระบายน้ำำ��ในเขตเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ดัังนี้้�
		
เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564
•
•
•

บริิเวณซอยชนเกษม 33 ปััญหาการระบายน้ำำ��ไม่่สะดวกในช่่วงฤดููฝน จึึงได้้ดำำ�เนิินการนำำ�รถ JCB ขุุดลอกคููระบายน้ำำ�� เพื่่�อให้้น้ำำ��
สามารถไหลผ่่านได้้สะดวก
บริิเวณซอยพ่่อขุุนทะเล 13 ดููด ล้้างท่่อ และปรัับปรุุงท่่อระบายน้ำำ�� ให้้ระบบการระบายน้ำำ�ส
� ะดวกยิ่่�งขึ้้�น และป้้องกัันปััญหาน้ำำ�ท่
� วม
่
บริิเวณหมู่่�บ้้านยิ่่�งสุุข ซอยบุุญช่่วย 7 ที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ฝนตกหนััก ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่วมขั
่ งั และมีีเศษดิินจำำ�นวนมาก
บนถนนในซอย ดำำ�เนิินการลงพื้้�นที่่�ฉีีดล้้างทำำ�ความสะอาดพื้้�นผิิวถนน เพื่่�อความปลอดภััยของพี่่�น้้องประชาชนที่่�ใช้้ถนนในการ
สััญจร

เมื่่�อวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2564
•
•
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บริิเวณซอยตลาดล่่าง 22 ขุุดลอกคููน้ำำ�� ให้้น้ำำ��สามารถไหลผ่่านได้้สะดวก เนื่่�องจากในช่่วงเวลาฝนตกมัักจะเกิิดน้ำำ��ท่่วมขััง
บริิเวณซอยพ่่อขุุนทะเล 13 ปรัับปรุุงวางท่่อระบายน้ำำ��ใหม่่ เพื่่�อให้้ระบบการระบายน้ำำ��สะดวกยิ่่�งขึ้้�น และป้้องกัันปััญหาน้ำำ��ท่่วม
หากเกิิดฝนตกหนัักต่่อเนื่่�อง
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ซ่่อมแซมผิิวจราจร
สร้้างความสะดวก
ปลอดภััย ให้้กัับพี่่�น้้อง
ประชาชนที่่�ใช้้รถใช้้ถนน
เมื่่�อวัันที่่� 11 ธัันวาคม 2564 นายประเสริิฐ บุุญประสพ
นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี ได้้มอบหมายให้้
นายรัักพงษ์์ แซ่่ตั้้�ง รองนายกเทศมนตรีี พร้้อม
นายณรงค์์เวทย์์ พััชราพงศ์์ เลขานุุการนายกเทศมนตรีี และ
เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักช่่าง ลงพื้้�นที่่�ทำำ�การซ่่อมแซมพื้้�นผิิวจราจร
ตามที่่ไ� ด้้มีีการร้้องเรีียนมาทางเพจเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีีว่่า
เกิิดการสึึกกร่่อนของพื้้�นผิิวจราจร อาจทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน
เกิิดอุุบััติิเหตุุได้้ จึึงได้้มีีการลงพื้้�นที่่�ดููหน้้างาน และแก้้ไข
ปััญหา ความเดืือดร้้อนเบื้้�องต้้น ให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนอย่่าง
เร่่งด่่วน ณ บริิเวณถนนชนเกษม ตลอดจน พบปะประชาชน
รัับฟัังปััญหา และความต้้องการ นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาร่่วมกััน
ทั้้�งนี้้�มีีสมาชิิกสภาเทศบาล ร่่วมลงพื้้�นที่่�ด้้วย
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น้ำำ��ทะเลหนุุนสููง เกิิดน้ำำ��ท่่วมขััง
บริิเวณถนนตลาดล่่าง
เทศบาลลงพื้้�นที่่�ช่่วยเหลืือ
พี่่�น้้องประชาชนอย่่างทัันทีี
เมื่่อ� วัันที่่� 8 ธัันวาคม 2564 เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี โดยนายประเสริิฐ บุุญประสพ
นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี มอบหมายให้้นายณรงค์์เวทย์์ พััชราพงศ์์
เลขานุุการนายกเทศมนตรีี และเจ้้าหน้้าที่่�จากงานรัักษาความสงบและมั่่�นคง
(เทศกิิจ) ลงพื้้�นที่่ต
� รวจเยี่่ย
� มพี่่น้้
� องประชาชนในพื้้�นที่่ถ
� นนตลาดล่่างที่่เ� กิิดปััญหา
น้ำำ��ท่วมขั
่ งั เนื่่อ� งจากน้ำำ��ทะเลหนุุน พร้้อมทั้้�งพููดคุุยให้้กำำ�ลังั ใจกัับพี่่น้้
� องประชาชน
ในพื้้�นที่่� โดยมีีนายสมบััติิ สมบููรณ์์ลัักขณา รองประธานสภาเทศบาลฯ และ
สมาชิิกสภาเทศบาลฯ ร่่วมลงพื้้�นที่่�

นครสุุราษฎร์์ธานีี
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คอลััมน์์ มีีธรรมาภิิบาลทำำ�งานเพื่่�อประชาชน

ขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาท้้องถิ่่�นสู่่�การปฏิิบััติิ

คอลััมน์์

เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีีให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาความต้้องการของพี่่�น้้องประชาชน และการดำำ�เนิินการตาม
ระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่่าด้้วยการจััดทำำ�แผนพััฒนาของ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น
่� พ.ศ.2548 แก้้ไขเพิ่่�ม
เติิมถึึง (ฉบัับที่่�3) พ.ศ.2561 #แผนมาตรฐาน ท้้องถิ่่�นพััฒนา

ชุุมชนน่่าอยู่่�

ประชาสััมพัันธ์์
การรัับลงทะเบีียนผู้้�มีีสิิทธิิรัับเงิิน
เบี้้�ยยัังชีีพ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้พิ
� ก
ิ าร
ผู้้ป่
� ว่ ยเอดส์์ และเงิินสงเคราะห์์
เพื่่�อการเลี้้�ยงดูู เด็็กแรกเกิิด
ณ กองสวััสดิิการสัังคม

ลงทะเบีียนออนไลน์์

ลงทะเบีียนออนไลน์์

ลงทะเบีียนออนไลน์์

ผ่่านทาง https://1th.me/CGdAF

ผ่่านทาง https://1th.me/1lzqA

ผ่่านทาง shorturl.asia/QcDyi

รัับเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ

รัับเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�พิิการ

รัับเงิินอุุดหนุุนเด็็กแรกเกิิด

ช่่อมูงทางการรัั
ช่องทางการรับรู้ข้อ
ลข่าวสารบรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร
1

2

Page Facebook
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
เทศบาลนครสุราษฎรธานี กาวทันขาว
4

Web Site
www.suratcity.go.th
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5

Facebook
นครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

6

Instagram
suratcity18

รายการวิทยุ
ทาง อสมท. เพื่อชุมชน
สวท. รายการนายกเทศมนตรีพบประชาชน
รายการเทศบาลพบประชาชน

ณ เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี (อาคารเอนกประสงค์์) ทุุกวัันเวลาทำำ�การ 8.30 – 16.30 น.
หรืือผ่่านช่่องทางออนไลน์์ QR code โดยผู้้�ที่่�สามารถลงทะเบีียนได้้ มีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�

3

Youtube
Suratcity

7

รายการโทรทัศน
NBT South และสื่อโซเชียลมีเดีย อื่นๆ

•

ผู้้�สููงอายุุที่่�เกิิดก่่อน 2 กัันยายน 2506 ซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตเทศบาลฯ และผู้้�สููงอายุุ ที่่�ย้้ายทะเบีียนบ้้านเข้้า
มาใหม่่ในเขตเทศบาลฯ

•

ผู้้�พิิการรายใหม่่ที่่�มีีบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการ ซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตเทศบาลฯ และ ผู้้�พิิการที่่�ย้้ายทะเบีียนบ้้าน
เข้้ามาใหม่่ในเขตเทศบาลฯ

•

ผู้้�ป่่วยเอดส์์รายใหม่่ที่่�มีีใบรัับรองจากแพทย์์ ซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตเทศบาลฯ และ ผู้้�ป่่วยเอดส์์ที่่�ย้้ายทะเบีียน
บ้้านเข้้ามาใหม่่ในเขตเทศบาลฯ

•

ผู้้�ปกครองของเด็็กแรกเกิิดตั้้�งแต่่ช่่วงอายุุ 0 – 6 ปีี ที่่�มีีที่่�อยู่่�ปััจจุุบัันในเขตเทศบาลฯ เกิิน 180 วััน และเด็็กแรกเกิิด
ต้้องอาศััยรวมอยู่่�ด้้วยในครััวเรืือนที่่�มีีรายได้้น้้อย คืือ สมาชิิกครััวเรืือนมีีรายได้้เฉลี่่�ยไม่่เกิิน 100,000 บาท/คน/ปีี

รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมสอบถามได้้ที่่�ฝ่่ายส่่งเสริิมสวััสดิิการสัังคม กองสวััสดิิการสัังคม 0-7720-6634
นครสุุราษฎร์์ธานีี
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ครูู
โรงเรีียนเทศบาล ๔ (วััดโพธาวาส)
โรงเรีียนเทศบาล ๔ (วััดโพธาวาส) จััดโครงการฝึึกอบรม
ลููกเสืือจิิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึึกษา เพื่่อ
� ฝึึกอบรม
ลููกเสืือ-เนตรนารีีในสถานศึึกษา โดยมีีวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์เพื่่อ
� มุ่่�ง
สร้้างให้้เกิิด ความตระหนัักและปลููกฝัังให้้ลููกเสืือ-เนตรนารีี
ได้้น้้อมนำำ�เอาหลัักการและวิิธีีการของโครงการจิิตอาสา
พระราชทานไปจััดกิิจกรรมจิิตอาสา ด้้วยการอุุทิศ
ิ ตนช่่วย
เหลืือผู้้�อื่่�น ทั้้�งในสถานศึึกษาและชุุมชน โดยได้้รัับเกีียรติิ
จากนายประเสริิ ฐ บุุ ญ ประสพ นายกเทศมนตรีี น คร
สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี ให้้ เ กีี ย รติิ ม าเป็็ น ประธาน ในพิิ ธีี แ ละเป็็ น
วิิ ทยากรให้้ ก ารฝึึ ก อบรมแก่่ลููก เสืือ-เนตรนารีีที่่�เข้้า ร่่วม
โครงการฝึึกอบรม การฝึึกอบรมจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 1-4
ธัันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรีียนเทศบาล ๔ (วััดโพธาวาส)

โรงเรีียนเทศบาล ๑ (แตงอ่่อนเผดิิมวิิทยา)

สำำ�นัักการศึึกษา
สำำ�นัักการศึึกษา เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี โดย
นายประเสริิฐ บุุญประสพ นายกเทศมนตรีีนคร สุุราษฎร์์ธานีี
นางสุุธัญ
ั ญา ศุุภฉายากุุล รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักก
ั าร
ศึึ ก ษา และเจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เข้้ า ร่่ ว มกิิ จก รรม (Big
Cleaning Day คลองบางใหญ่่) ในวัันศุุกร์์ที่่� 3 ธัันวาคม
2564 เวลา 13.30 น. ณ บริิเวณสะพาน รพช. (คลอง
บางใหญ่่) ต.มะขามเตี้้�ย อ.เมืือง จ.สุุราษฎร์์ธานีี
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โรงเรีียนเทศบาล ๑ (แตงอ่่อนเผดิิมวิิทยา) โดยนางลัักษมีี ชุุมภููธร
ผู้้�อำ�ำ นวยการสถานศึึกษา นางวราณีี สุุภาตรีี นางรื่่น
� ฤดีี สััมฤทธิ์์�
และนายบุุญยืืน รััตนบุุรีี รองผู้้�อำ�ำ นวยการสถานศึึกษา ร่่วมกัับ
งานวิิชาการ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ศิิลปะ ดนตรีี นาฏศิิลป์์ และ
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพและเทคโนโลยีี ได้้กำ�ำ หนดจััด
“กิิจกรรมวิิชาการออนไลน์์เนื่่�องในวัันลอยกระทง ประจำำ�ปีี
2564” เพื่่อ
� ให้้นัก
ั เรีียนรู้้จั
� กสืื
ั บสาน อนุุรักษ์
ั ป
์ ระเพณีีอัน
ั ดีีงาม
ของไทย มีีความคิิดสร้า้ งสรรค์์ในการร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ และ
รู้้� จัั กนำำ� ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ที่่� มีี อ ยู่่�ในท้้ อ งถิ่่� น มาใช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์ โดยกำำ� หนดจัั ด กิิ จก รรมการแข่่ ง ขัั น ทัั ก ษะทาง
วิิ ช าการ ประกอบด้้ ว ย กิิ จก รรมประดิิ ษ ฐ์์ ก ระทงจากวัั สดุุ
ธรรมชาติิ กิิจกรรมระบายสีีภาพ กิิจกรรมวาดภาพระบายสีี
กิิจกรรมประกวดร้้องเพลงที่่�เกี่่�ยวกัับประเพณีีลอยกระทง
กิิจกรรมประกวด การแสดงและท่่าเต้้นประกอบเพลงลอย
กระทง เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 ที่่�ผ่่านมา

โรงเรีียนเทศบาล ๕
โรงเรีียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี โดยนางสาว
รััตนา บััวเพชร ผู้้�อำำ�นวยการสถานศึึกษา ได้้รัับการสนัับสนุุน
ช่่วยเหลืือนัักเรีียนจาก คุุณตระกููล ภััควณิิชย์์ กรรมสถานศึึกษา
โรงเรีียนเทศบาล ๕ ร่่วมกัับกลุ่่�มเส้้นทางบุุญ ชมรมลููกหลาน
ตระกููลลิ้้�ม และกลุ่่�มไลน์์แดนซ์์ มอบสิ่่�งของช่่วยเหลืือนัักเรีียนและ
ครอบครััว ที่่�ได้้รัับผลกระทบต่่อสถานการณ์์โควิิด – 19 ในระดัับ
อนุุบาล ถึึงระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 โดยมีีนัักเรีียนเข้้ารัับการ
ช่่วยเหลืือจำำ�นวน 20 คน เมื่่อ
� วัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2564 ที่่�ผ่า่ นมา
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจแก่่นัักเรีียนและครอบครััวต่่อไป

โรงเรีียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่่าง)

โรงเรีียนกีีฬาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี

ขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชม ทีีม “ The shark “ จาก
โรงเรีี ย นเทศบาล ๓ (ตลาดล่่ า ง) สัั ง กัั ด เทศบาลนคร
สุุราษฎร์์ธานีี โดยนางสิิริส
ิ มบููรณ์์ อู่่�เงิิน ผู้้�อำำ�นวยการสถาน
ศึึกษา กัับการคว้้า ถ้้วยรางวััล “ชนะเลิิศ “ พร้้อมทุุนการ
ศึึกษา ระดัับภาคใต้้ รุ่่�น PRE - TEENAGE ในการแข่่งขััน
To Be Number One Teen Dancercise Thailand
Championship 2022 ชิิงถ้้วยพระราชทานฯ เมื่่อ
� วัันอาทิิตย์์
ที่่� 28 พฤศจิิกายน 2564 ณ ภููเก็็ต สแควร์์ฮอลล์์ 1 ศููนย์์การค้้า
จัังซีีลอน จัังหวััดภููเก็็ต โดยมีีนายศััดดา สมบููรณ์์ลักข
ั ณา
รองนายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี ได้้ไปร่่วมเชีียร์์และให้้
กำำ�ลัังใจ ทั้้�งนี้้� ทีีม The shark ได้้เป็็นตััวแทนของภาคใต้้ไป
แข่่งขัันรอบชิิงชนะเลิิศระดัับประเทศ ต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์
2565

โรงเรีียนกีีฬาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ส่่งนัักเรีียนเข้้าร่่วม
การแข่่งขัันฟุุตบอล 7 คน รายการ SAT football Thailand
Championship “แชมป์์ชนแชมป์์” ประจำำ�ปีี 2564 ระหว่่าง
วัันที่่� 29 - 31 ตุุลาคม 2564 ณ สนามกีีฬากลางจัังหวััด
เชีียงราย จัังหวััดเชีียงราย ภายใต้้การคุุมทีีมโดยนายพิิริย
ิ ะ
ชาญพล ผู้้�ฝึกส
ึ อนชนิิดกีฬ
ี าฟุุตบอล และการสนัับสนุุนการ
ฝึึ กซ้้ อ มจากนายรณชัั ย เรืืองรัั กษ์์ ผู้้�อำำ� นวยการสถาน
ศึึ ก ษ า ผ ล ก า ร แ ข่่ ง ขัั น โ ร ง เ รีี ย น กีี ฬ า เ ท ศ บ า ล น ค ร
สุุราษฎร์์ธานีี ได้้รัับรางวััล รองชนะเลิิศ อัันดัับ 2

นครสุุราษฎร์์ธานีี
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คอลััมน์์ คลััง
คอลััมน์์ ช่่างคิิด-ช่่างทำำ�

กิิจกรรม Big Cleaning Day
ให้้เจ้้าของป้้ายหรืือผู้้�ครอบครองป้้าย
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในเขตเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี อัันต้้องเสีียภาษีีป้้าย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565 ไปรัับแบบพิิมพ์์และกรอกแบบ
รายการในแบบพิิมพ์์ ยื่่�นต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�

ด้้วยเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ได้้รัับมอบงานโครงการก่่อสร้้างระบบป้้องกัันน้ำำ��ท่วมพื้้
่
น
� ที่่ชุ� มช
ุ นเมืือง สุุราษฎร์์ธานีี ระยะ
ที่่� 1 คลองบางใหญ่่ จากกรมโยธาธิิการและผัังเมืืองจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่่�งตลอดแนว
คลองบางใหญ่่ มีีแนวทางเดิินเท้้า 2 ฝั่่�งคลอง และจากการตรวจสอบพบว่่าขณะนี้้�มีีวััชพืืชปกคลุุมตลอดแนว สำำ�นัักช่่าง
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานหลัักในการดููแลบำำ�รุุงรัักษา จึึงได้้จััดกิิจกรรม Big Cleaning Day เพื่่�อกำำ�จััดวััชพืืชที่่�ปกคลุุม ตามแนวทาง
เดิินทั้้�ง 2 ข้้าง รวมถึึงการกำำ�จััดผัักตบชวาและเศษวััชพืืชในลำำ�คลอง ไปในคราวเดีียวกััน
โดยเมื่่อ� วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2564 นายประเสริิฐ บุุญประสพ นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี และคณะผู้้บ
� ริิหารและสมาชิิก
สภาเทศบาล นางสาวสุุมณฑา ยมแก้้ว ปลััดเทศบาล และเจ้้าหน้้าที่่�จากสำำ�นััก/กองต่่างๆ รวมถึึงหน่่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาชนในชุุมชน ได้้ร่่วมกัันทำำ�ความดีี เพื่่�อชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์ โดยการพััฒนาคลองบางใหญ่่ ตามแนวทางเดิิน
ทั้้�ง 2 ข้้างให้้มีีภููมิิทััศน์์ที่่�สวยงาม ในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิิตร เพื่่อ� ถวายเป็็นพระราชกุุศล แสดงความจงรัักภัักดีีและน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
ของพระองค์์ ที่่�ทรงมีีต่่อปวงชนชาวไทยอย่่างหาที่่�สุุด

อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 12 แห่่งพระราชบััญญััติิภาษีีป้้าย พ.ศ.2510 และแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิภาษีีป้้าย (ฉบัับที่่� 2) พุุทธศัักราช 2534
		
จึึงประกาศให้้เจ้้าของป้้ายแสดงชื่่�อยี่่�ห้้อ หรืือที่่�ใช้้ในการประกอบการค้้าหรืือประกอบกิิจการอื่่�นเพื่่�อหารายได้้ ไม่่ว่่า
จะแสดงโฆษณาไว้้ที่่วั
� ตถุ
ั ใุ ดๆ ด้้วยภาพอัักษรหรืือเครื่่อ
� งหมายที่่�เขีียน และสลัักจารึึกหรืือทำำ�ให้้ปรากฏด้้วยวิิธีอื่
ี น
่� อััน
ติิดตั้้ง
� อยู่่�ในเขตเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ให้้ยื่น
่� แบบแสดงรายการภาษีีป้า้ ย (ภ.ป.1) ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565 ต่่อเทศบาล
นครสุุราษฎร์์ธานีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 มกราคม พ.ศ.2565 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ.2565 โดยติิดต่่อขอรัับแบบพิิมพ์์
ภ.ป.1 ได้้ที่่�ส่่วนพััฒนารายได้้ สำำ�นัักคลััง เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีีได้้ทุุกวัันเวลาราชการ หากพ้้นกำำ�หนดนี้้�แล้้ว ผู้้�
ใดไม่่ยื่่�นแบบถืือว่่าฝ่่าฝืืนย่่อมมีีความผิิด ต้้องเสีียเงิินเพิ่่�มในอััตราที่่�กำำ�หนดตามมาตรา 25 แห่่งพระราชบััญญััติิ
ภาษีีป้้าย พ.ศ.2510 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิภาษีีป้้าย (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2534
สำำ�หรัับการชำำ�ระภาษีีป้า้ ย สามารถชำำ�ระได้้ที่่ส่
� ว
่ นพััฒนารายได้้ สำำ�นัก
ั คลััง เทศบาลนคร สุุราษฎร์์ธานีี หรืือที่่�ธนาคาร
กรุุงไทยทุุกสาขาทั่่�วประเทศ หลัังจากที่่�ได้้รัับใบแจ้้งการประเมิิน (ภ.ป.3) จากเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี เรีียบร้้อย
แล้้ว และสามารถติิดต่่อสอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�ส่่วนพััฒนารายได้้
สำำ�นัักคลััง โทร.077-272513 ต่่อ 505, 077-206506,
facebook สำำ�นัักคลััง เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี หรืือ Line official account ID @970oggyw
ประกาศ ณ วัันที่่� 17 เดืือน พฤศจิิกายน พ.ศ.2564
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คอลััมน์์ หมอ
ประกาศเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี เรื่่�อง

ยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตและหนัังสืือรัับรองการแจ้้ง
ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมการออกใบอนุุญาต หนัังสืือรัับรองการแจ้้ง
และการให้้บริิการในการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลหรืือมููลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขได้้ออก
ประกาศกฎกระทรวงยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมการออกใบอนุุญาต และหนัังสืือรัับรองการแจ้้งตามกฎกระทรวงยกเว้้น
ค่่าธรรมเนีียมการออกใบอนุุญาต หนัังสืือรัับรองการแจ้้ง และการให้้บริิการในการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลหรืือมููลฝอย
พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศราชกิิจจานุุเบกษา ลงวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน พ.ศ.2564 มีีผลให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วััน
ที่่� 14 พฤศจิิกายน พ.ศ.2564 ถึึงวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน พ.ศ.2565 เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎกระทรวงฯ ฉบัับดัังกล่่าว
เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีีจึึงประกาศยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตและหนัังสืือรัับรองการแจ้้ง ทั้้�งนี้้�ผู้�ป
้ ระกอบ
การยัังต้้องขอต่่อ หรืือ ขอรัับใบอนุุญาตและหนัังสืือรัับรองการแจ้้งประจำำ�ปีี เพีียงแต่่
ได้้รัับการยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด คืือตั้้�งแต่่วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน พ.ศ.2564 ถึึง
วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน พ.ศ.2565 โดยสามารถยื่่�นขอหรืือต่่อใบอนุุญาต หรืือหนัังสืือรัับรองการแจ้้ง
ได้้ที่่�งานสุุขาภิิบาล สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม ในวัันและเวลาราชการ โทรศััพท์์ 0-7731-0166

ออกใบอนุุญาตการประกอบกิิจการต่่างๆ
ในเขตเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
กิิจกรรมออกใบอนุุญาตการประกอบกิิจการต่่างๆในเขตเทศบาล
นครสุุราษฎร์์ธานีีของงานสุุขาภิิบาล สำำ�นัักสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อม โทรศััพท์์ 0-7731-0166
เอกสารที่่�ต้้องนำำ�มาในการขอรัับใบอนุุญาต (รายใหม่่)

1.
2.
3.
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สำำ�เนาทะเบีียนบ้้านของผู้้�ขอรัับใบอนุุญาต หากเป็็นนิิติิบุุคคล ใช้้สำำ�เนาหนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนนิิติิบุุคคล
สำำ�เนาบััตรประชาชนของผู้้�ขอรัับใบอนุุญาต
หลัักฐานแสดงว่่าอาคารนั้้�นสามารถใช้้ประกอบการได้้ถููกต้้องตามกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมอาคาร (ถ้้ามีี)

ถามตอบรอบเมืือง By ลุุงแป๊๊ะและน้้องก้้าวหน้้า

คอลััมน์์

5 ธัันวาคม “วัันสำำ�คััญ 3 ต่่อ” เพราะเป็็นมากกว่่าวัันพ่่อ
น้้องก้้าวหน้้า:	ลุุงแป๊๊ะคะ วัันที่่� 5 ธัันวาคม มีีความสำำ�คััญอย่่างไรเหรอคะ ??
ลุุงแป๊๊ะ :
อย่่างนี้้�ครัับน้้องก้้าวหน้้า วัันที่่� 5 ธัันวาคม ของทุุกปีีนัับเป็็นวัันสำำ�คััญวัันหนึ่่�งเป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าประชนชน
ชาวไทยให้้ความสำำ�คััญเป็็น “วัันพ่่อแห่่งชาติิ” ซึ่่�งตรงกัับวัันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชน
กาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
น้้องก้้าวหน้้า: แล้้ววัันชาติิเกี่่�ยวอะไรด้้วยหรืือคะลุุงแป๊๊ะ
ลุุงแป๊๊ะ :
หลัังการเสด็็จสวรรคตของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิิตร เมื่่อ
� วัันที่่� 13 ตุุลาคม 2559 สำำ�นัก
ั นายกรััฐมนตรีีได้้ออกประกาศเรื่่อ
� ง กำำ�หนดวัันสำำ�คัญ
ั ของชาติิไทย
มีีใจความสำำ�คัญ
ั เมื่่อ
� วัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ว่่าการกำำ�หนดให้้วัน
ั ที่่� 5 ธัันวาคมของทุุกปีเี ป็็นวัันสำำ�คัญ
ั ของ
ชาติิไทยดัังนี้้�
1.เป็็นวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
2. เป็็นวัันชาติิ
3. เป็็นวัันพ่่อแห่่งชาติิ

4.

กรณีีไม่่สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องด้้วยตนเองได้้ ให้้ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจมีีหนัังสืือมอบหมายอำำ�นาจที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย
พร้้อมบััตรประจำำ�ตััวผู้้�มอบอำำ�นาจและผู้้�รัับมอบอำำ�นาจมาแสดง

	จึึงทำำ�ให้้วัันที่่� 5 ธัันวาคม ของชาวไทยเป็็นมากกว่่าวัันพ่่อ แต่่ยัังเป็็นวัันสำำ�คััญในโอกาสอื่่�นเพิ่่�มมาอีีก
รวมแล้้วเป็็น 3 โอกาส นั่่�นคืือวัันพระบรมราชสมภพในหลวงรััชกาลที่่� 9 วัันพ่่อแห่่งชาติิ และวัันชาติิด้้วยครัับ

5.

แผนผัังพอสัังเขปแสดงที่่�ตั้้�งสถานประกอบการ เอกสารประกอบในการขอต่่ออนุุญาต (รายเก่่า)
• ใบอนุุญาตเดิิม หรืือหนัังสืือแจ้้งเตืือนให้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต

น้้องก้้าวหน้้า: 	อ๋๋อ เข้้าใจแล้้วค่่ะ เดี๋๋�ยวน้้องก้้าวหน้้าจะเอาไปเล่่าให้้เพื่่�อน ๆ ฟัังค่่ะ
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คอลััมน์์ มุุมนิิติิการ

ตะโกนบอก
คนเลนการพนันวา
“ตำรวจมา!!”
มีความติดตองติดคุก
ผูที่เปนตนทางคอยตะโกนบอกกลุมคน
ที่ตั้งวงเลนการพนันวา “ตำรวจมา ตำรวจมา”
ในขณะที่เจาหนาที่ตำรวจเขาทำการ
จับกุมผูที่ลักลอบเลนการพนัน เปนการกระทำ
ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากมีเจตนาที่จะให
ผูที่เลนการพนันรูตัวและหลบหนีไป
บทลงโทษ
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือ
ปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

ชองทาง รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
0-7728-1044

0-7728-1044

www.suratcity.go.th

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร
ถนนภักดีอนุสรณ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

สวนหลวง ร.๙

เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี

ดวยตนเอง ศูนยดำรงธรรม เทศบาลนครสุราษฎรธานี
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“คนเราอยูคนเดียวไมได จะตองอยูเปนหมูคณะ
และถาหมูคณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน
ชวงเหลือในทุกเมื่อ ชวยกันคิดวาสิ่งใดควร สิิ่งใดไมสมควร
สิ่งใดที่จะทำใหนำมาสูความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทำ
สิ่งใดที่นำมาซี่งหายนะ หรือเสียหายก็เวน
และชวยกันปฏิบัตทั้งหนาที่ทางกายทั้งหนาที่ทางใจ”
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุนลูกเสือชาวบาน จ.สระบุรี
วันศุกรที่ 16 เม.ย. 2519
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