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ทุกวันเสาร์
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ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ก�าหนดให้เทศบาลจัดท�าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ซึ่ง

ได้จัดท�าขึน้ส�าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี เพ่ือเป็นแผนงานหรอืงานส�าหรบัประมาณการด้านรายรบั

และรายจ่ายซึ่งแสดงในรูปตัวเลข จ�านวนเงิน ในการนี้ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสภา

เทศบาลได้มมีตเิหน็ชอบด้วยกบัร่างเทศบญัญตั ิในการประชมุสภาเทศบาล สมยัประชมุ สมยัสามญั 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสือ

จังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๒๓.๕/๑๙๒๐๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒                                

  ดังนั้น เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์

แล้วเจ็ดวัน ตามมาตรา ๖๓ ส่วนที่ ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        

                                                 

                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒

(นายจิตตเกษมณ์   นิโรจน์ธนรัฐ)

 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

หมายเหต ุ รายละเอียดขอดูได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน งานจัดท�างบประมาณ 

              หรือที่ www.nsm.go.th
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 1. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ�ำนวน 986,091,840 บำท โดยแยกรำยละเอียด 

เป็น 4 ด้ำน และ 11 แผนงำน ดังนี้       

ด้ำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย        

 แผนงานบริหารงานทั่วไป จ�านวน 143,892,500 บาท     

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ�านวน 28,420,200 บาท   

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม ประกอบด้วย       

 แผนงานการศึกษา จ�านวน 341,461,160 บาท      

 แผนงานสาธารณสุข จ�านวน 92,032,000 บาท      

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ�านวน 13,693,700 บาท     

 แผนงานเคหะและชุมชน จ�านวน 112,172,900 บาท     

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ�านวน 6,170,000 บาท   

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ�านวน 21,312,400 บาท  

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ ประกอบด้วย        

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ�านวน 40,143,800 บาท   

 แผนงานการพาณิชย์ จ�านวน 1,126,300 บาท     

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนอื่น ประกอบด้วย       

 แผนงานงบกลาง จ�านวน 185,666,880 บาท     

  

 2. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 199,674,640 บำท 

จ�ำแนกเป็น       

 กิจการสถานธนานุบาล 1 จ�านวน 23,203,740 บาท     

 กิจการสถานธนานุบาล 2 จ�านวน 24,954,100 บาท     

 กิจการสถานธนานุบาล 3 จ�านวน 26,538,000 บาท     

 กิจการประปา จ�านวน 121,259,900 บาท      

 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ�านวน 3,718,900 บาท    

           

หมายเหต ุรายละเอียดขอดูได้ที่  กองวิชาการและแผนงาน งานจัดท�างบประมาณ

             ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์  และ www.nsm.go.th

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น

1,185,766,480 บำท แยกเป็น
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การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2562

นายวรวฒิุ ตนัวสิทุธิ ์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ร่วมกจิกรรมการรณรงค์ อาหารปลอดภยั ท่องเทีย่วสขุใจ เทศกาลปีใหม่ และตรษุจนีปากน�า้โพ 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า และอาหาร อีกทั้งการรณรงค์ No Foam No 
Plastic Bags รณรงค์การไม่ใช้ภาชนะโฟม และถุงพลาสติก
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นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นปั่นปั่น.. รับอรุณ ชมทุ่งทานตะวัน” ประจ�าเดือน 
ธันวาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ กลุ่มสมาร์ทฟาร์ม
นครสวรรค์ ร่วมประชุมกฎบัตรอาหารครั้งท่ี 2 การปฏิบัติการออกแบบผังแม่บทและโครงสร้างการลงทุนฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ จังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562

ประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยนายวรวุฒิ 
ตนัวสิทุธ์ิ รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์   
นางวรรณ พวงสมบตั ิรองปลัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ ์ผู้อ�านวย
การส�านักการสาธารณสุขฯและ พนักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกจิกรรม “จติ
อาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ท�าความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ ขูดดิน ดายหญ้า 
ท�าความสะอาดถนน และเก็บกวาด เก็บ
ขยะรมิถนน ปรบัปรงุภมูทิศัน์ภายในชมุชน 
และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
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พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ เทศบาลนครนครสวรรค์
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พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ เทศบาลนครนครสวรรค์
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นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมลูนธิกิารศกึษา SET (Supporting Education in 
Thailand) สมาชกิสภาเทศบาลฯ คณะผู้บรหิารเทศบาลฯ และผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมมอบทนุการศึกษา 
ของมลูนธิกิารศกึษา SET (Supporting Education in Thailand) ประจ�าปีการศกึษา 2562 ณ ห้องประชมุชัน้ 5 เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ ตลอด
จนผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ และ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ทัพนักกีฬาจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ร่วมในพธีิเปิดการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37 รอบชงิชนะเลศิ นครระยองเกมส์ 
ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เย่ียมเยียนพบปะมอบของพร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่นักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ณ ทีพ่กันกักฬีาโรงเรยีนสาธติเทศบาลนครระยอง ทีม่าท�าการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 37 นครระยองเกมส์ โดยท�าการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 -15 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
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นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ 
พื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดการประชุม
การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นท่ีต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน+8 ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาล
นครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 
พร้อมคณะผู้บรหิารร่วมมอบกรวยยางพร้อมกระบองสัญญาณ
ไฟจราจรแก่สถานตี�ารวจภูธรเมอืงนครสวรรค์ เพือ่ใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจราจรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมี 
พ.ต.อ.วรีภัสส์ ห้วยหงส์ทอง ผู้ก�ากบัการสถานตี�ารวจภูธรเมอืง
นครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ

นายอรรถพร สงิหวชิยั ผูว่้าราชการจงัหวดันครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “เดนิ กนิ ชมิ เทีย่ว  ถนนต้นน�า้เจ้าพระยา จงัหวดันครสวรรค์” 
โดยมี นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในพิธี
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมงานวันคริสมาสต์และปีใหม่ 2563 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย 
เทศบาลนครนครสวรรค์  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกาะกลางอุทยานสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมการประชุมการด�าเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินโครงการ Nakhonsawan Smart City ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ให้เป็น Smart City ซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เพื่อให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลต�าบลหลักเมือง จากจังหวัดราชบุรีที่มา
ศึกษาดูงานผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 
เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บรหิาร ให้การต้อนรบัคณะนกัท่องเทีย่วคาราวานจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมชม “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา และสักการะศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ (แควใหญ่)
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สุภำพ   สำมัคคี   วินัยดี   คือเทศกิจ

 สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2563 คริสตศักราช 2020 ปีหมูก�าลังจากไปปีหนูก�าลังจะมาแทนที่  ผมป้อมเทศกิจขออวยพรให้ผู้อ่าน

ทุกท่านโชคดีสมปราถนาในสิ่งที่ประสงค์ทุกประการ  นอกจากจะเป็นเทศกาลปีใหม่สากลแล้วในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้จะเป็นเทศกาลปี

ใหม่จีนหรือเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง ผมป้อมเทศกิจขออวยพรเป็นภาษาจีนให้ผู้อ่านทุกท่าน

     身体健康 (ฮะแกเผ่งอัง) ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข , 绞索媒体 (บ่วง-สื่อ-ยู่-อี่) ทุกเรื่องให้สมปรำรถนำ

 มมุเทศกจิในวารสารบ้านเราฉบบันี ้ขอน�าเสนอสรปุผลงานในรอบปี 2562 ของงานเทศกจิเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ทกุท่านได้

ทราบพอสังเขป ดังนี้

1. สถิติผู้มาใช้บริการงานเทศกิจ
 -  ขอติดป้ายโฆษณาและแจกใบปลิว จ�านวน  243  ราย
 -  ขอโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ�านวน  722  ราย
 -  ขอใช้สถานที่สาธารณะเป็นการชั่วคราว จ�านวน  45  ราย
 -  เปรียบเทียบปรับ จ�านวน  46  ราย
 -  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ�านวน  23  ราย

2. ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดนครสวรรค์ส�ารวจตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนขอทาน
ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

3. ร่วมกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราช
อาณาจักรจังหวัดนครสวรรค์ กอ.รมน. ตรวจความสงบ
เรียบร้อยภายในสถานท่ีราชการและท่ีสาธารณะภายในเขต
เทศบาล

4. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

5. เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ท�าความดีด้วยหัวใจ

 ท้ายน้ีผมป้อมเทศกิจจะน�าเรื่องราวและข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับงานเทศกิจมาน�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้ติดตามผลงานกันต่อไป สวัสดี
ครับ 
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

 เห็นหัวข้อเรื่องน้ีท่านผู้อ่านคงจะคิดค้านอยู่ในใจ เพราะ
จะว่าไปแล้ว พูดกันแบบเรา ๆ ท่าน ๆ คนเดินดินธรรมดาก็อาจจะ
อดคิดไม่ได้ว่า แล้วไม่มีเงินจะมีความสุขได้อย่างไร ถ้าหิวแล้วไม่มี
เงินค่าอาหาร ท้องไม่อิ่มจะมีความสุขได้หรือ ?  เพราะในความเป็น
จรงิ ท่ีเจอะเจอกนัอยูน่ี ้ ความเป็นอยูค่วามสะดวกสบายในชวีติหรอื
แม้แต่เข้าสังคม ล้วนอาศัยเงินเป็นปัจจัยส�าคัญทั้งนั้น     
 ในช่วง 10 ปีมาน้ี มีนักวิชาการหลายท่านทั้งในและ
ต่างประเทศเผ้ามองเรื่องความสุขในมุมมองเศรษฐศาสตร์ หรือ 
เศรษฐศาสตร์ความสุข (Economics of Happiness) ว่าเป็นสาขา
หน่ึงที่ได้รับความสนใจมากข้ึนในปัจจุบัน ถึงกับมีงานวิจัยช้ินหนึ่ง
ออกมาชีว่้า รายได้เฉลีย่มากกว่าสองล้านต่อปี ไม่สามารถเพิม่ความ
สุขให้กับบุคคลได้
 มีงานวิจัยหนึ่งที่โด่งดังมากได้เผยแพร่เป็นรายงานการ
ศึกษาของ Daniel Kahneman และคณะ ที่ด้ท�าการศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างรายได้ (Income) ของบุคคลกับอารมณ์ความพึง
พอใจของบุคคล โดยอธิบายในสองแง่มุม คือ 
 หนึ่ง อารมณ์เป็นสุขท่ีเกิดข้ึนตามประสบการณ์ท่ีพบใน
ชีวิตประจ�าวัน (Emotional well-being) 
   แง่มุมท่ีสอง คือ ความสุขท่ีได้จากการประเมินความพึง
พอใจในวิถีชีวิต (Life evaluation) 
 ทั้งนี้ ทีมผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค�าตอบจ�านวนกว่า 450,000 
ค�าตอบ และผลการศึกษาสรุปว่า รายได้ที่สูงขึ้นสามารถน�ามาซื้อ
ความพึงพอใจในชีวิตได้มากขึ้น แต่ไม่สามารถซื้อความสุขได้ ใน
ขณะที่รายได้น้อยลงได้สร้างความพึงพอใจในชีวิตได้น้อยและสร้าง
ความสุขทางอารมณ์ได้ต�่าเช่นกัน 
 นั่นแปลว่าเวลาเรามีเงินมากขึ้น เงินส่งผลให้เรามีความ
สุขจากการมองชีวิตตนเองแล้วเราพึงพอใจในการกินอยู่มากกว่า
จะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ในขณะเดียวกัน ข้อมูลรายละเอียด
จากผลวจิยัออกมาว่า เงนิน้อยก็ส่งผลต่อความสขุเช่นกนั เพราะเงิน
น้อยสามารถท�าให้คนเป็นทกุข์ไม่ต่างจากการหย่าร้าง หรอืเจ็บไข้ได้
ป่วย เพราะการมีรายได้น้อยส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติประจ�า
วนั อาท ิค่าใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค ค่าเช่าบ้าน เครือ่งนุง่ห่ม ภาษี
สังคม เป็นต้น    

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งโดย ยอร์ดี คัวต์บาค 
เป็นงานวิจัยด้านจิตวิทยาท่ีติดอันดับทอปเท็นในปี 2010 ของ
เวบ็ไซต์ PsycholoToday บอกว่า นอกจากเงนิจะไม่สามารถซือ้
ความสุขได้เสมอไป เงินยังลดความสามารถในการสัมผัสรสชาติ
ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีรอบตัวด้วย
 ผลวิจัยสรุปว่า ยิ่งมีเงินเก็บมากเท่าไหร่ ยิ่งลดความ
สามารถในการดื่มด�่ากับความรู้สึกดีๆในชีวิต 
 งานวิจัยดังกล่าวถูกน�ามาอธิบายกับชีวิตจริงว่า เงิน
ท�าให้เราดืม่ด�า่ความสขุน้อยลง เช่น ถ้าเรารวยขึน้ กนิอาหารระดบั
ภัตตาคารหรูทุกมื้อ เสาร์อาทิตย์ไปพักร้อนโต้คลื่นทะเลสลับกับ
ชอปปิงในย่านหรู มันจะท�าให้เราลดระดับความสุขจากความ
อร่อยอาหารข้างทางราคาไม่แพงหรือก็ไม่ เพราะอาหารข้างทาง
เจ้าอร่อยที่เราชอบก็สามารถสร้างความพึงพอใจจากการอิ่มท้อง
ในมื้อหิวหรืออยากได้เช่นกัน
  กล่าวโดยสรุป จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใน
มุมมองเศรษฐศาสตร์ความสุขที่กล่าวมาข้างต้นนี ้ พอจะสรุปได้
ว่ำ เงนิไม่สำมำรถซือ้ควำมสขุได้จรงิ แม้ว่าเงนิสามารถซือ้ความ
พึงพอใจในชีวิตได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นความสุข
ของคนเราไม่ได้เพิม่ขึน้ตามรายได้ทีเ่พิม่ได้อกีต่อไป จากงานวจิยั
ที่กล่าวมา เมื่อรายได้เฉลี่ยมากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน ไม่
สามารถสร้างความสุขของบุคคลให้เพิ่มขึ้นได้ แต่ขณะเดียวกัน
การมีรายได้น้อยก็ไม่สามารถสร้างความสุขได้ทั้งหมด เนื่องจาก
คนเราน้ัน เงินสามารถซ้ือความพึงพอใจในชีวิต เช่น ความสุข
สบายอิ่มท้องในแต่ละวัน อาหาร ค่าน�้า ค่าไฟ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัว
กระตุ้นให้ความพึงพอในในชีวิตมีลดลงหากรายได้ต�่า แต่อย่างไร
ก็ตาม ความเป็นจริงแท้แน่นอนน้ันมีว่า ควำมสุขจะเกิดข้ึนได้ 
ถ้ำคนเรำสำมำรถ “พออยู่พอกิน” และค้นพบจุดที่สำมำรถ 
“พอใจ” ในชีวิตที่เป็นอยู่ได้ 
 ขอให้ปีใหม่ 2563 น้ี  เป็นปีทีผู่อ่้ำนทกุท่ำนจะมีควำม
สุขแบบไม่รู้จบและไม่ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินโดยทั่วหน้ำกันค่ะ/

เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ ?

เรียบเรียงจาก https://www.econstor.eu/bitstream/10419/123402/1/
wp2010-04.pdf 
และหนังสือ “ความสุขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้” ส�านักพิมพ์ โฟร์ 
เลตเตอร์ เวิลด์.
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 ค�าสัง่ทางปกครอง หมายความว่า การใช้
อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การ
อนญุาต การอนมุตั ิการวนิจิฉยัอทุธรณ์ การรบัรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ 

ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

... การอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง ...

 ดงันัน้ การอุทธรณ์ค�าสัง่ทางปกครองตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 ก�าหนดให้ “คู่กรณี” มีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งทาง
ปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ท�าค�าสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ตนได้รบัแจ้งค�าสัง่ ซึง่ค�าอทุธรณ์ต้องท�าเป็นหนงัสอืโดยระบขุ้อโต้แย้งและข้อเทจ็จรงิ
หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่การอุทธรณ์ค�าส่ังนั้น ไม่เป็นเหตุให้ทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งปกครอง 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู ้ท�าค�าสั่งทางปกครองได้รับค�าอุทธรณ์ต้องพิจารณาค�า
อทุธรณ์และแจ้งผู้อทุธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกนิ 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัอทุธรณ์ 
ในกรณทีีเ่หน็ด้วยกบัค�าอทุธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกใ็ห้ด�าเนนิการเปล่ียนแปลง
ค�าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว
 แต่ถ้ากรณเีจ้าหน้าทีผู่ท้�าค�าสัง่ทางปกครอง ไม่เหน็ด้วยกบัค�าอทุธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�านาจพิจารณา
ค�าอุทธรณ์ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ�าเป็นไม่
อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์มี
หนังสือแจ้งให้ ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะ
เวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว

นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบชิงชนะเลิศ นครระยองเกมส์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ได้ที่ 1 เหรียญทอง

ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย ได้ที่ 2 เหรียญเงิน

ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย ได้ที่ 2 เหรียญเงิน
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 ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมจากเด็กและเยาวชนที่ถูก
ชักจูงพากันไปในทางที่ผิดนับเป็นปัญหาสังคมอย่างหน่ึงท่ีมีให้เห็น
เป็นรายวันตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์
รายวันมักจะมีข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นยกพวกตีกัน วัยรุ่นขับแข่งรถซ่ิง
ในท้องถนน ซ่ึงเมื่อเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
จะเข้าท�าการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นก็มิได้เกรงกลัวแต่อย่างใด โดยได้ใช้
รถเครื่องขับขี่พุ่งชนเจ้าหน้าที่ต�ารวจบาดเจ็บสาหัสตามที่เป็นข่าว
 การกระท�าดงักล่าวของกลุม่วยัรุน่สะท้อนให้เหน็ถงึปัญหา
ว่าพ่อแม่ยุคใหม่ได้ใส่ใจและคอยอบรมสั่งสอนให้แก่บุตรหลานของ
ตนอย่างไร เพราะการที่บุตรผู้เยาว์มีความประพฤติชอบไปท�าร้าย
ผู้อื่นท�าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ชีวิต หรือ
ทรพัย์สนิ ในทางแพ่งกฎหมายก�าหนดให้บดิา มารดาของผูเ้ยาว์ต้อง
ร่วมรบัผิดกบับตุรผูเ้ยาว์ด้วย เว้นแต่บิดามารดาจะน�าสบืพสิจูน์ได้ว่า
ตนไม่ต้องรับผิดร่วมกับบุตรผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์มาตรา ๔๒๙ คอืต้องน�าสบืว่าตนได้ใช้ความระมดัระวงัตาม
สมควรแก่หน้าทีด่แูลซึง่ท�าอยู ่ถ้าบดิามารดาไม่น�าสืบในประเดน็นีใ้ห้

กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมจัด
ระเบียบทางเท้าเพื่อ”นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน””คนเดินได้ 
รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”  

พ่อแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจดูแลบุตรผู้เยาว์ให้ดี
มิฉะนั้นอาจต้องร่วมรับผิด
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาร่วมกับบุตรผู้เยาวด์้วย

ศาลเหน็ บดิามารดาย่อมไม่อาจปฏเิสธความรบัผดิได้ กล่าวคอื ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับบุตรผู้เยาว์นั้นเอง
 ส�าหรบัคดอีาญาท่ีจะให้พ่อแม่รบัโทษ (ตดิคุก) ในการกระ
ท�าของลูกด้วยนั้น ปัจจุบันมีปรากฏในกฎหมายคุ้มครองเด็กตามพ
ระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้เขียนเคยแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็กับเจ้าหน้าทีบ้่านเมอืงทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ มคีวามเหน็ว่าหากวัยรุน่ยงัไม่หยดุยัง้พฤตกิรรมดงัท่ีกล่าวมา
แล้ว บางทีอาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อย่างเคร่งครัด โดยต้องฟ้องบิดามารดาของเด็ก
ที่กระท�าความผิดด้วย 
 ดังนั้น แม้บิดามารดาจะต้องช่วยกันท�ามาหากินตัวเป็น
เกลียวหวัเป็นนอ็ตอย่างไรกต็าม หน้าทีท่ีส่�าคัญต่อบตุรตามกฎหมาย
ทีข่าดไม่ได้ก็คอื ต้องให้การอปุการะเลีย้งดู (ซึง่ไม่ใช่ให้แต่เงิน) ให้การ
ศึกษารวมทั้งต้องให้เวลาในการอบรมส่ังสอนดูแลไม่ให้บุตรผู้เยาว์
ออกนอกลู่นอกทางอีกด้วย มิฉะน้ันบิดามารดาอาจต้องรับผิดทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาร่วมกับบุตรผู้เยาว์ด้วย
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กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมจัด
ระเบียบทางเท้าเพื่อ”นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน””คนเดินได้ 
รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”  
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ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่

2 มกราคม - 31 ตุลาคม 2563




