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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดูแลและพัฒนางานเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชน 

1. ระบบกล้อง CCTV ของ เทศบาล
นครนครสวรรค ์
เทศบาลนครนครสวรรค์ติดต้ังระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คุณภาพสูง มากกว่า 

200 จุด ทั่วเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่

ประกอบไปด้วย กล้องความละเอียดสูงสุด 40 

ล้านพิกเซล กล้องมุมกว้าง กล้องระบบไร้สาย 

โดยใช้งานในลักษณะต่างๆ ตามสภาพพ้ืนที่ 

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องปรามปัญหา

อาชญากรรม ยาเสพติด และเป็นข้อมูลในการ

สืบสวนติดตามผู้กระท�าความผิดกฎหมายของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

**สอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอดูภาพจาก

กล้อง CCTV ได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 

3 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 

056-219528

2. เทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนา
ระบบให้บรกิารอนิเทอร์เนท็ไร้สาย WiFi 
(WiFi@SmartCity)
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน โดยสามารถ

น�าบัตรประชาชน , อุปกรณ์ที่จะใช้งาน WiFi มา

ประกอบการลงทะเบียนใช้งานครัง้แรก ได้ท่ี ศนูย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์
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 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ครั้งที่ 

9 สาขาเศรษฐกิจเขียวและเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ส�าหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการช้ีแจงแนวทางและจัดท�าโครงการตามกรอบ

นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย และการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ

ระดับต่าง ๆ มุ่งยกระดับการจัดงาน (GREEN JOBS) และการใช้ MICE เป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีศักยภาพ สามารถ

กระจายรายได้ไปยงัหลายภาคส่วนเพิม่โอกาสในการสร้างงานและอัตราการจ้างงานในพืน้ที ่กระตุน้เศรษฐกจิฐานรากของท้องถิน่ 

โดยในการประชมุเป็นการบรรยายในห้วข้อเรือ่งเกษตรและเศรษฐกจิ อาท ินครสวรรค์กบัการเป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิพืน้ทีร่ะเบยีง

เศรษฐกิจภาคตะวันตกการพัฒนา Mice,Medical และ Smart Agriculture สนับสนุนการยกระดับสมรรถนะพื้นที่ การเตรียม

วางแผนปฏบิตักิารกฎบตัรนครสวรรค์ เพ่ือบรรจแุผนแม่บทยทุธศาสตร์ชาต ิบรรยายโดย นายฐาปนา บุณยประวติร นายกสมาคม

การผงัเมอืงไทย ,การบรรยายเรือ่งประสบการณ์การพฒันาเครอืข่ายอาหารปลอดภยัและ Chiang mai Creative Mind : Chiang 

Mai Fanshion Everywhere บรรยายโดย ว่าที่ ร.ต.ดรณ์ สุทธิภิบาล และอาจารย์ จิรกร สุวงศ์ นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่, การ

เสวนา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การพัฒนาเครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย การพัฒนาเมืองสุขภาพการจัดกิจกรรม Nakhon 

Sawan Fish and Food

ประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ ครั้งที่ 9 
สาขาเศรษฐกิจเขียวและเกษตรและอาหารปลอดภัย
เตรียมความพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
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 นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อม
ด้วย พร้อมคณะผูบ้รหิารเทศบาลฯ เดนิทางไปยงัโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อ
ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นย�า้การปฏบิตัติามข้อปฎบิติั มาตรการ
เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่
นักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย
 1. การให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน
 2. การก�าหนดให้ทุกคนในโรงเรยีนสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากาก
ผ้า และการจัดหาหน้ากากฯให้เพียงพอแก่นักเรียน
 3. การจัดให้มีจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ และการให้ความรู้วิธีการ
ล้างมือที่ถูกต้องแก่นักเรียน
 4. การเว้นระยะห่าง ทั้งในช่วงเวลาอาหารกลางวัน หรือการท�า
กิจกรรมต่างๆ
 5. การท�าความสะอาดอาคารสถานท่ี ห้องเรยีน และบรเิวณภายนอก
อาคารเรียนอย่างสม�่าเสมอ
 6. มาตรการลดความแออดั ทัง้การปรบัการจดัวางโต๊ะเรยีน และการ
ให้ผู้ปกครองรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กกลับในช่วงเวลาบ่าย
 และการขอความร่วมมือให้ท่านผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อกับทาง
โรงเรียนลงทะเบียนการเข้า-ออก บริเวณโรงเรียนผ่าน การ Scan QR Code 
“ไทยชนะ” หรือ App “ไทยชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการส�าคัญอย่างหนึ่งของภาค
รัฐ ในการที่จะท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง ช่วงเวลา กิจกรรม สถาน
ที่ที่เกี่ยวข้องหากพบผู้ติดเช้ือเพื่อให้สามารถด�าเนินการจ�ากัดการแพร่ของเชื้อ
ไวรัส และแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล
ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวงัป้องกนั COVID-19 โรงเรยีนในสงักดัในวนัเปิดเทอม
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 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางจินตนา เสรีภาพ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายก
เทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเน้นย�า้การปฏบิตัติามข้อปฎบิตั ิมาตรการเพือ่เฝ้าระวงัป้องกันโรคตดิต่อเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 

 เทศบาลนครนครสวรรค์ อบรมครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

 กลุม่งานป้องกนัและควบคุมโรค ส�านกัการสาธารณสขุเทศบาลนครนครสวรรค์ จดัอบรมครแูละบคุลากรโรงเรยีนสงักดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ “โครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏบิติัตามมาตรการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ
การป้องกนัตนเองและอนามยัของโรงเรยีน เสรมิสร้างศกัยภาพการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั ควบคมุโรคระบาดในโรงเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ
ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักการด�าเนินงานเพื่อความปลอดภัย 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา
1. คัดกรองวัดไข้    2. สวมหน้ากาก    3. ล้างมือ
4. เว้นระยะห่าง    5. ท�าความสะอาด    6. ลดแออัด

เทศบาลนครนครสวรรค์ อบรมครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
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วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1. ถอดหน้ากากออก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2. พับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3. ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหู แล้วพันโดยรอบหน้ากาก
4. ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น
5. ทิ้งลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป
6. ควรล้างมือให้สะอาด

กรุณาท้ิงหน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้วลงในถงัขยะ “สแีดง” หรอื 
ถังขยะที่มีข้อความ “ถังขยะเฉพาะหน้ากากอนามัย” เพื่อจะ
ได้น�าไปสู่กระบวนการก�าจัดอย่างถูกต้องต่อไป
เทศบาลนครนครสวรรค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนท้ิงหน้ากากอนามัยท่ีใช้งานแล้ว 
ลงในถังขยะสีแดง หรือถังขยะที่มีข้อความ “ถังขยะเฉพาะหน้ากากอนามัย” เพื่อ
ให้เกิดปลอดภัยในการคัดแยก และน�าไปสู่กระบวนการก�าจัดอย่างถูกต้องต่อไป ซ่ึง                
เบือ้งต้นได้มกีารตัง้วางถงัขยะไว้บรเิวณศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์ ส�านกังานเทศบาล
นครนครสวรรค์ และหน้าร้านสะดวกซื้อ (7-11)

 เน่ืองด้วยโดยปกติส�านกัทะเบียนท้องถิน่เป็นหน่วยบรกิารทีม่ปีระชาชนติดต่องานเป็นจ�านวนมาก จงึมคีวามเสีย่งต่อโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาดังกล่าว งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนครสวรรค์

จึงก�าหนดมาตรการ และขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อร่วมกันปฏิบัติ ประกอบด้วย

 1) ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

 2) เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จ�ากัดจุดเข้า-ออก อาคาร เพื่อคัดกรองฯ ซึ่งแต่ละจุด

               จะมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และมีอุปกรณ์ล้างมือเตรียมไว้ให้

 3) งานทะเบียนราษฎร งดการให้บริการในช่วงพักเที่ยง

               ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. ทั้งงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

 4) งานทะเบียนราษฎร จ�ากัดจ�านวนผู้มาติดต่อท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

               เป็นวันละ 50 ราย โดยช่วงเช้า 25 ราย และช่วงบ่าย 25 ราย เพื่อให้

               พนักงานท�าความสะอาดเข้ามาดูแลท�าความสะอาดในทุกช่วงเวลา

 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ งานทะเบียนราษฎรก็จะกลับมาปฏิบัติงานให้บริการ

ในช่วงเวลาปกติเช่นเดิม

งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน  แจ้งข้อปฏิบัติในช่วงเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 3 และชมุชนฟ้าใหม่ โดยการสนบัสนนุงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการภูมิปัญญาไทย พิชิตภัยโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะน�าโรค 
โดยการรณรงค์ท�าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลกูน�า้ยงุลาย การผลติและแจกจ่ายสมนุไพรตะไคร้หอมเพือ่ใช้ในการป้องกนัยงุลายให้แก่ประชาชน
ในชุมชน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ สาขาเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย (SMART FARM) และสาขาเศรษฐกิจสีเขียว (MICE) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
คระผู้บริหารเทศบาลนครนครสรรค์ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อจัดท�าแผนงานโครงงานฟื้นฟู
เศรษฐกิจแนวทางพัฒนาการเกษตร

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบ
ข้าวสารอาหารแห้งและขนมให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร
นครสวรรค์ พร้อมด้วย CM ,CG น�าไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ที่อยู่ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อาทิ ชุมชน
หนองปลาแห้ง ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ ชุมชนประชานุเคราะห์ ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์ ชุมชนวัดเขา ชุมชนเทวดาสร้าง ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชน
บางปรอง และชมุชนสถานรีถไฟ นอกจากการสนบัสนนุจากกองกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลนครนครสวรรค์แล้ว ในครัง้นีย้งัได้รบั
การสนับสนุนจากศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผาร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง
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โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทางสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับชมรมผู้ค้า เริ่มปลูกพรรณไม้
และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งตลาดริมน�้า

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ 
พระอารามหลวง นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และนายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
นครนครสววรค์ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการด�าเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทางสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ระหว่างวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่วน
ราชการ ชุมชน องค์กรภาคเอกชนและสถานศึกษา ณ อาคารเรียนเทพประสิทธิ์วิทยากร วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

นายจิตตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐันายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บรหิารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกบัชมรมผู้ค้า 
ผูป้ระกอบการรมิเขือ่น ปลกูต้นไม้เพือ่ปรบัปรงุภมูทิศัน์พืน้ทีด้่านล่างริมตลิง่ต้นแม่น�า้เจ้าพระยา ด้านตลาดรมิน�า้ เพือ่ความสะอาด
เป็นระเบียบ เกิดความสวยงาม และเตรียมการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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“ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ เด็กไทยอบอุ่น ด้วยนมปันสุข”
มอบนมผงบ�ารุงร่างกายเด็กเล็กและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพผู้ปกครอง

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยทุนทรัพย์ส่วน
ตัว ร่วมกับภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันมอบนมผงและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ในกิจกรรม “ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ เด็กไทย
อบอุ่น ด้วยนมปันสุข” ทั้งนี้เป็นการมอบนมผงและสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครองเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ที่มีราย
ได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ เทศบาลนครนครสวรรค์
ทีผ่่านมา ยังได้ร่วมกันโดยทนุทรพัย์ส่วนตวั จัดกจิกรรม “เปิดครวัเทศบาลนครนครสวรรค์” โดยร่วมกนัจดัท�าข้าวกล่อง อาหารและ
น�า้ด่ืม วนัละกว่า 600 ชุด เพือ่มอบให้แก่พีน้่องประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงเพือ่เป็นก�าลังใจและเป็นการบรรเทาปัญหาในเบ้ืองต้น 
หมุนเวยีนไปตามพืน้ทีต่่างๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อกีทัง้โครงการ “ชาวนครสวรรค์เราไม่ทิง้กนั” ไถ่ถอนอปุกรณ์ เครือ่งมอื
เครือ่งใช้ ในการประกอบอาชีพ ที่ประชาชนไดน้�ามาจ�าน�าไวท้ีโ่รงรับจ�าน�าของเทศบาลนครนครสวรรค์ ทัง้ 3 แห่ง ใหแ้ก่ประชาชน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา        
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ 
เฉลมิพระเกียรต ิสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา  พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 42 พรรษา 
3 มิถุนายน 2563 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะครู เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธี
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บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) โดยคุณพรทิพย์ ยง
วิทยากุล ผู้จัดการเขต Cluster นครสวรรค์ คุณพิชญ์จารี มณเฑียร 
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า เป็นผู้แทนมอบถุงมือยาง แก่เทศบาล
นครนครสวรรค์ จ�านวน 192 คู่ “โครงการ 3BB ปันน�้าใจ เราคน
ไทย ไม่ทิ้งกัน” เพื่อให้พนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีนายวรวุฒิ ตัน
วสุิทธิ ์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เป็นผู้รับมอบ

เจ้าหน้าทีส่�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพืน้ทีต่รวจติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัติามมาตรการการ
ป้องกนัระงบัยบัยัง้โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สถานประกอบการจ�าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อม
ประชาสัมพันธ์เน้นย�้าการปฏิบัติตามมาตรการ

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล
นครนครสวรรค์ รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจ�าปี 2563 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจประเมินพร้อมให้ค�าแนะน�าแนวทางในการปฏิบัติ

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการ
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์
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 นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อ�านวยการส่วนบริการ

สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ และ อสม. ชุมชนวิมานแมน จัดกิจกรรมการก�าจัดขยะ

ก�าจัดลูกน�้ายุงลายเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก อีกท้ังยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเร้ือรัง 

ด้วยหลัก 3 อ 2 ส ประกอบด้วย

เทศบาลฯ อสม. รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและการมีสุขภาพดี 3 อ 2 ส

 อ.ที่ 1 คือ อำหำร รับประทำนอำหำรครบ 3 มื้อ ครบทั้ง 5 หมู่ 

ลดความหวาน มนั เคม็ เพ่ิมผกัและผลไม้ หลกีเลีย่งอาหารท่ีใช้น�า้มนัซ�า้หลายๆ 

ครั้ง กินอาหารหลากหลายไม่จ�าเจ

 อ.ที่ 2 คือ ออกก�ำลังกำย กำรออกก�ำลังกำยท�ำให้แข็งแรง อายุ

ยืน โดยออกก�าลังกายครั้งละ 30 นาที และท�าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน

 อ.ที่ 3 คือ อำรมณ์ เลือกวิธีที่ถนัด สนใจ ท�ำแล้วเพลิดเพลิน ลด

ความเครียด มีความสุข เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน 

ปลูกต้นไม้ พูดคุยพบปะกับเพื่อนฝูง 

 ส.ที ่1 คอื ลดกำรสบูบหุร่ี การสบูบหุรีท่�าให้หวัใจขาดเลอืด หลอด

เลือดหัวใจตีบ เป็นมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ปอดอุดตันเรื้อรัง และเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศ 

 ส.ที่ 2 คือ ลดกำรดื่มสุรำ การดื่มสุราท�าให้ความดันโลหิตสูง เกิด

โรคหัวใจ เพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง ท�าให้สมรรถภาพทางเพศ

ลดลง และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
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 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 “ผู้ใดกระท�ำโดยประมำท และกำรกระท�ำนั้น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ควำม

ตำย ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บำท”

 มาตรา 300 “ผู้ใดกระท�ำโดยประมำท และกำรกระท�ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรำยสำหัส ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่

เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”

 การกระท�าโดยประมาท คือ การกระท�าที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังท้ัง ๆ ท่ีสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ ซ่ึงมี

กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 59 วรรคสี่ “กระท�ำโดยประมำท ได้แก่ กระท�ำควำมผิดมิใช่โดยเจตนำ แต่กระท�ำโดยปรำศจำก

ควำมระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภำวะเช่นนัน้จักต้องมตีำมวสิยัและพฤตกิำรณ์ และผูก้ระท�ำอำจใช้ควำมระมดัระวงัเช่นว่ำนัน้ได้ 

แต่หำได้ใช้ให้เพียงพอไม่” ดังนั้น การขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ

ตายนั้น ฉบับนี้ได้เทียบเคียงค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2530 ดังนี้

 “ศาลฎีกาฟังข้อเทจ็จรงิว่าขณะเกดิเหตเุบรกล้อหน้าซ้ายของรถยนต์ทีจ่�าเลยขบัช�ารดุ ใช้การไม่ได้เป็นข้อช�ารดุบกพร่อง

ที่พบเห็นได้ก่อน แต่จ�าเลยซึ่งมีหน้าที่ขับรถประจ�ารถยนต์คันดังกล่าวมิได้ ตรวจตราซ่อมแซมให้ท่อยางเบรกอ่อนล้อหน้าซ้ายอยู่

ในสภาพสมบรูณ์เสียก่อนทีจ่ะน�ารถออกแล่น แล้ววนิจิฉยัข้อกฎหมายว่า การทีจ่�าเลยขบัรถยนต์หกัหลบรถจกัรยานยนต์เพยีงเลก็

น้อยหรอืหากเบรกรถใช้การได้ด ีจ�าเลยเบรกรถเพ่ือชะลอความเรว็ลงบ้าง กไ็ม่น่าจะถงึกบัท�าให้รถพลกิคว�า่ เมือ่เบรกล้อหน้าซ้าย

ช�ารุดใช้การไม่ได้และจ�าเลยเหยียบเบรกรถเมื่อประสบเหตุการณ์คับขัน จึงไม่สามารถบังคับให้รถแล่นไปตามทิศทาง บนถนนได้ 

เป็นเหตุให้รถพลิกคว�่าตกจากถนนมีคนบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย จ�าเลยจึงมีความผิดฐานกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุ

ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300” 

ข้อมูลจาก  :  ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2530

... ขับรถโดยประมาท …
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 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ย่างเข้าสู่เดือนกรกฎาคมในวันที่      
6 กรกฎาคมนีเ้ป็นวนัเข้าพรรษาทางราชการประกาศก�าหนดให้เป็น
วัน “งดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายก
รัฐมนตรีได้มอบค�าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�าปีน้ีว่า “สุรำ
พำคิดน้อย ด้อยควำมปลอดภัย” ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ลด 
ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ 
 ฉบับนี้เป็นเนื้อหาต่อจากฉบับท่ีแล้วในเรื่องประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ี
สาธารณะ สถานที่ท�างาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทัง้หมดของสถานทีแ่ละยานพาหนะเป็นเขตปลอดบหุรี ่หรอืเขตสบู
บุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
    ข้อ 2 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มี
การคุม้ครองสขุภาพของผู้ไม่สบูบหุรีโ่ดยก�าหนดให้พ้ืนท่ีและบรเิวณ
ทัง้หมดซึง่ใช้ประกอบภารกจิของสถานทีน่ัน้ ทัง้ภายในและภายนอก
อาคารโรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสร้าง บรเิวณทีจ่ดัไว้ให้ผูม้ารับบรกิารใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามเป็นเขตปลอดบุหรี่
 (2.1) สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
 -  สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ
 -  สถานที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน�้า อบสมุนไพร
 -  สถานประกอบกจิการสปาเพือ่สขุภาพ กจิการนวดเพือ่
สุขภาพหรือกิจการนวดเพื่อความงาม หรือสถานประกอบการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 (2.2) สถำนศึกษำ หรือสถำนที่เพื่อกำรเรียนรู้และฝึก
อบรม
 -   สถานฝึกอบรมอาชพี อทุยานการเรยีนรู ้ ศูนย์การเรยีน
รู ้หอศลิป์ พิพิธภัณฑ์ หรอืสถานทีจ่ดัแสดงศลิปวฒันธรรม  ห้องสมดุ
สาธารณะ หรือห้องสมุดประชาชน
 (2.3) สถำนที่สำธำรณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 -  สถานที่ออกก�าลังกาย หรือเล่นกีฬา ทั้งในร่มและกลาง
แจ้ง สนามกีฬา สถานการกีฬา หรือสถานที่ส�าหรับแข่งขันกีฬา  
อัฒจันทร์ หรือสถานที่ ที่จัดไว้ส�าหรับดูกีฬา  โรงยิมเนเซียม ฟิตเนส 

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครนครสวรรค์ อ�านวยความสะดวกการฝึก
อาชีพของสภา คนพิการทุกประเภท ณ วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ)             

เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมตรวจคดักรองผูม้ารบัแจก
ข้าวสารอาหารแห้งที่วัดนครสวรรค์    

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 14

โยคะ สถานที่ออกก�าลังกาย สถานที่ฝึกซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ สระว่าย
น�้า  สถานที่ให้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง สถานีบริการน�้ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมทั้งสถานีบริการน�้ามันเช้ือ
เพลงิตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุน�า้มนัเชือ้เพลงิ  ธนาคาร หรอื
สถาบันการเงนิ ตูก้ดเงนิอตัโนมตั ิหรือตูบ้รกิารด้านการเงนิอตัโนมตัิ   
สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร เครือ่งดืม่ หรอือาหารและเครือ่งดืม่ท่ีมรีะบบ
ปรับอากาศ  สถานเสริมความงาม หรือสถานที่ให้บริการด้านความ
งาม อู่ซ่อมรถ ศูนย์รถยนต์ หรือสถานที่ให้บริการด้านรถยนต์รถ
จกัรยานยนต์ รถจกัรยาน อาคารจอดรถ อาคารจอดแล้วจร  อาคาร
จอดรถชั่วคราว ร้านจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และร้านขายยา 
ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด หรือร้านสถานที่หรือจุดให้บริการ 
ซักอบผ้าอัตโนมัติ หรือร้าน สถานที่ หรือจุดที่ให้บริการในลักษณะ
อื่นใด  โรงมหรสพ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่แสดง
มหรสพชั่วคราว สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือเกม
ทกุประเภท  สถานทีใ่ห้บรกิารคาราโอเกะ หรือสถานบนัเทิงอืน่ ๆ  ใน
ลกัษณะเดยีวกันและสถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
         (2.4) สถำนที่สำธำรณะอื่น
           -  สถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ส�าหรับ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือของศาสนา ลัทธิ หรือนิกายต่าง ๆ  
สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์ ผู้หญิง ผู้ชรา ผู้พิการ หรือสมาคม 
มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน สถานรับดูแล
หรือสงเคราะห์สัตว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการใน
ลักษณะเดียวกัน สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้า  สถาน
ที่จัดนิทรรศการ ประชุม อบรม หรือสัมมนา สถานที่ส�าหรับจัดงาน
เลี้ยง หรือสันทนาการ ตลาด ตลาดนัด ตลาดน�้า ตลาดถนนคนเดิน 
หรือ สถานที่ ที่จัดไว้ให้ผู้ค้ามาชุมนุมเพื่อจัดแสดงและจ�าหน่าย
สินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดเป็นประจ�าทุกวันตามวันเวลาที่
ก�าหนดหรือเป็นครั้งคราว ห้อง ตู้ หรือยานพาหนะที่ให้บริการสุขา
สาธารณะ เป็นต้น
 ผูเ้ขยีนขอพกัไว้เพยีงเท่านีก่้อน หวงัว่าผู้อ่านจะตดิตามต่อ
ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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 ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนับเป็นปัจจัยที่ 5 ของทุกคนไปเสียแล้ว หรืออาจจะกล่าวได้ว่ายุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคโซเชีย

ลมีเดียครองเมือง ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าใครจะท�าอะไร อยู่ท่ีไหนบนโลกใบนี้ ก็สามารถถ่ายรูปและเขียนข้อความถึงกันโดย

ลงเฟสบุ๊ค ลงไลน์ หรือแชร์กันได้ตลอดเวลา แต่บางครั้งการเขียนข้อความ ถ่ายรูป ลงเฟซบุ๊ค ลงไลน์ หรือแชร์ข้อความบางอย่าง 

ก็อาจท�าให้เราก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปในคุกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ ตัวอย่างเช่น 

 1. กรณีโพสต์ข้อควำมหมิ่นประมำททำงโทรศัพท์มือถือ

 บางครั้งจะเห็นข้อความในเฟซบุ๊ค หรือทางไลน์ มีการตอบโต้ หรือด่าทอกันไปมา จนท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียชื่อเสียง ถูก

ดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 

ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และด้วยการหม่ินประมาททางสือ่ออนไลน์อาจเป็นการหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา 

ตามมาตรา 328 ซึ่งท�าให้โทษหนักขึ้นเป็นจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 2. กรณีส่งรูปภำพลำมก อนำจำรทำงโทรศัพท์มือถือ

 ถ้ามีการส่งรูปภาพลามกอนาจารต่าง ๆ เช่น ภาพการร่วมเพศ ภาพโป๊เปลือย ก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14(4) และหากใช้ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีความผิด ตามมาตรา 

14(5) ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 3. กำรส่งต่อข่ำวลวงข่ำวลือ

 ในสังคมออนไลน์มักไม่มีแหล่งที่มาที่แจ้งชัดดังเช่นที่มีการแชร์ข่าวลือต่าง ๆ เช่น อ้างว่าเขื่อนจะพัง น�้าจะท่วมโลก โลก

จะมดืในเดอืนธนัวาคม เป็นต้น ซึง่ข่าวเหล่านีแ้ม้จะไม่ได้ท�าร้ายใครโดยตรงก็ตาม แต่เป็นการสร้างความตระหนกให้แก่ประชาชน 

จึงเป็นการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(2) และ

หากได้ส่งต่อข้อมูลข่าวลือเหล่านี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา 14(5) ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้ง

จ�าทั้งปรับ

การใช้โซเชียลมีเดียต้องระวังผิดกฎหมาย

ตัวอย่ำงคดีที่ผู้ให้ฟ้องเพิกถอนกำรให้เพรำะประพฤติเนรคุณ
 การที่นาง พ. จ�าเลย (ซึ่งเป็นลูก) ด่านาย ช. โจทก์ (ซึ่งเป็นบิดา) ด้วยถ้อยค�าว่า “ไอ้เปรต ไอ้เฒ่าบ้า แก่จะเข้าโลง 
บ้าสมบัติ แถมบ้าเมีย” ต่อหน้าบุคคลอื่น ย่อมท�าให้ผู้ได้ยิน ฟังเข้าใจได้ว่าโจทก์ (ซึ่งเป็นบิดา) เป็นคนไม่ดี บ้าสมบัติ บ้าผู้หญิง 
โดยถ้อยค�าดังกล่าวไม่เพียงแต่หยาบคาย หากแต่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ (ซึ่งเป็นบิดา) ผู้ให้อย่างร้ายแรง จึงถือว่า “จ�าเลย
ประพฤติเนรคุณ” โจทก์ย่อมจะฟ้องถอนคืนการให้ที่ดินที่พิพาทจากจ�าเลยได้
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเมินการเสียภาษีอย่างไร ?

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง

 ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก�าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  นั้น

 การประเมนิการเสยีภาษีจะค�านวณเป็นขัน้บนัไดตามมลูค่าของฐานภาษแีละจะปรบัตามรอบบญัชีประเมนิราคา

ประเมินทุนทรัพย์ทุก 4 ปี (เป็นการประเมินจากกรมธนารักษ์) โดยท่านสามารถค�านวณหาจ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายได้จาก 

3 สูตรนี้ 

สูตรค�ำนวณหำภำษีส�ำหรับที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้ำง

สูตรค�ำนวณหำภำษีส�ำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

สูตรค�ำนวณหำภำษีส�ำหรับห้องชุด

ค�ำนวณจำกสูตร ภำษีที่ต้องจ่ำย = มูลค่ำที่ดิน x อัตรำภำษี 

โดยมูลค่ำที่ดิน = รำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนำดพื้นที่ดิน

ค�ำนวณจำกสูตร ภำษีที่ต้องจ่ำย = (มูลค่ำที่ดิน + มูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำง) x อัตรำภำษี 

โดยมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำง = (รำคำประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำง (ต่อ ตร.ม.) x ขนำดพื้นที่สิ่งปลูกสร้ำง)  

                              หักค่ำเสื่อม

ค�ำนวณจำกสูตร ภำษีที่ต้องจ่ำย = มูลค่ำห้องชุด x อัตรำภำษี 

โดยมูลค่ำห้องชุด = รำคำประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x ขนำดพื้นที่ห้องชุด (ตร.ม.)

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

 แก่อย่างมีคุณภาพ

           ชราอย่างมีสุข
 อีกสองเดือนกว่ำ ๆ ข้ำรำชกำรที่อำยุครบ 60 ปีก็จะ
เกษยีณอำยไุด้ปลดภำระกำรงำนลงแล้ว ผูเ้ขยีนจงึขอน�ำข้อเขยีน
ชิน้นีม้ำฝำก ทัง้ผูท่ี้จะเกษยีณเดอืนตลุำคมปีนีแ้ละเกษยีณมำก่อน
หน้ำนี ้ตลอดจนท่ำนผูอ่้ำนทกุ ๆ  ท่ำนทีป่รำรถนำควำมสขุในชวีติ
 เพราะจะมีสักก่ีคนท่ีอายุ 78 ปีแล้วจะสดชื่น เบิกบาน
ทั้งกายใจ อย่างที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนา ด�าเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้  ซึ่งนอกจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีค�าว่า 
“เกษยีณ” อทุศิตวัท�างานอาทติย์ละ 7 วนัแล้ว ในวนันีข้อง ดร.สุเมธ 
ยังคงกระฉับกระเฉง แถมยังเดินป่าไหว จนหลาย ๆ คนอดถามไม่
ได้ถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิต และนี่คือเคล็ดลับดี ๆ  ของการ “แก่อย่ำง
มีคุณภำพ ชรำอย่ำงมีสุข” จาก ดร.สุเมธ
 1. อย่ำลืมเอำจิตไปพักผ่อนบ้ำง หลายคนเมื่อเกษียณ
แล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย” พากายไปเที่ยว ไปพัก
ผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกินอาหารดี ๆ แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอา
จิตไปพักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน 
 2. ใช้ชีวิต อย่ำงมี “สติ” ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน 
แทนที่จะกินตามใจปาก สนองความอยากของตัวเอง แล้วต้องให้
หมอจ่ายยาลดไขมัน ลดน�้าตาล ท�าไมเราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” 
ของตัวเองด้วยการใช้สติพิจารณาทุกครั้งในการกิน
 3. น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด�ำเนิน
ชีวิต โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องน�าทาง เหตุผลเป็นผลผลิตของ
ปัญญา ดังนั้นจึงต้องรักษาศีลเสียก่อน และมีสติ สมาธิ เมื่อด�าเนิน
ทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง
 4. ฝึกกำรให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยหลัก “ทาน” 
ของทศพิธราชธรรม เกษียณแล้วอย่าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้
พยายามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้ เท่าที่ร่างกายของเราจะท�าได้ 
รักษาร่างกายให้แข็งแรง เพื่อท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
   5. ฝึกระลึกถึง “มรณำนุสติ” ใครๆ ก็ตายได้ ไม่ว่าใคร
ก็ต้องเจอความตายเท่าเทียมกันหมดทุกคน เมื่อมองเห็นความตาย
เป็นเรื่องธรรมดา จะท�าให้เรานิ่งกับความตาย
 6. อยูอ่ย่ำงสง่ำ ตำยอย่ำงสงบ ตอนมชีวีติอยูต้่องมคีวาม
สง่างามในตวัเอง ทกุอย่างต้องช่วยเหลอืตวัเองได้ ใครเห็นกใ็ห้ความ
เคารพนบัถอื และเมือ่ถงึเวลาตายกต็ายอย่างสงบ อย่าไปกลวัความ
ตาย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน เมื่อตายแล้ว เกียรติยศเงินทองสะสมไว้แค่
ไหน ก็ต้องส่งคืนหมด สิ่งเดียวที่เหลือไว้คือความเป็นตัวตนของเรา 
ถ้าประกอบคณุงามความดไีว้คนกย็งันกึถึง แต่ถ้าประ กอบความชัว่
ไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน
 7. ร่ำเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น คาถาที่ว่านี้ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องส�าคัญ ต้องมีอารมณ์

ขันอยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถ
ท�างานได้ส�าเร็จรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้ม
แจ่มใส บรรยากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย
 8. อักโกธะ หรือ ควำมไม่โกรธ เป็นอีกหลักข้อหนึ่งใน   
ทศพิธราชธรรม เพราะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์
ไม่อยูใ่นเรือ่งไร้สาระ เมือ่ไหร่กต็ามท่ีมเีรือ่งมากระทบใจ แค่ลองพลกิ
อารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุก ๆ เท่านี้ทุกอย่างก็จบ
 9. อวิโรธนะ คือ กำรด�ำรงอยู่ในควำมถูกต้องเสมอ
เป็นหลักทศพิธราชธรรมที่ต้องรักษาให้มั่น หากอย่างปฏิบัติตาม
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมีทั้ง 2 อย่าง คือ ทั้ง
ความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่าง
ถกูต้องแต่ไม่ด ีการกระท�าของเราต้องตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา เป็น
ธรรมหรือเปล่า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเปล่า
 10. รกัษำกำยและจติ ผู้สูงอายตุ้องรกัษากายให้ด ีเพราะ
เงินทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือ
เป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ เรื่องจิตก็ส�าคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่า
ไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์ ค�านึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้ส้ันแล้ว           
ดังนั้น อย่าเสียเวลาเป็นทุกข์ แต่ให้ Enjoy last minute
 11. อย่ำหยุดท�ำงำน เกษียณแล้ว อย่าเอาแต่นัง่ ๆ  นอน ๆ  
เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดท�างาน ร่างกายของเราก็จะหยุดตามลงไป
ด้วย เหมือนรถที่จอดเฉยๆ สตาร์ทไม่ติด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
มีรับสั่งว่าอย่าหยุดด้วยจิต และกายก็อย่าหยุดด้วย ท�าให้ ดร.สุเมธ 
ยังคงท�างานทุกวัน ส่งผลให้แข็งแรงจนถึงวันนี้
 12. ใช้ชีวิตโดยรักษำควำมเป็นธรรมดำเอำไว ้ อย่ายึด
ติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ท�าชีวิตอยู่อย่างธรรมดาเรียบ ๆ ง่าย ๆ 
เพราะจะยิง่ใหญ่มาจากไหน เกษยีณแล้ว ทกุอย่างสงูสดุคนืสูส่ามญั 
ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว
 13. ยดึถอืค�ำว่ำ “ประโยชน์สขุ” เป็นเป้าหมายของชวีิต
อะไรไม่มีประโยชน์อย่าท�า อย่าคิดท�า ให้ท�าแต่ส่ิงที่มีประโยชน์      
ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุข
 แง่คิดดี ๆ จำก ดร.สุเมธ ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่ำ 
คุณค่ำและควำมสุขในชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอำยุ แต่อยู่ท่ี
ไลฟ์สไตล์ และหัวใจที่ไม่มีค�ำว่ำเกษียณ
                                     (ที่มา : http://www.thaihealth.or.th)
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ท�าการประดับ
แสงไฟที่พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้น
แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดที่
บรรจบกันของแม่น�้า 4 สาย ปิง วัง ยม 
น่าน จุดก�าเนิดแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้า
สายหลักของประเทศไทย โดยจะได้มีการ
แสดงแสงสเีสยีง การแสดงม่านน�า้ ทกุวนั
ศกุร์และวนัเสาร์ ตัง้แต่ช่วงเวลาประมาณ 
19.00 น. เป็นต้นไป

“พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา
ประดับแสงไฟประกอบเพลง พร้อมการแสดงม่านน�้า
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 เทศบาลนครนครสวรรค์ก�าลังด�าเนินการพัฒนาพื้นที่

ร่องน�้าด้านในเกาะญวนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่

ออกก�าลังกายของชาวนครสวรรค์ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง

หนึ่งของนักท่องเที่ยว โดยลักษะคล้ายกับล�าคลองที่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

 พร้อมทั้งก�าลังทดสอบการเลี้ยงพันธุ์ปลา เพื่อแสดงถึง

คณุภาพน�า้ภายหลงัจากการบ�าบดัน�า้เสยี โดยระบบบ�าบดัน�า้เสยี

ของเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
ตรวจสอบการทดสอบระบบการน�าน�้าที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ มาท�าน�้าตกที่ร่องน�้าด้านในเกาะญวน



การ Scan QR Code “ไทยชนะ” หรือ App “ไทยชนะ” เป็นมาตรการส�าคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐ ในการที่จะท�าให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง ช่วงเวลา กิจกรรม สถานที่ที่เกี่ยวข้องหากพบผู้ติดเชื้อเพื่อให้สามารถด�าเนินการจ�ากัด

การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา และแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


