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กฎบัตรนครสวรรค์
(เกษตรและอาหารปลอดภัย)
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กฎบัตรนครสวรรค์ เชื่อมต่อ
Nakhonsawan Arts and Eat 2020
เกษตรและอาหารปลอดภัย
สร้างสุขภาวะชุมชน

	 เมื่อวันอังคารที่	14	มกราคม	2563	ที่ห้องประชุม	3|3	เทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์	 เช่ือมต่อ	

Nakhonsawan	Arts	and	Eat	2020	กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย	(Green	Agiculture	and	Safety	Food)

	 ทั้งนี้สืบเนื่องจากกฎบัตรนครสวรรค์	 ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม	 เป็น

เจตนารมณ์ร่วมกันของสงัคมทัง้ภาครฐั	เอกชน	ประชาชน	และทกุภาคส่วนในพืน้ที	่เพือ่ก�าหนดอนาคตของเมอืง	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	

สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	ทศิทางการพฒันาเมอืง	การพฒันาพืน้ท่ี	และกลยทุธ์ในการขับเคล่ือนเพือ่การเปลีย่นแปลงเมืองนครสวรรค์

ไปสู่ความยั่งยืน	 ใน	 10	 สาขา	 ซึ่งสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยเป็นหน่ึงในสาขา	 10	 สาขา	 ซ่ึงท่ีผ่านมากฎบัตรนครสวรรค์

สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มีการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสมาร์ทฟาร์มจังหวัดนครสวรรค์	 ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์

เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	 ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ได้จากการใช้อาหารสด

ใหม่ทุกวัน	ลดการแช่แข็ง	 ลดบรรจุภัณฑ์	 ลดการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆในการชะลอการเสื่อมคุณภาพอาหาร	ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม

สมาร์ทฟาร์มได้ส่งผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่เครือโรงพยาบาลศรีสวรรค์	 และภัตตาคารเล่งหงษ์	 และยังได้รับการสนับสนุนพื้นท่ีใน

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า
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	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิการด�าเนนิงานและให้ความรู	้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน	เกษตรกร	นกัศกึษา	และผูเ้กีย่วข้อง	เทศบาล

นครนครสวรรค์	 คณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	

(สกสว.)	และสมาคมผังเมืองไทย	จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวนี้ขึ้น	โดยประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรม	อาทิ

	 -	การบรรยายและการปฏิบัตรการเกษตรอัจฉริยะ

	 -	แนวทางการออกแบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อประกอบการจัดท�าแผนเกษตรอัจฉริยะของกฎบัตรนครสวรรค์

	 -	การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของจังหวัดนครสวรรค์

	 -	การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวางแผนเชื่อมต่อเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัยกับเครือข่ายผู้บริโภค
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	 นายวรวุฒิ 	 ตันวิสุทธิ์ 	 รองนายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	 ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินและ
วิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ	พื้นที่เทศบาลนคร
นครสวรรค์	 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมเปิดการประชุม
การประเมนิและวิเคราะห์ศกัยภาพการเป็นพืน้ทีต้่นแบบและ
แหล่งเรยีนรูร้ะดบัประเทศและอาเซยีน+8	ณ	ห้องประชมุ	3/1	
เทศบาลนครนครสวรรค์

ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์

	 ส�าหรับการประชุมฯ	 ครั้งนี้	 สืบเนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ตระหนักถึงความส�าคัญสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	
แนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คุณภาพชีวิตให้สมดุล	ด้วยความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาเมืองควบคู่สิ่งแวดล้อม	จึงได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและรางวัลล่าสุด	“รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่ง
แวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ”	และ	“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ปี	2562”	ส่งผลให้มีหลาย
หน่วยงานมาศกึษาดงูาน		กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม	จงึได้มาประเมนิและวเิคราะห์ศกัยภาพเพือ่ยกระดบัเป็นพืน้ทีต้่นแบบ
และแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน+8	 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตนเองในการยกระดับเป็นพื้นที่ต้น
แบบฯ	ประกอบด้วย	4	ด้าน

	 1.	เมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 2.	พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
	 3.	เชิดชูอัตลักษณ์
	 4.	ยึดหลักการมีส่วนร่วม
	 ในการนีแ้นวทางค�าชีแ้จงทางเทศบาลฯ	จะน�ามาปรบัปรุง
ใช้ในการพฒันาต่อไปเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื	ซึง่การประชุมนอกจาก
การบรรยายในห้องยังได้มีการลงพื้นที่ประเมินแหล่งเรียนรู้	 อาทิ	
สถานศึกษา	บ่อบ�าบัด	อุทยานสวรรค์	
	 ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย	 กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	,	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครสวรรค์	,	ส�านักงานสิ่งแวดล้อม	ภาค	4	,	โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์
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กรมบัญชีกลางแจ้งปฏิทินการจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมบัญชีกลางได้ด�าเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	 ตาม

โครงการ	e-Payment	ภาครัฐ	โดยกรมบญัชกีลางจะท�าหน้าท่ีเบกิเงินงบประมาณ

และจ่ายเงนิตรงเข้าบญัชีผูม้สีทิธรัิบเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สงูอายแุละเงนิเบีย้ความพกิาร

แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต้ังแต่เดือนมกราคม	2563	เป็นต้นไป	และได้จดั

ท�าปฏทินิการจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละเบีย้ความพกิาร	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563	โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	2563	เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ	ดังนี้

มกรำคม

กุมภำพันธ์

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

เดือน / 2563 วันที่โอนเงิน

วันศุกร์ที่ 10 มกรำคม 63

วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 63

วันอังคำรที่ 10 มีนำคม 63

วันศุกร์ที่ 10 เมษำยน 63

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 63

วันพุธที่ 10 มิถุนำยน 63

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎำคม 63

วันจันทร์ที่ 10 สิงหำคม 63

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยำยน 63

หมายเหต:ุ	กรณผีูม้สีทิธต้ิองการแก้ไขเปลีย่นแปลงวธิกีารรบัเงนิหรอืบัญชธีนาคารการรบัเงนิ	จะต้องยืน่ค�าขอเปลีย่นแปลง

ภายในวันที่	25	ของเดือน	จึงจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีผลได้ในเดือนถัดไป

ที่มา:	กรมบัญชีกลาง
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	 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	(ในฐานะตัวแทน	เขต	6)	ได้เหรียญรางวัล	:	10	เหรียญทอง	7	เหรียญเงิน	และ	6	
เหรียญทองแดง
	 1.นายสัณหณัฐ	ภูมิไชยา	รุ่น	49	กิโลกรัม	:	2	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง
	 2.นางสาวชดาพร	โพธิ์ศรี	รุ่น	49	กิโลกรัม	:	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน
	 3.	นางสาวสุชาดา	สุขเกษม	รุ่น	55	กิโลกรัม	:	1	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง
	 4.นายสิทธิกร	ศิริสวัสดิ์	รุ่น	73	กิโลกรัม	:	3	เหรียญทอง	((ท�าลายสถิติ	30	กิโลกรัม))
	 5.นายทศพร	สุขส�าราญ	รุ่น	73	กิโลกรัม	:	1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง
	 6.นายศราวุธ	แสงหิรัญ	รุ่น	81	กิโลกรัม	:	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	((ท�าลายสถิติ	45	กิโลกรัม))
	 7.นายฐิติกร	แซ่ตั๋น	รุ่น	89	กิโลกรัม	:	2	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง
	 8.นางสาวจิรัชยา	กลัดบุบผา	รุ่น	81	กิโลกรัม	:	3	เหรียญทอง	((ท�าลายสถิติ	5	กิโลกรัม))

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ติดทีมชาติไทย
ฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 17 ปี

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
ประจ�าปี 2563 “อุดรธานีเกมส์” : ประเภทกีฬายกน�้าหนัก

	 นายธนยศ	ณ	นคร	นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	
ติดทีมชาติไทยฟุตบอลชาย	 รุ่นอายุ	 17	 ปี	 เข้าเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขันใน
รายการ	jockey	club	international	football	invitational	tournament	
2020	ระหว่างวันที่	4	-	11	กุมภาพันธ์	2563	ณ	ประเทศฮ่องกง
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์	น�าโดย	นายจิตตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั		นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสตกิ

และกล่องโฟม	หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ทางส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์	ได้มกีารรณรงค์ท�ากจิกรรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมแก่ประชาชนผู้บริโภค	และผู้จ�าหน่ายอาหารและสินค้า

	 	ซ่ึงการใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแทนการใช้โฟมหรอืถุงพลาสตกิ	เป็นอกีหนึง่เรือ่งทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์

เลง็เหน็ถงึความส�าคญั	เพราะถงุพลาสติกและกล่องโฟมเป็นหนึง่ในขยะท่ีมปีรมิาณมากซึง่ไม่เพยีงแต่ย่อยสลายยากเท่านัน้	ยงัมพีษิ

ภยัต่อผูบ้ริโภคทีท่านอาหารปนเป้ือนอาจก่อให้เกดิมะเรง็	ลองหนัมาใส่ใจสขุภาพกนัสักนดิปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในชีวติประจ�าวนั

หนัมาใช้ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อตวัเองและสิง่แวดล้อม	ลดการใช้ถงุพลาสติก	ปฏเิสธการใช้ถงุพลาสตกิ	เพือ่สขุภาพทีด่ขีองตนเอง

และเป็นการลดขยะโฟม	พลาสติกอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์
ลดใช้พลาสติกและโฟม
หนัใช้ถงุผ้าหรอืผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ	 ประจ�าปี	 2563-2564	 คณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ปากน�้าโพ	 คณะสิงโต						
กว๋องสิว	คณะสิงโตปักกิ่ง	คณะสิงโตทองฮากกา	คณะสิงโตฮกเกี้ยน	คณะเสือไหหน�่า	คณะเอ็งกอ	และสมาคมส่งเสริมดนตรีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ปากน�้าโพ	เข้าคาราวะอวยพร	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คณะผู้บริหาร	และพนักงานเทศบาล	เนื่อง
ในเทศกาลตรุษจีน	พ.ศ.2563

จิตอาสาเราท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	ร่วมท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

นายปรชีา	เดชพันธุ	์รองผูว่้าราชการจังหวดันครสวรรค์	น�าคณะศกึษาดงูานจากมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช	“โครงการศกึษาอบรมหลกัสตูร	
ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้น�าเมือง”	(ผู้น�าเมืองรุ่นที่	5	)	เข้าเยี่ยมชม	“พาสาน”	อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	โดยมี	นาย
จิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	“พาสาน”

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครนครสวรรค์	ท�าความสะอาดพื้นที่บริเวณจัดงานประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์	ทั้งกลาง
คืนหลังเลิกงานและช่วงเช้าเป็นประจ�าในทุกวันของการจัดงาน		
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 และพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมให้การ
ต้อนรับ	ดร.จาง	โป	รองผู้อ�านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	ณ	กรุงเทพ	คุณเว่ย	ก้วยเฉิง	รองอธิบดีกรมวัฒนธรรมและการท่อง
เทีย่ว	เมอืงผเูอ่อ	มณฑลยนูาน	คณุอู	๋ซ	ีรองหวัหน้าคณะนกัแสดง	และคณะนกัแสดงทางวฒันธรรมจากมณฑลยนูาน	สาธารณรฐัประชาชน
จีน	โดยเป็นการเข้าพบคาราวะเนื่องในโอกาสเดินทางมาแสดงการแสดงทางวัฒนธรรมในงานประเพณีตรุษจีนปากน�้าโพ	

นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานเปิด	“โครงการ	จิตดี	ใจดี	กลายเป็นสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	3	
ปีงบประมาณ	2563”	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	3	โดยมีนางวรรณ	พวงสมบัติ	รองปลัด
เทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นผู้กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในพิธี

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในการจัดกิจกรรรมเนื่องในวันครู	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	
กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู	แสดงความเคารพนบนอบ	และระลึกถึงบุญคุณของครู	มีคณะผู้บริหารเทศบาล
นครนครสวรรค์	 คณะผู้บริหารสถานศึกษา	พนักงานคร	ู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 เข้าร่วมจ�านวนทั้ง
สิ้น	400	คน

เทศบาลนครนครสวรรค์	 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 เพิ่มเติมในบริเวณงานตรุษจีนปากน�้าโพ	 ป้องปรามอาชญากรรมให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
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	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่13	มกราคม	2563	เวลา	18.00	น.	ทีบ่รเิวณตรอกท่าเรอืจ้าง	

ริมเขื่อนแม่น�้าเจ้าพระยา	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 คณะท�างานกฎบัตรนครสวรรค์	

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์	 สถานศึกษาต่างๆ	 จัดกิจกรรม	Nakhon-

sawan	Arts	on	Street	โดยสบืเนือ่งจากกฎบตัรนครสวรรค์	ซึง่เป็นการพฒันาเมอืง

รูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม	เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคม

ทั้งภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	และทุกภาคส่วนในพื้นที่	เพื่อก�าหนดอนาคตของเมือง	

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทิศทางการพัฒนาเมือง	การพัฒนาพื้นที่	

และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน	

ใน	10	สาขา	ได้แก่	สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว	สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว	สาขา

คมนาคมสีเขียว	 สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย	 สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	

สาขาพลังงานสีเขียว	 สาขาที่อยู่อาศัย	 สาขาสวนสาธารณะ	 พื้นที่สาธารณะ	 และ

พืน้ทีส่เีขยีว	สาขาการปรบัปรงุฟ้ืนฟเูมอืงและการสนบัสนนุการปรบัปรงุฟ้ืนฟชุูมชน

ด้ังเดิม	และสาขาสขุภาพและสขุภาวะ	ซึง่ทีผ่่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ด�าเนิน

การจัดการประชุมเพือ่น�าเสนอแนวคดิการจดัท�ากฎบัตรนครสวรรค์	รบัฟังข้อคดิเหน็

จากกลุม่สาขา	ภาคส่วนต่างๆ	ในท้องถิน่เพือ่เป็นข้อมลู	พร้อมหารอืรายละเอยีดการ

ด�านนิงานในขัน้ตอนต่างๆ	ซึง่ทีป่ระชมุกฎบัตรนครสวรรค์มคีวามเหน็ร่วมกนัในการ

ส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเมืองแห่ง

ศิลปะเพือ่ดึงดูนกัท่องเท่ียวหรอืผูท่ี้ช่ืนชอบงานศลิปะให้เข้าสูพ่ืน้ท่ีจงัหวัดนครสวรรค์

ซึ่งจะเป็นกสารส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง

	 ในการนีเ้พือ่ส่งเสรมิ	ประชาสมัพนัธ์แนวทางดงักล่าวกฎบตัรนครสวรรค์จงึ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้น	โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	การ

เสวนาศลิปะต้นแม่น�า้เจ้าพระยา	โดย	อ.ศกัดิศ์ริ	ิมสีมสบื	,	อ.เสนย์ี	แช่มเดช	,	อ.วฒัน

โชติ	ตุงคะเตชะ,	อ.กิตติศักดิ์	แก้วดุก	การเสวนาดนตรีร่วมสมัยภาคเหนือตอนล่าง	:	

รศ.ดร.สุชาติ	แสงทอง	,	ผศ.ดร.นงลักษณ์	ปิยะมังคลา	การแสดง	การแสดงเสือทอง

ไหหน�า	การแสดงร�าถ้วยจีน	การแสดงดนตรีกวีศิลป์	การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์

ร่วมสมัย
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานเปิดโครงการแก้ปัญหาความยากจน	ประจ�าปีงบประมาณ	
2563	โดยมนีางสาวสณุ	ีมงัคลารตันศร	ีปลดัเทศบาล	เป็นผูก้ล่าวรายงาน	โครงการฯ	จะสร้างแนวทางในการส่งเสริม	สนบัสนนุ	และพฒันา
ศกัยภาพของประชาชนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิชวีติในการแก้ไขปัญหาความยากจน	ให้ความรูใ้นการจดัหางาน	ส่งเสรมิอาชพี
ที่เหมาะสม	และลดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม	“การรณรงค์	อาหารปลอดภัย	ท่องเที่ยว
สุขใจ	ตรุษจีนปากน�้าโพ	พ.ศ.2563”	กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ	ให้ความ
ส�าคัญกับการควบคุมคุณภาพอาหารที่ประชาชนบริโภค	ที่จะต้องปลอดภัย	ไร้สารปนเปื้อน

นายวรวฒุ	ิตนัวสิทุธิ	์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธาน	เปิดโครงการ	การพฒันาศกัยภาพ	อสม.	เป็น	อสม.หมอประจ�าบ้าน	
ณ	ห้องประชุมชั้น	5	เทศบาลนครนครสวรรค์	โดยมีนายแพทย์อภิชาต	วิสิทธิ์วงษ์	รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	เป็นผู้
กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี



15

คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 ปี	 2563	 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 ณ	 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

นางจนิตนา	เสรภีาพ	รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	กล่าวต้อนรบัและให้โอวาทแก่ตวัแทนนกัเรยีนเครือข่ายสภานครจากท่ัวประเทศ	
ในโอกาสกิจกรรมทัศนศึกษา	เมืองนครสวรรค์	เครือข่ายสภานคร	ครั้งที่	ประจ�าปีการศึกษา	“คืนถิ่นแดนมังกร	นครปฎิญญาปากน�้าโพ”	
ณ	อาคารเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วย	นางวรรณ	พวงสมบัติ	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ผู้แทน
โรงพยาบาลศรีสวรรค์	กลุ่มสมาร์ทฟาร์มนครสวรรค์	ร่วมประชุมหารือ	เรื่อง	นครสวรรค์ต้นแบบกฎบัตรอาหารเชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มกับ
เครือข่ายผู้บริโภค	ณ	ห้องประชุม	3/2	เทศบาลนครนครสวรรค์
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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	 ผมป้อมเทศกิจขอไว้อาลัยแด่นาย
วีระชัย	สุทธพงษ์	หรือ	เฮียเซ้ง	ศรีไกรลาส	อดีตรองนายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	ต�าแหน่งสดุท้ายคอื	เลขานกุารนายกเทศมนตรนีคร
นครสวรรค์	ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	11	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	ซึ่งท่าน
ได้เป็นผู้เชื้อเชิญให้ผู้เขียนได้มาเขียนบทความในวารสารเทศบาล
นครนครสวรรค์	 (บ้านเรา)	 ตั้งแต่ฉบับเดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2549	
จนถึงปัจจุบัน	 นอกจากนี้ท่านยังได้ให้เกียรติตั้งชื่อคอลัมน์ว่า	 “มุม
เทศกิจ”	อีกด้วย
	 หลังจากที่ผ่านช่วงปีใหม่มา	3	ฉบับ	ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�า
เสนอต่อในเรื่อง	การควบคุมบุหรี่และยาสูบ	ข้อห้ามและบทก�าหนด
โทษต่อจากฉบับเดือนตุลาคม	2562	ดังนี้
              6.  มำตรำ 29 ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบในสถำนที่ ดังต่อไปนี้
	 6.1		ขายผลติภณัฑ์ยาสบูในวดัหรอืสถานทีส่�าหรบัปฏบิตัิ
พิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา
	 6.2	ขายผลติภณัฑ์ยาสบูในสถานบรกิารสาธารณสขุสถาน
พยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา
	 6.3	 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ
	 6.4		ขายผลติภณัฑ์ยาสบูในสวนสาธารณะ	สวนสตัว์	และ
สวนสนุก
	 6.5	 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่อื่นตามรัฐมนตรี
ประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
มาตรา	45	ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน	40,000	บาท		
 7. มำตรำ 30 โฆษณำหรือท�ำกำรสื่อสำรกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ
	 มาตรา	56	วรรค	1	และ	วรรค	3	กรณีผู้กระท�าผิดเป็น
บุคคลทั่วไป	จ�าคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	500,000	บาท	
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ	และปรบัอกีวนัละไม่เกนิ	50,000	บาท	ตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง	
	 มาตรา	56	วรรค	2	และ	วรรค	3	กรณีผู้กระท�าความผิด
เป็นผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ผู้รับท�าโฆษณา	หรือ
ผู้รับท�าการสื่อสารการตลาด	จ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกินกึ่ง
หนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรือท�าการสื่อสารการตลาด	
ทั้งนี้ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า	 1,5000,000	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
และปรับอีกวันละไม่เกิน	 50,000	 บาท	 ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนหรือ
จนกว่าปฎิบัติได้ถูกต้อง
 8. มำตรำ 31 แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมำยผลิตภัณฑ์
ยำสูบ แสดงชื่อหรือเครื่องหมำยของผู้ผลิตหรือน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 9

ยำสูบ	 หรือแสดงสัญลักษณ์หรือส่ิงอื่นใดโดยท�าให้สาธารณชน
เข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 หรือชื่อหรือ
เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 ทั้งน้ี	 เพื่อการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรณีดังต่อไปนี้
	 (1)	 ในสิ่งพิมพ์	 เทปหรือวัสดุโทรทัศน์	 ภาพยนตร์วิทยุ
กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์	หรือป้ายโฆษณา
	 (2)	 ในโรงมหรสพ	 โรงภาพยนตร์	 หรือในการแสดง	 การ
ละเล่น	การประกวด	การแข่งขัน	การให้บริการ	หรือการประกอบ
กิจกรรม	อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
	 (3)	 ในสื่อสิ่งอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพื่อโฆษณาหรือ
ท�าการสื่อสารการตลาดได้ตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดย
ค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
	 มาตรา	56	วรรค	1	และ	วรรค	3	กรณีผู้กระท�าผิดเป็น
บุคคลทั่วไป	จ�าคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	500,000	บาท	
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และปรบัอกีวนัละไม่เกนิ	50,000	บาท	ตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง	
	 มาตรา	56	วรรค	2	และ	วรรค	3	กรณีผู้กระท�าความผิด
เป็นผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ผู้รับท�าโฆษณา	หรือ
ผู้รับท�าการสื่อสารการตลาด	จ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกินกึ่ง
หนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรือท�าการ
	 สือ่สารการตลาด	ทัง้นีค่้าปรบัต้องไม่น้อยกว่า	1,5000,000	
บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และปรบัอกีวันละไม่เกนิ	50,000	บาท	ตลอด
เวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฎิบัติได้ถูกต้อง
 9. มำตรำ 32 วรรค 1 น�ำชื่อหรือเครื่องหมำยของ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ ช่ือหรือเครื่องหมำยของผู ้ผลิตหรือน�ำเข้ำ
ผลติภณัฑ์ยำสบู	ไปแสดงบนผลติภณัฑ์อืน่ใดทีไ่ม่ใช่ผลติภณัฑ์ยาสูบ	
เช่น	บนหมวก	เสือ้	และ	แก้วน�า้	เป็นต้น	หรอืน�าชือ่หรอืเครือ่งหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด	 ต่อเติม	 หรือดัดแปลงข้อความให้เป็น
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้นเพ่ือการโฆษณาช่ือหรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
	 มาตรา	57	วรรค	1	ปรับไม่เกิน	100,000	บาท
	 10.	มาตรา	32	วรรค	2	น�าเข้าเพื่อขาย	โฆษณา	หรือขาย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามมาตรา	32	วรรค	1	ในราชอาณาจักร
มาตรา	57	วรรค	2	ปรับไม่เกิน	50,000		บาท
	 ฉบบันีข้อพกัไว้เท่านีก่้อน	โปรดตดิตามต่อฉบบัหน้าสวสัดี
ครับ
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	 ความผดิฐานชงิทรัพย์	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	
339	“ผูใ้ดลกัทรพัย์โดยใช้ก�าลงัประทษุร้าย	หรอืขูเ่ขญ็ว่าในทนัใดนัน้
จะใช้ก�าลังประทุษร้าย	เพื่อ
	 (๑)	ให้ความสะดวกแก่การลกัทรพัย์หรอืการพาทรพัย์นัน้ไป
	 (๒)	ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น
	 (๓)	ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้
	 (๔)	ปกปิดการกระท�าความผิดนั้น	หรือ
	 (๕)	ให้พ้นจากการจับกุม
	 ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานชิงทรัพย์	 ต้องระวางโทษจ�าคุก
ตั้งแต่	5	ปี	ถึง	10	ปี	และปรับตั้งแต่	100,000	บาท	ถึง	200,000	
บาท
	 ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	10	ปี	ถึง	20	ปี	และปรับ
ตั้งแต่	200,000	บาท	ถึง	400,000	บาท
	 ถ้าการชงิทรัพย์เป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่รบัอนัตรายสาหสั	ผูก้ระท�า
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	15	ปี	ถึง	20	ปี	และปรับตั้งแต่	300,000	
บาท	ถึง	400,000	บาท
	 ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	ผู้กระท�า
ต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจ�าคุกตลอดชีวิต
	 ดังนั้น	การที่คนร้ายใช้อาวุธท�าร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตราย
แก่กายหรือถึงแก่ความตาย	 เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์
หรือการพาทรัพย์นั้นไป	แม้ว่าผู้ตายจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินก็ตาม	
แต่จ�าเลยกม็คีวามผดิฐานชิงทรพัย์แล้วตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	339	โดยเทยีบเคยีงค�าพิพากษาศาลฎกีาที	่4472/2541	ดงันี้

ข้อมูลจาก	:	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	4472/2541	

... ความผิดฐานชิงทรัพย์ ...

 “แม้ขณะทีจ่�ำเลยกระชำกกระเป๋ำถอืของผูเ้สยีหำย จ�ำเลย
ไม่ได้ขู ่เข็ญว่ำในทันใดนั้นจะใช้ก�ำลังประทุษร้ำยหรือได้ใช้ก�ำลัง
ประทุษร้ำยผู้เสียหำย แต่หลังจำกจ�ำเลยกระชำกกระเป๋ำถือของผู้
เสียหำยแล้วจ�ำเลยได้วิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ซึ่งจอด
อยู่ห่ำงจำกที่ผู้เสียหำยถูกกระชำกสร้อยเพียง 1 ถึง 2 เมตร เพื่อ
หลบหนี แต่ถูก ส.วิ่งไปผลักจนรถจักรยำนยนต์ล้มลง จ�ำเลยจึงชัก
อำวธุมดีออกมำจะแทง ส. กำรกระท�ำของจ�ำเลยดังกล่ำวยงัต่อเนือ่ง
และเกี่ยวพันกันโดยตลอดและยังไม่ขำดตอนจำกกำรว่ิงรำวทรัพย์ 
ทั้งกำรที่จ�ำเลย  ชักอำวุธมีดออกมำจะแทง ส.ทันทีที่ ส. ผลักรถ
จักรยำนยนต์ล้มลงนั้น เป็นพฤติกำรณ์ที่ชี้ชัดว่ำจ�ำเลยกระท�ำโดยมี
เจตนำขู่เข็ญไม่ให้ ส. ขัดขวำงกำรหลบหนี เพื่อให้พ้นจำกกำรจับกุม
และเพื่อกำรพำทรัพย์ไป และแม้ ส. จะมิใช่ผู้เสียหำยแต่เมื่อจ�ำเลย
กระท�ำโดยมเีจตนำดงักล่ำวและกำรกระท�ำของจ�ำเลยยงัไม่ขำดตอน
จำกกำรกระชำกกระเป๋ำถือของผู้เสียหำยถือได้ว่ำจ�ำเลยกระชำก
กระเป๋ำถือผู้เสียหำยโดยขู่เข็ญว่ำทันใดนั้นจะใช้ก�ำลังประทุษร้ำย
เพื่อให้พ้นจำกกำรจับกุมแล้ว จึงเป็นควำมผิดฐำนชิงทรัพย์”



20

	 ยานพาหนะนั้นนับว ่ามีคุณอนันต์
แต่ก็มีโทษมหันต์	 หากถูกน�าไปใช้ในการกระท�า						
ความผดิ	เช่น	ใช้ขนของผดิกฎหมาย	ใช้เพือ่ความ
สะดวกในการกระท�าความผดิหรอืหลบหนคีวาม
ผิด	ดังนั้น	กฎหมายจึงต้องบัญญัติเอาโทษหนัก
ขึ้นแก่ความผิดหลายข้อหาท่ีใช้ยานพาหนะใน
การกระท�าความผิด	 เช่น	 ลักทรัพย์หรือปล้น
ทรัพย์	 โดยใช้ยานพาหนะซึ่งผู้กระท�าความผิด
ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา
นั้นๆ	กึ่งหนึ่ง
	 นอกจากนี้โดยนิสัยของคนร้าย	 เม่ือ
กระท�าความผิดแล้ว	 การท่ีจะยอมรับให้ต�ารวจ
จบัแต่โดยด	ีคงไม่ม	ียิง่มรีถราทีจ่ะช่วยพาหนีย่อม
ต้องหนีเพื่อไม่ให้เสียชื่อสถาบันคนร้าย	 แม้จะ
เสี่ยงข้อหาหนักเพิ่มขึ้นที่จะตามมา	เช่น	อาจถูก
ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน	ดังคดีตัวอย่าง
ต่อไปนี้

 ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 6576/2542 พฤติกำรณ์ของจ�ำเลยที่ขับรถพุ่งชนต�ำรวจ 
ขณะเข้ำท�ำกำรตรวจค้นจ�ำเลย จนต�ำรวจต้องกระโดดหลบขึ้นไปนอนคว�่ำหน้ำอยู่บน
ฝำกระโปรงหน้ำรถของจ�ำเลย หลังจำกนั้นจ�ำเลยขับรถด้วยควำมเร็วสูง สลับกับกำร
ห้ำมล้อหลำยครั้ง เพื่อให้ต�ำรวจตกจำกรถ กำรกระท�ำของจ�ำเลยล้วนมุ่งประสงค์ที่จะ
ให้ต�ำรวจเป็นอันตรำยถึงชีวิตทั้งส้ิน แม้ต�ำรวจไม่ถึงแก่ควำมตำย แต่กำรกระท�ำของ
จ�ำเลยเป็นควำมผิดฐำนพยำยำมฆ่ำเจ้ำพนักงำนซ่ึงกระท�ำกำรตำมหน้ำที่ ศำลลงโทษ
จ�ำคุกจ�ำเลยตลอดชีวิต
	 ดังนั้น	 จึงขอฝากเตือนผู้ที่หลงผิดคิดจะเป็นคนร้ายขอให้กลับตัวกลับใจเสีย
ใหม่	เนื่องจากท่านไม่สามารถหนีกฎ	3	กฎ	นี้	ไปได้	คือ		1.	กฎหมาย		2.	กฎแห่งกรรม		
3.	กฎของสังคม

ขับรถพุ่งชนต�ารวจ
อาจเจอข้อหาพยายามฆ่า
เจ้าพนักงาน
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กีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563

เดือนตุลำคม 2563

นครสวรรค์

พาสานเกมส์

ทุกวันเสาร์



								เทศบาลนครนครสวรรค์	,	มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค์	 และชมรมคนรักษ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยามีแนวคิดใน
การจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม	 3	 ปาง	 ประกอบด้วย	 1.ปาง
ประทานพร	 2.	 ปางถือคฑาหยู่อี่	 3.	 ปางถือลูกประค�า	 ขนาด
ความสูงกว่า	 45	 เมตร	 บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้า
เจ้าพระยา	 (พาสาน)	 เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาและสถานท่ี
ท่องเที่ยวของภูมิภาค	โดยองค์เจ้าแม่กวนอมิจะประดิษฐานอยู่
ภายในบริเวณอุทยานวัฒนธรรมต้นน�้าเจ้าพระยา	 ที่จะมีส่วน
แสดงข้อมลูศลิปะวฒันธรรม	และจดัประดบัตกแต่งบรเิวณโดย
รอบไว้อย่างสวยงาม
	 	 	 	 	 แต่ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้าง	 เนื่องด้วย
ระเบียบของทางราชการเรื่องการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมมี
ข้อจ�ากัด	จึงได้มีการรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อน�าไปจัดสร้างองค์
เจ้าแม่กวนอมิผ่านทางมลูนธิกิารศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์


