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	 วันพฤหัสบดีที่	 20	สิงหาคม	2563	ที่โรงแรมเดอะ	 เบอร์เคลีย์	 กรุงเทพ	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีผูเ้กีย่วข้องเข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	 โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับการพิจารณาเข้ารับคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่ง

แวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	พ.ศ.	2564	(ASAN	ESC	Award	2021)	“ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว”

	 ทัง้นีสื้บเน่ืองจากการทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์ได้มกีารด�าเนนิการขบัเคลือ่นเกีย่วกบัการจดัการเมอืงสิง่แวดล้อม

ยั่งยืน	และพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง	“การจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว”	เป็นภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่มี

ความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความส�าคัญและด�าเนินการพัฒนา

มาโดยตลอด	มส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิรางวลัอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื	อาท	ิการปรบัปรงุพฒันาระบบ

รวบรวมและเก็บขนขยะ	 การพัฒนาระบบการก�าจัดขยะมูลฝอย	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว	 การปลูกฝัง

กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลนครนครสวรรค์ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรางวัลอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 (ASAN ESC Award 2021)

 “ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว”
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วันองัคารที	่25	สงิหาคม	2563	เวลา	10.00	น.	ทีห้่องประชมุ	3/3	เทศบาลนคร

นครสวรรค์	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์	 นายสมศักดิ์	 อรุณสุรัตน์	 ประธานสภา

เทศเทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะรักษาการรองประธานกฎบัตรแห่งชาติ	

นายฐาปนา	บณุยประวติร	นายกสมาคมการผงัเมอืงไทย	คณะผูแ้ทนราชกรุป๊	

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์	สภาอุตสาหกรรม	จ.นครสวรรค์	สมาคมธุรกิจ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม	จ.นครสวรรค์	สมาคมการผังเมืองไทย	ผู้ประกอบ

การสถานพยาบาล	ผูป้ระกอบการทีพ่กั	การดูแลผูส้งูอายใุนจงัหวดันครสวรรค์	

ผู้แทนสถานศึกษา	ผู้แทนชุมชน	และคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์	ร่วม

ในการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ด้านสุขภาวะ

ทั้งนี้กฎบัตรนครสวรรค์	สาขาสุขภาวะ	มีวัตถุประสงค์	แนวคิด	และแนวทาง

การด�าเนินงาน	 ประกอบด้วย	 การส่งเสริม	 สนับสนุนการใช้สมรรถนะและ

ความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	ส่ง

เสริมธุรกิจท้องถิ่น	 กระจายโอกาสไปยังทุกภาคส่วน	 กระตุ้นพฤติกรรมสุข

ภาวะ	 (Healthy	Behaviors)	 วางแผนสร้างชุมชนสุขภาวะด้านสุขภาพและ

สุขภาพจิต	 บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และการคมนาคมขนส่ง	การใช้บริการสุขภาพ	การท่องเที่ยวสุขภาพ	ซึ่งหลาย

ส่วนจะเป็นการสร้างผลดต่ีอเศรษฐกจิและการจ้างงานในท้องถิน่	จากแนวทาง

ดังกล่าว	 บริษัท	 ราชกรุ๊ป	 บริษัทผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานท่ีมีความสนใจการ

ลงทุนในกิจการที่เป็นการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นประโยชน์กับประชาชน	 จึง

ให้ความสนใจลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาวะในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุใน

พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ในการน้ีกฎบัตรนครสวรรค์จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวนี้ข้ึน	 เพื่อน�าเสนอ

ข้อมูลความพร้อมของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	 ในด้านต่างๆ	 ให้แก่บริษัทผู้

สนใจลงทุน	ทั้งด้านภูมิประเทศ	การคมนาคมขนส่ง	การมีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่	

สถานศกึษา	แผนการด�าเนินการพฒันาพืน้ท่ี	ทศิทางการพฒันา	ทัง้จากกฎบตัร

นครสวรรค์	 และแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์	 การหารือ	 แลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็น	 ด้านแนวทางการพัฒนากฎบัตรนครสวรรค์ด้านสุขภาวะ	

โดยเฉพาะการรองรับสังคมผู้สูงอายุ	Digital	health	Care	การลงทุน	และ

การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนนิการพฒันา	เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิ	ราย

ได้ให้แก่ท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น

กฎบัตรนครสวรรค์ สาขาสุขภาวะ : ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสุขภาพ 
ลงทุนประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุ เสริมสร้างเศรษฐกิจรายได้ในพื้นที่
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	 วันพุธที่	 26	สิงหาคม	2563	 เวลา	09.30	น.	ที่ห้อง

ประชุม	 ชั้น	 5	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 นายจิตตเกษมณ์	 นิ

โรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพธิี

เปิดการประชมุกฎบตัรกฎบัตรแห่งชาติ	และกฎบตัรนครสวรรค์	

เรื่อง	“การวางแผนและการออกแบบศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง

ระดับภาคและระดับเมือง	 เพื่อเสนอแนวคิดและรับฟังข้อคิด

เห็นจากภาคส่วนต่างๆ	ที่ประกอบด้วย	คณะกรรมการกฎบัตร

นครสวรรค์	ผู้บริหารท้องถิน่จากจงัหวดัใกล้เคยีง	ผูบ้รหิาร	และ

ผูแ้ทนหน่วยงานทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	สถานศกึษา	และผูแ้ทน

ชุมชน	โดยการประชุมประกอบด้วย

	 -	การประชุมแผนระเบียงเศรษฐกิจ	เรื่อง	การพัฒนา

เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางราง	ภาคกลางฝั่งตะวันตก	

(นครสวรรค์	 อุทัยธานี	 ชัยนาท	 สิงห์บุรี	 อยุธยา	 สุพรรณบุรี)	

โดย	นายฐาปนา	บุณยประวิตร	นายกสมาคมการผังเมืองไทย	

นายมารุต	ศิริโก	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 เอเอ็มอาร์	 เอเซีย	

จ�ากัด	และนายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค์	

	 -	 การเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม	

ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางราง

ภาคกลางฝั่งตะวันตก	 (นครสวรรค์	อุทัยธานี	ชัยนาท	สิงห์บุรี	

อยุธยา	สุพรรณบุรี)	ด�าเนินรายการโดย	นายธรรมรงค์	ราชามุ

สิกะ	อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

กฎบัตรแห่งชาติ กฎบัตรนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดการประชุม
กฎบัตรแห่งชาติ และกฎบัตรนครสวรรค์ เสนอและรับฟังแนวคิดทุกภาคส่วน 
“การวางแผนและการออกแบบศนูย์กลางคมนาคมขนส่งระดบัภาคและระดบัเมอืง”
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	 วันพุธที่	26	สิงหาคม	2563	เวลา	13.00	น.	ที่ห้องประชุมชั้น	5	
เทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ในฐานะประธานกฎบตัรนครสวรรค์	กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วม
รับฟังการประชุมกฎบัตรแห่งชาติ	ครั้งที่	5	โดยเป็นการประชุม	Online	
ผ่านระบบ	Zoom	Orientation	Meeting	กบัคณะกรรมการกฎบตัร	ผูท้รง
คุณวุฒิ	และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ
การเสวนาและการบรรยาย	ประกอบด้วย
	 -	 การบรรยาย	 เรื่อง	 ประสบการณ์การพัฒนาโครงข่ายขนส่ง
มวลชนและศูนย์กลางการขนส่งทางรางจังหวัดขอนแก่น	 โดย	 อาจารย์				
สุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย	รองคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นและประธาน						
เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ช.ทวี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	การบรรยาย	เรื่อง	ความสัมพันธ์ของศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
กบัการกระจดักระจายของเมอืงและการขาดแคลนระบบการเชือ่มต่อการ
เดินทาง	:	ผลกระทบด้านการใช้ปะโยชน์ที่ดิน	การวางแผนโครงสร้างพื้น
ฐานและการบรหิารจัดการพืน้ท่ีเศรษฐกจิ	โดย	นายฐาปนา	บณุยประวติร	
นายกสมาคมการผังเมืองไทย	กรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ
	 -	การบรรยาย	เรือ่ง	ความส�าคญัของระบบการเชือ่มต่อโครงข่าย
ขนส่งมวลชนที่มีต่อการบริหารจัดการระบบการเดินทางและการพัฒนา
เศรษฐกิจ	กรณีศึกษารถไฟฟ้าสายสีทอง	โดย	นายมารุต	ศิริโก	กรรมการ
ผู้จัดการ	บริษัทเอเอ็มอาร์	เอเชีย	จ�ากัด
	 -	การบรรยาย	เรื่อง	การออกแบบศูนย์กลางการขนส่งทางราง
และการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าศาลายา	 โดย	 ดร.ศิรดล	 ศิริธร	 อาจารย์
ประจ�าคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 -	การบรรยาย	เรือ่ง	แนวคดิการพฒันาศนูย์กลางคมนาคนขนส่ง	
จังหวัดระยองตามเกณฑ์การเติมโตอย่างชาญฉลาด	 โดย	 นายฉัตรนุชัย	
สมบัติศรี	ปลัดเทศบาลนครระยอง
	 -	การบรรยาย	เรื่อง	การขาดแคลนระบบการเชื่อมต่อการขนส่ง
ทางรางจังหวัดนครสวรรค์	 :	 แนวทางและข้อเสนอเพื่อการออกแบบ
ปรับปรุงโครงข่ายทางรางและสถานีขนส่งมวลชน	 โดย	 นายสมศักดิ	์						
อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

กฎบัตรนครสวรรค์ ร่วมประชุม Online กฎบัตรแห่งชาติ การพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน ขนส่งทางราง รองรับการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจ
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	 ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทศบาลนครนครสวรรค์	
นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ใน
ฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์	นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธาน
สภาเทศบาลฯ	 รักษาการรองประธานกฎบัตรแห่งชาติ	 นายวิโรจน	์													
ตันวิสุทธิ์	 รองนายกเทศมนตรีฯ	 นางสาวสุณี	 มังคลารัตนศรี	 ปลัด						
เทศบาลฯ	นางสาวนิตยา	จุ้ยศิริ	สถิติจังหวัดนครสวรรค์	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ร่วมในการประชุม
หารอืแนวทางการพฒันาระบบกายภาพโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลั
และการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการย่านอัจฉริยะ	 ร่วมกับ
กับผู้แทนบริษัท	 United	 Technology	 (UTE)	 ผู้มีแนวคิดในการ
ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแก่เทศบาลนครนครสวรรค์	 และ							
ผู้แทนจากคณะกรรมการกฎบัตรกลางแห่งชาติ

Smart Pole  เทศบาลนครนครสวรรค์และกฎบัตรนครสวรรค์ ด�าเนินแนวคิด SMART CITY และ SMART 
BLOCK ประชุมหารือแผนพัฒนาระบบกายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการพัฒนาแพลตฟอร์ม

เพื่อบริหารจัดการย่านอัจฉริยะ โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีจากภาคเอกชน

	 สืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์	 โดย	 นาย
จิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 และ
กฎบตัรนครสวรรค์	มแีนวคดิในการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้ชีวิตอย่างมีความ
สขุตามความเหมาะสมของสภาพเมอืง	และประชากร	โดยส่วนหนึง่
ประกอบด้วยแนวคดิการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ให้เป็น		เมืองอัจฉริยะ	:	Smart	City	ซึ่งมีหมายความว่า	เมืองที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด	
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการให้บรกิารและการบรหิารจดัการเมอืง	
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรพัยากรของเมอืงและประชากรเป้าหมาย	
โดยเน้นการออกแบบที่ดี	 และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง	 และแนวคิดการด�าเนินโครงการ		
SMART	 BLOCK	 นครสวรรค์	 	 ที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการ
ด�าเนินการ	ประกอบด้วย	การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะสมโดยค�านึงถึงเอกลักษณ์
ของพืน้ที	่การพฒันาพืน้ทีส่าธารณะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และสามารถรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต	การจัดเส้น
ทางคมนาคมสัญจรส่งเสริมให้เป็นย่านการเดิน	 ลดการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลบนถนนในพื้นที่โครงการ	การสร้างเสริมปฎิสัมพันธ์ทาง
สังคมด้วยการส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
พืน้ที	่และการบูรณาการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม
ส�าหรับเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและ
อนาคต	โดยพื้นที่ศึกษา	SMART	BLOCK	นครสวรรค์	ประกอบด้วย	
บางส่วนของถนน
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รุ่น 67 กิโลกรัม ชำย A 	 	 วรพรต	นาสุริวงศ์			 ได้	3	เหรียญทอง

รุ่น 59 กิโลกรัม หญิง A	 	 พัชรีวรรณ	ยี่รัก	 	 ได้	1	เหรียญเงิน		และ	1	เหรียญทองแดง

รุ่น 81 กิโลกรัม ชำย A	 	 ศุภวิชญ์	พลัดพูนผล		 ได้	3	เหรียญเงิน	

รุ่น 64 กิโลกรัม หญิง A	 	 ภัทรธิดา	วงษ์สิงห์		 ได้	3	เหรียญทอง

รุ่น 89 กิโลกรัม ชำย A	 	 ณัฐวัช	วงษ์แก้ว		 	 ได้	3	เหรียญทอง

ผลงาน สโมสรยกน�้าหนักเทศบาลนครนครสวรรค์
และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ท.9

ในการแข่งขัน EGAT ยกน�้าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2563 
ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่  3  
และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

ระดับยุวชน ผลการแข่งขันดังนี้
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รุ่น 55 กิโลกรัม ชำย A	 สัณหณัฐ	ภูมิไชยา			 ได้	3	เหรียญเงิน
รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง	 สุรจนา	ค�าเบ้า		 	 ได้	3	เหรียญทอง
   ท�ำลำยสถิติประเทศไทย ท่ำ Snatch , Clean and Jerk และ ผลคะแนนรวม Total
รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง	 เปรมศิริ	บุญพิทักษ์		 ได้	3	เหรียญเงิน	
รุ่น 55 กิโลกรัมหญิง	 สุชาดา	สุขเกษม		 	 ได้	1	เหรียญเงิน	และ	2	เหรียญทองแดง	
รุ่น 59 กิโลกรัมหญิง	 สุภัชชา	หัสดงค์		 	 ได้	3	เหรียญทอง	
   ท�ำลำยสถิติประเทศไทย ท่ำ Snatch , Clean and Jerk และ ผลคะแนนรวม Total
รุ่น 59 กิโลกรัมหญิง	 สมจิตรา	เฉลิมพระจง	 ได้	3	เหรียญเงิน	
รุ่น 73 กิโลกรัมชำย	 สิทธิกร	ศิริสวัสดิ์		 	 ได้	3	เหรียญทองแดง	
รุ่น 64 กิโลกรัมหญิง	 วานิดา	ชอบงาม		 	 ได้	3	เหรียญเงิน		
	 	 	 ชลธิชา	สีหาทับ		 	 ได้	3	เหรียญทองแดง	
รุ่น 71 กิโลกรัมหญิง	 วรรณวิษา	หนูสม			 ได้	3	เหรียญทอง	
   ท�ำลำยสถิติประเทศไทย ท่ำ Snatch , Clean and Jerk และ ผลคะแนนรวม Total 
	 	 	 กมลลักษณ์	สิงหภณ	 ได้	3	เหรียญทองแดง	
รุ่น 89 กิโลกรัมชำย	 ศราวุธ	อิสระ		 	 ได้	3	เหรียญทอง	
	 	 	 ฐิติกร	แซ่ตั้น	 	 ได้	2	เหรียญทองแดง	
รุ่น 76 กิโลกรัม หญิง A	 พัชราภา	พลัดพูนผล			 ได้	3	เหรียญทองแดง
รุ่น 96 กิโลกรัม ชำย A	 ศรัท	สุ่มประดิษฐ์			 ได้	3	เหรียญทอง	
   ท�ำลำยสถิติประเทศไทย ท่ำ Snatch , Clean and Jerk และ ผลคะแนนรวม Total
รุ่น 81 กิโลกรัม หญิง A	 เยาวลักษณ์	จันดี			 ได้	3	เหรียญทอง	
รุ่น 109 กิโลกรัมชำย	 พิทยา	ตีบนอก		 	 ได้	3	เหรียญทอง	
	 	 	 พัชรพล	จันทร์สุคนธ์		 ได้	3	เหรียญทองแด
รุ่น +109 กิโลกรัม ชำย A สมพงษ์	กลัดบุบผา		 ได้		1	เหรียญเงิน	และ	1	เหรียญทองแดง		

ระดับประชาชน ผลการแข่งขันดังนี้
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	 รับฟังการรายงานผลการ
แข่งขันแบดมินตันของคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้	 (ท.1)	 นักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
แบดมนิตนั	ของนายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	ทีไ่ด้เดนิทางไปแข่งขนัแบดมนิตนั	โดยมผีลการแข่งขัน	ดงันี้	
กำรแข่งขันแบดมินตัน Terminal 21 Badminton Junior Challenge 2020 ที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
	 เด็กชายธนวัฒน์	ดีโคกน้อย	ได้รางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายคู่	รุ่น	U15
	 เด็กชายอภิวัตร	วรรณศิริวิศาล	ได้รางวัลรองชนะเลิศ	รุ่น	U11
	 เด็กหญิงอภิชญา	พันธุวงศ์	ได้รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	รุ่น	U15
กำรแข่งขันแบดมินตัน ESC สุพรรณบุรี แบดมินตัน OPEN 2020 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
	 เด็กชายธนวัฒน์	ดีโคกน้อย	ได้รางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายคู่	รุ่น	U15

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในการแสดงมุทิตาจิต	พนักงานเทศบาล	พนักงานครู	 และ
ลกูจ้างประจ�าของเทศบาลนครนครสวรรค์ทีเ่กษยีณอายรุาชการ	ในปี	พ.ศ.2563	มนีางสาวสณุ	ีมงัคลารตันศร	ีปลดัเทศบาลนครนครสวรรค์
เป็นผู้กล่าวรายงาน	ห้องประชุม	ชั้น	5	เทศบาลนครนครสวรรค์
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน	EGAT	ยกน�้าหนักชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจ�าปี	 2563	 ระดับประชาชน	ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ครั้งที่	 3	 และระดับยุวชน	
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ครั้งที่	14	ณ	ห้องประชุม	3/1

นางกัลยา	สังคหัตถากร	ผู้อ�านวยการส่วนบริการสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุขฯ	 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน	ติดเตียง	
พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง	โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	และพันต�ารวจโทสมเกียรติ	นนทแก้ว	ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยักรงุเทพฯ	ร่วมลงนามลายลกัษณ์อกัษรในโอกาสทีก่รงุเทพมหานครให้ความอนเุคราะห์แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ยมื
เรือดับเพลิงขนาด	38	ฟุต	เพื่อใช้ในราชการการบรรเทาสาธารณภัยและการบริการประชาชน

นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	น�าเจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เดินรณรงค์ถึงมาตรการลด
และคัดแยกขยะ	การงดใช้วัสดุที่ท�าจากโฟม	การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	โดยใช้หลัก	3Rs
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นายณรงค์	 มะระยงค์	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	 ให้การต้อนรับศึกษาดูงาน
เทศบาลต�าบลเทพารักษ์	จังหวัดสมุทรปราการที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการน�้า	ณ	ห้องประชุม	3/3	เทศบาลนครนครสวรรค์

นายอรรถพร	 สิงหวิชัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัด
นครสวรรค์	 ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง	 และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัด
นครสวรรค์	 ซึ่งประกอบด้วย	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 โยธาธิการผังเมืองจังหวัดนครสวรรค	์													
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี	 31	 อัยการจังหวัดนครสวรรค์	 ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์	 ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	 ปฎิรูปที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์	ณ	ห้องประชุม	3/1	เทศบาลนครนครสวรรค์

นายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา	ก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	นครสวรรค์	เขต	1	ที่มาศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร	ณ	เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชมุประชาคมการแก้ไขปัญหาทางสาธารณะ	ชมุชน
หิมพานต์	ซอย	10	มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ประชาชนในพื้นที่ชุมชนหิมพานต์	ซอย	10	ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าของที่ดิน	
ผู้เช่าที่ราชพัสดุ	ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	ส�านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์	ศูนย์ด�ารงค์ธรรม
จังหวัดนครสวรรค์	และเทศบาลนครนครสวรรค์		ณ	ห้องประชุม	3/3	เทศบาลนครนครสวรรค์
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ�าปี พ.ศ. 2563
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	 สวสัดคีรบัหลังจากทีห่่างหายกนัไป	2	เดอืนในเดอืนนี้

เราก็พบกันตามปกติ	เดือนตุลาคมนี้มีวันส�าคัญอยู่	2	วัน	คือวัน

ที่	13	ตุลาคม	วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่	9	และวันที่	23	

ตุลาคม	วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่	5	พระมหากษัตริย์ทั้ง	2	

พระองค์	ล้วนแล้วแต่มีคุณูปการตอประเทศไทยเป็นอย่างมาก	

เราทุกคนจึงควรส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยการตั้งใจท�าความดีถวายพระองค์ท่าน

														ฉบับนี้เป็นเนื้อหาต่อจากฉบับที่แล้วในเรื่องประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง	 ก�าหนดประเภทหรือชื่อของสถาน

ที่สาธารณะ	 สถานที่ท�างาน	 และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วน

ใดหรือท้ังหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่	

หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่	พ.ศ.	2561

   ข้อ 3 ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้เป็นสถำนที่สำธำรณะที่

ให้มีกำรคุม้ครองสขุภำพของผู้ไม่สบูบหุรีโ่ดยก�ำหนดให้พืน้ที่

และบริเวณทั้งหมดซ่ึงใช้ประกอบภำรกิจของสถำนที่น้ัน	ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคารโรงเรือน	หรือสิ่งปลูกสร้าง	บริเวณ

ที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 ไม่ว่าจะมีรั้วล้อม

หรอืไม่ก็ตามเป็นเขตปลอดบุหรี	่แต่สามารถจดัให้มเีขตสบูบหุรี่	

เป็นการเฉพาะได้	ในพ้ืนท่ีนอกอาคาร	โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้าง

ได้	สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		สถานที่ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	ท่าอากาศยาน

 ข้อ 4 ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถำนที่สำธำรณะที่

มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก�ำหนดให้พื้นท่ี

เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ	เทศบาลนครนครสวรรค์เจ้าหน้าท่ีเทศกจิ	เทศบาล
นครนครสวรรค์คัดกรองผู้รับการตรวจเลือกกองประจ�า	 2563	ณ				
วัดจอมคีรีนาคพรต	(วัดเขา)	เมื่อปลายเดือน	ก.ค.	ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าเทศกิจอ�านวยความสะดวกการแจกทาน		ร้านอาหาร	The	
Hulk	ซอยรามสูร	ตลาดบ่อนไก่	เมื่อวันที่	11	ก.ย.	63										

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 15

เฉพำะส่วนท่ีระบ	ุ รวมถึงบริเวณท้ังหมดซ่ึงวัดจากพ้ืนท่ีท่ีระบุ	

หรือจากประตูหน้าต่าง	 ทางเข้า	 ทางออก	ท่อหรือช่องระบาย

อากาศเป็นระยะทาง	5	เมตร	เป็นเขตปลอดบุหรี่		พื้นที่ภายใน

และดาดฟ้าของอาคาร	 โรงเรือน	 หรือสิ่งปลูกสร้างของห้าง

สรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	 	สถานที่ท�างานของเอกชน		 โรงงาน

อุตสาหกรรม	หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า	สนาม

กอล์ฟ		อุทยานประวัติศาสตร์	อุทยาน	หรือวนอุทยานแห่งชาติ	

โบราณสถาน	สวนพฤกษศาสตร์	พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง	อนุสรณ์

สถาน	 พื้นท่ีภายในและดาดฟ้าของอาคาร	 โรงเรือน	 พื้นที่ใต้

หลงัคา	และบรเิวณชานชาลาของ		สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร		สถานี

รถไฟ	 สถานีรถไฟฟ้า	 สถานีรถไฟใต้ดิน	 สถานีรถราง	 ท่าเรือ

โดยสาร	บรเิวณโถงพกัคอย	ห้องหรอืสถานทีส่�าหรบัใช้ประโยชน์

ร่วมกัน	และทางเดิน	ภายในอาคารโรงเรือน	หรือสิ่งปลูกสร้าง

ของอาคารชุด	 หรือคอนโดมิเนียม	 ห้องเช่า	 หอพัก	 แมนชั่น								

อพาร์ทเมนต์	คอร์ท	หรือสถานที่ให้บริการ	ในลักษณะเดียวกัน

โรงแรม	รสีอร์ท	โฮมสเตย์	หรอืสถานทีพ่กัตากอากาศในลักษณะ	

เดยีวกนั	บรเิวณท่ีจ�าหน่าย	หรอืให้บรกิารอาหาร	เครือ่งดืม่	หรอื

อาหารและเครือ่งดืม่ของสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร	เครือ่งดืม่	หรอื

อาหารและเครื่องดื่ม	 ที่ไม่มีระบบปรับอากาศการวัดระยะ	 5	

เมตร	ให้วัดระยะจากพื้นที่ที่ระบุ	หรือจากประตู	หน้าต่าง	ทาง

เข้า	ทางออกท่อหรือช่องระบายอากาศออกไป	5	เมตร

	 ผูเ้ขียนขอพกัไว้เพียงเท่านีก่้อน	หวงัว่าผูอ่้านจะตดิตาม

ต่อฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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	 ปัจจบุนัเราจะเหน็ว่าสงัคมไทยเกดิความสบัสนวุน่วายไม่มคีวามสงบ	ทะเลาะเบาะแว้ง	มุง่ทีจ่ะเอารดัเอาเปรยีบเอาชนะ
คะคานกนัในบางเรือ่ง	จนถงึขนาดท�าร้ายกนัหรอืมุง่เอาชวีติกนัเพยีงเพราะต่างฝ่ายต่างอ้างสทิธขิองตน	โดยไม่ค�านงึถึงหน้าทีแ่ละ
ความมีน�า้ใจต่อกันเหมอืนสังคมไทยในอดีต	จนส่งผลท�าให้เกดิการฟ้องร้องต่อศาลเป็นจ�านวนมาก	ซึง่ไม่เกดิผลดต่ีอสงัคมส่วนรวม
แต่อย่างใด	เหมือนดังคดีนี้
 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2949/2526 (ประชุมใหญ่)
	 วินิจฉัยว่า	 เดิมบ้านของโจทก์ได้รับลมและแสงสว่างจากภายนอกพอสมควร	 เมื่อจ�าเลยสร้างอาคารพิพาทสูงกว่าบ้าน
ของโจทก์มาก	จงึปิดกัน้ทางลมทีพ่ดัจากทางด้านทศิใต้ถึง	ปีละ	6	เดอืน	และปิดกัน้แสงสว่าง	เป็นเหตใุห้โจทก์ต้องใช้ไฟฟ้าในเวลา
กลางวัน
	 ดังนั้น	 การกระท�าของจ�าเลยจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์	 แม้จ�าเลยจะมีแดนกรรมสิทธิ์เหนือพื้นดินของตน	แต่ก็ต้องอยู่
ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	420	การใช้สิทธิปลูกสร้างอาคารของจ�าเลยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความ
เดือดร้อนร�าคาญเกินที่ควรคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันสมควร	 เพราะตรงที่จ�าเลยปลูกสร้างอาคารพิพาทเป็น
ย่านประชาชนอยู่อาศัย	ไม่ใช่ย่านประกอบธุรกิจการค้า
	 ท่านผูอ่้านครบัจากค�าพพิากษาของศาลฎกีาเรือ่งนี	้จะเหน็ได้ว่าจ�าเลยในคดนีีต่้อสูว่้าเขามสีทิธใินทีด่นิ	เหนอืพืน้ดนิ	และ
ใต้พื้นดินของเขา	ที่จะก่อสร้างอาคารอย่างไรก็ได้	แต่ศาลบอกว่าท�าไม่ได้
	 ดังนั้น	คดีเรื่องนี้จึงเป็นคดีตัวอย่างส�าหรับผู้ที่ชอบอ้างแต่สิทธิของตน	โดยไม่ค�านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น

การใช้สิทธิของตน
ซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
กฎหมายถือเป็นการท�าละเมิด

จิตอาสาเราท�าความดี	 เพื่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์”	 ท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายบริเวณ	
ถนนอรรถกวีและชุมชนวิมานแมน

นายวรวฒุ	ิตนัวสิทุธิ	์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	พร้อมด้วย	ประชาชนจติอาสา	และชมุชนร่วมท�ากจิกรรมท�าความสะอาด
วัด	โครงการวัด	ประชารัฐ	สร้างสุข	จังหวัดนครสวรรค์	ณ	บริเวณวัดนครสวรรค์	พระอารามหลวง
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

 สู่หลัก ก.ม.ที่ 60

	 เดือนกันยายนของทุกปี	 นับว่าเป็นปีแห่งความ
เปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่ของข้าราชการและลกูจ้างประจ�าทีม่อีายุ
ครบ	60	ปี	คือเกิดก่อนวันที่	1	ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น	ๆ	
	 ความจริงคนที่จะเกษียณสมัยนี้ดูจากหน้าตาหรือ
สภาพร่างกาย	 จะเห็นว่าแตกต่างจากคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของ
เรา		คือส่วนใหญ่ยังคงดูเป็นหนุ่มเป็นสาว	มีท่าทางที่		คล่องแค
ล่าวกระฉบักระเฉง	แต่ถ้าพูดถงึสภาพของร่างกาย	กต้็องยอมรบั
ว่ามีความเสื่อมถอยอยู่ในที	ไหน	ๆ	ก็เดินเข้าสู่หลักกิโลเมตรที่	
60	 แล้ว	 	 จะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม	 	 ในเมื่อเรา
ต้องปลดวางหวัโขน	ปลดภาระจากต�าแหน่งและหน้าทีแ่ล้ว	เรา
ท่านท้ังหลายหันมาค�านึงถงึสิง่ทีส่�าคญัท่ีสดุในชวีติของเรากนัดี
กว่า	นั่นคือ	การดูแลสุขภาพ	จึงขอน�า		9	ข้อ	ที่ควรปฏิบัติในวัย
เกษียณ	มาฝากกัน	ดังนี้
1. เลือกอำหำร
		 วัยนี้ใช้พลังงานน้อยลงแล้ว		จึงควรลดอาหารจ�าพวก
แป้ง	น�า้ตาล	และไขมัน		เน้นโปรตีนจากเน้ือสตัว์	โดยเฉพาะปลา		
และแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักจะขาด		ได้แก่	แคลเซียม		สังกะสี	และ
เหลก็	ควรดืม่นมถัว่เหลือง	หนัไปกนิผกั	ผลไม้	ธญัพชืต่าง	ๆ 	กนิ
อาหารประเภทต้ม	นึ่ง	อบ	ย่าง	แทนผัด	ๆ	ทอด	ๆ		หลีกเลี่ยง
รสหวาน	เค็ม		ประการส�าคัญ	ต้องดื่มน�้าสะอาดอย่างน้อย	6-8	
แก้ว/วัน
2. ออกก�ำลังกำย
	 หากไม่มีโรคประจ�าตัวทีเ่ป็นอปุสรรคในการออกก�าลงั
กาย		ผูส้งูอายคุวรจดัสรรเวลาไปออกก�าลงักายคร้ังละ	30	นาท/ี
ครั้ง	 สักสัปดาห์ละ	 3-4	 ครั้ง	 เพราะจะเป็นผลดีต่อหัวใจและ
หลอดเลอืด		โดยเร่ิมต้นจากการยดืเส้นยดืสายก่อน	และเร่ิมออก
ก�าลังกายจากเบาไปหาหนัก	และค่อย	ๆ	ลดลง	เพื่อให้ร่างกาย
และหัวใจได้ปรับตัว
3. อำกำศบริสุทธิ์
	 อากาศที่บริสุทธิ์	 เช่น	 ในสวนสาธารณะ	 ชายทะเล	
ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่าง	ๆ	ควรปรับภูมิทัศน์ภายในบ้าน
ให้ปลอดโปร่ง	อากาศถ่ายเทสะดวก	จัดเก็บสิ่งปฏิกูลทิ้งทุกวัน
เพือ่ลดการแพร่กระจายของเชือ้โรค	หากมเีน้ือทีพ่อส�าหรบัปลกู
ต้นไม้บ้างก็จะดีต่อทั้งสภาพแวดล้อมและสุขภาพจิตด้วย

4. หลีกเลี่ยงอบำยมุข
			 ลด	 ละ	 หรือเลิกอบายมุขท้ังหลายท้ังปวงไปเลยจะดี
ที่สุด	 	 โดยเฉพาะบุหรี่	สุรา	 	 เพราะจะเป็นการลดการเกิดโรค		
หรือถ้าหากมีอาการป่วยใด	ๆ 	ก็จะเป็นการลดความรุนแรงของ
โรคนั้น	 ๆ	 อีกท้ังยังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม
ต่าง	ๆ	
5. ควบคุมน�้ำหนัก หรือลดควำมอ้วน
	 ผู ้สูงอายุไม่ควรปล่อยให้น�้าหนักตัวเกินมาตรฐาน	
โดยค�านวณจากค่าดัชนีมวลกาย	(Body	Mass	Index	:	BMI)			
เพราะถ้าหากมีน�้าหนักตัวเกิน	 หรืออ้วน	 ก็จะมีโอกาสเป็นโรค
ข้อเข่าเสือ่ม	ความดนัโลหติสงู	ไขมนัในเลอืดสงู	โรคหลอดเลอืด
หัวใจ...ฯลฯ	ตามมาอีกหลายโรค
6. หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำที่ไม่เหมำะสม
	 เนือ่งจากในวยันี	้ประสทิธภิาพการท�างานของตบัและ
ไตในการก�าจดัยาลดลง	จงึควรปรกึษาแพทย์ก่อนใช้ยาจะดท่ีีสดุ
7. หมั่นสังเกตอำกำรผิดปกติต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
	 เช่น	คล�าเจอก้อน	หรือมีแผลเรื้อรัง	หรือมีปัญหาการ
กลืนอาหาร	กลืนติด	ท้องอืดเรื้อรัง	เบื่ออาหาร	น�้าหนักลด		ไอ
เรื้อรัง		มีไข้เรื้อรัง	เหนื่อยง่าย		แน่นหน้าอก...ฯลฯ	เพื่อจะได้ไป
พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษา
8. ตรวจสุขภำพประจ�ำปี
	 เพื่อตรวจเช็คหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง	
เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	ไขมันในเลือดสูง	และตรวจหาโรค
มะเร็งที่พบบ่อย	ๆ	 เช่น	มะเร็งล�าไส้	มะเร็งเต้านม	มะเร็งปาก
มดลูก	เป็นต้น
9. รักษำระดับอำรมณ์
	 ผูส้งูอายตุ้องท�าจติให้แจ่มใส		มองโลกในแง่ด	ีไม่เครยีด
หรือวิตกกังวลกับเรื่องต่าง	ๆ 	มากเกินไป		เข้าใจและยอมรับทั้ง
ตนเองและผู้อื่น
 สุดท้ำยนี้ ขอให้ทุกท่ำนเกษียณอย่ำงเกษมกันโดย
ทั่วหน้ำค่ะ   
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

       ขยายเวลาการช�าระภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง

	 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	2562	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2562	โดยให้

อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	เพื่อให้

เทศบาลนครนครสวรรค์สามารถด�าเนนิการภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ฎหมายและระเบียบซึง่ออกตามความในพระราช

บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	2562		

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14		วรรค	1	มาตรา	44	มาตรา	46	มาตรา	60	และมาตรา	61	แห่งพระราช

บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	2562		และกฎกระทรวงการผ่อนช�าระภาษีที่ดินและสิ่ง-ปลูกสร้าง	พ.ศ.	2562		

ซ่ึงออกโดยกระทรวงมหาดไทย	จงึขยายก�าหนดเวลาการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตั	ิภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	พ.ศ.	

2562	เฉพาะในปี	พ.ศ.	2563		ออกไปดังนี้

 1.  กำรช�ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงในปี พ.ศ. 2563 ขยำยไปจนถึงเดือนตุลำคม 2563

 2.  กำรผ่อนช�ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงในปี พ.ศ. 2563 ขยำยเวลำดังต่อไปนี้

  -  งวดที่หนึ่ง  ช�ำระภำยในเดือนตุลำคม 2563

  -  งวดที่สอง  ช�ำระภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563

  -  งวดที่สำม  ช�ำระภำยในเดือนธันวำคม 2563

 3.  กำรมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงในปี พ.ศ. 2563 ที่ภำษีค้ำงช�ำระขยำยไปจนถึง

เดือนพฤศจิกำยน 2563

 4.  กำรแจ้งรำยกำรภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงในปี พ.ศ. 2563 ค้ำงช�ำระ ให้ส�ำนักงำนที่ดินหรือส�ำนักงำน

ที่ดินสำขำ ขยำยไป จนถึงเดือนธันวำคม 2563
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	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	420	“ผู้

ใดจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อ ท�ำต่อบคุคลอืน่โดยผดิกฎหมำย

ให้เขำเสียหำยถงึแก่ชวีติก็ด ีแก่ร่ำงกำยก็ด ีอนำมัยก็ด ีเสรภีำพ

ก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ดี ท่ำนว่ำผู้นั้นท�ำ

ละเมิดจ�ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรนั้น” 

	 มาตรา	421	“กำรใช้สทิธิซึง่มีแต่จะให้เกิดเสยีหำยแก่

บุคคลอื่นนั้น ท่ำนว่ำเป็นกำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย” 

	 การใช้ถนนสาธารณะเป็นท่ีจอดรถ	 หากไม่มีข้อห้าม

ตามกฎหมายเป็นอย่างอื่น	 เจ้าของที่ดินที่มีอาคารติดกับถนน

สาธารณะ	ก็อาจใช้ทางสาธารณะเป็นที่จอดรถของตนได้	แต่จะ

ต้องค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักก่อน	 ซึ่งการใช้ถนน

สาธารณะหรือใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะซึ่งบางครั้งอาจไป

กระทบต่อบุคคลอื่น	 ซ่ึงถือว่าเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิด

เสียหายแก่บุคคลอื่นน้ัน	 ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของที่จอดรถบน

ถนนสาธารณะ	ซึง่เจ้าของอาคารหรอืเจ้าของร้านมักจะน�ากรวย	

สิ่งของ	หรือกระถางต้นไม้มาวางบนถนนหน้าบ้านหรือหน้าร้าน

ของตนเอง	 เพื่อกันที่ไม่ให้ผู้อ่ืนจอดรถบริเวณหน้าบ้านที่ติดกับ

ถนนสาธารณะ	ในกรณเีช่นนี	้การกระท�าของเจ้าของอาคารหรอื

เจ้าของร้าน	สามารถวางกระถางต้นไม้หรือกรวย	เพื่อกันที่จอด

รถไว้ส�าหรับตนเองหรือลูกค้าของตน	 จะกระท�าได้หรือไม่	 ใน

กรณีดังกล่าวนี้	 ศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้วินิจฉัย

ไว้	ดังต่อไปนี้		

น�าสิ่งของวางกันที่ไม่ให้ผู้อื่นจอดรถหน้าบ้าน
ที่ติดกับถนนสาธารณะ กระท�าได้หรือไม่..

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 8293/2559 

	 “การใช้ถนนสาธารณะเป็นทีจ่อดรถ	หากไม่มข้ีอห้าม

ตามกฎหมายเป็นอย่างอื่น	 เจ้าของที่ดินที่มีอาคารติดกับถนน

สาธารณะ	กอ็าจใช้ทางสาธารณะเป็นทีจ่อดรถของตนได้	แต่จะ

ต้องค�านงึถงึประโยชน์สาธารณะเป็นหลกัก่อน	โดยต้องเว้นทาง

ส�าหรับรถยนต์ให้เข้าออกได้เป็นล�าดับแรก	แล้วเจ้าของอาคาร

ทัง้สองฝ่ังถนนรวมถงึบคุคลทัว่ไปจงึจะมีสทิธิใช้ทางส่วนทีเ่หลือ

เป็นที่จอดรถบนหลักของความเสมอภาค	 โดยไม่จ�าต้องค�านึง

ว่าใครจะเป็นผู้มาใช้สิทธิจอดรถก่อนหลังกัน	 ประกอบกับกฎ

กระทรวงทีก่�าหนดให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ	

มวีตัถุประสงค์เพือ่ความปลอดภยัและการอ�านวยความสะดวก

แก่การจราจรด้วย	การทีจ่�าเลยทัง้สีใ่ช้พืน้ทีถ่นนสาธารณะซึง่มี

ความกว้างเพียง	4	เมตร	จอดรถของตนทั้งคันในลักษณะหวง

กันการใช้ประโยชน์ของผู้อื่น	ทั้ง	ๆ	ที่ควรจะใช้แนวร่นอาคาร	

1	 เมตร	 ท่ีอยู่ติดกับถนนสาธารณะดังกล่าวของตนประกอบ

การจอดรถด้วย	แต่กลับใช้เป็นที่วางกระถางต้นไม้	ซึ่งมิใช่เหตุ

จ�าเป็นที่จะใช้แนวร่นอาคารเพื่อการนั้น	 ย่อมเป็นการกระท�า

ที่เกินสิทธิของตนและค�านึงถึงประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว	โดย

ไม่ค�านึงถึงสิทธิในการใช้ทางสาธารณประโยชน์ของผู้อื่นท่ีมี

อยู่ร่วมกัน	 เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเกินควร	 ไม่

สามารถใช้พืน้ทีถ่นนส่วนทีเ่หลอืในการจอดรถของตนได้	จงึรับ

ฟังได้ว่าการกระท�าของจ�าเลยทัง้สี	่เป็นการใช้สทิธซิึง่มแีต่จะให้

เกดิความเสยีหายแก่บคุคลอืน่อนัมชิอบด้วยกฎหมาย	เป็นการ

กระท�าละเมิด	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	

420	และมาตรา	421	และถือว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็น

พเิศษแล้ว	โจทก์จงึมสีทิธิขอบงัคับให้จ�าเลยทัง้สีจ่อดรถในแนว

ร่นอาคารอันเป็นแดนกรรมสิทธิ์ของจ�าเลยทั้งสี่ได้”

ข้อมูลจาก		:		ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	8293/2559	
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มกีารพัฒนาพืน้ท่ีร่องน�า้ด้านใน

เกาะญวน	 มาโดยตลอด	 ทั้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม	 และ

การปรับปรุงพื้นท่ีต่างๆ	 โดยปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งน�้าที่

รบัน�า้ทีใ่ช้เเล้วจากชมุชนทีผ่่านระบบบ�าบดัน�า้เสยีของเทศบาลนคร

นครสวรรค์ก่อนปล่อยลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา	โดยน�า้เสยีจากครวัเรอืน	

ชมุชน	โรงงาน	สถานประกอบการ	ทีอ่าจก่อให้เกดิมลพษิทางน�า้	ทัง้

ในเรือ่งของส	ีความสกปรก	และกลิน่	มปีรมิาณเฉลีย่มากกว่า	36,000	

ลบ.ม.	ต่อวัน	

	 เทศบาลนครนครสวรรค์จึงท�าก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย	

เพื่อบ�าบัดน�าเสียเหล่านั้น	 อีกท้ังได้น�าน�้าที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ	ทัง้การรดน�า้ต้นไม้ในอทุยานสวรรค์	เกาะกลาง	

พื้นที่สาธารณะ	 เติมน�้าเข้าสู่อุทยานสวรรค์เพื่อรักษาระดับน�้า	 ล้าง

ท�าความสะอาดถนน	แต่น�า้ทีผ่่านการบ�าบดัส่วนใหญ่จะถกูปล่อยลง

ยังล�าน�้าด้านในเกาะญวนก่อนไหลลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาใกล้สะพาน

เดชาติวงศ์	

เทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนาพื้นที่ร่องน�้าด้านในเกาะญวน
จากแนวคิดการบ�าบัดน�้าเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันน�้าท่วม
สู่อนาคตแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองนครสวรรค์
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	 ซึง่จากการด�าเนนิการทีใ่ห้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์สภาพแวดล้อมดงักล่าว	ท�าให้ทีผ่่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้

รบัเกยีรตใินการพิจารณาให้รบัรางวลัเกยีรติคณุต่างๆ	อาท	ิรางวลัท่ี	1	ระดบัอาเซยีน	โครงการรางวลัอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมอืง

ที่ยั่งยืน	ด้านน�้า	(ASEAN	ESC	AWARD	2014)	รางวัลชนะเลิศ	เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ	ประจ�าปี	

2567	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ยอดเยี่ยมระดับประเทศ	ประจ�าปี	2562	รางวัลแนวคิดต้นแบบ

เมืองนิเวศ	(Ecological	City	Eco-City)	ปี	2561

กำรด�ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่ในปัจจุบันและแนวคิดกำรพัฒนำ

	 ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์โดยแนวคิดของนายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ก�าลัง

ด�าเนนิการพัฒนาร่องน�า้ด้านในเกาะญวนให้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ	สถานทีอ่อกก�าลังกาย	และสถานทีท่่องเทีย่วในอนาคต”	

อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพน�้าภายหลังการบ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์	การรณรงค์

ให้ร่วมกันใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า	และความส�าคัญของการบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ	จึงได้มีการปล่อยพันธุ์ปลา

ต่างๆ	รวมกว่า	20,000	ตัวลงในแหล่งน�้าดังกล่าว	เพื่อแสดงถึงคุณภาพน�้าภายหลังการบ�าบัด	

o	โดยได้ด�าเนินการจัดสร้างลานน�้าตก	

o	ติดตั้งเสาไฟแสงสว่างโดยรอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

o	การปรับปรุงให้มีลานการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ	และมีแนวคิดใน	

o	การพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมทั้ง

o	การจัดท�าทางเดินโดยรอบ	

o	มีเลนจักรยาน	

o	การจัดสร้างน�้าพุ	

o	การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม	

o	การจัดสร้างงานศิลปะ	

o	ประติมากรรมเมือง	

o	แนวคิดการตกแต่งผนังเขื่อนด้วยงานศิลปะ	

o	ในอนาคตจะมแีผงโซล่าเซลล์ทีติ่ดต้ังไว้อย่างสวยงามในร่องน�า้เกาะญวน

เพื่อน�าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า

o



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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง	ช่วงเวลา	กิจกรรม	สถานที่ที่เกี่ยวข้องหากพบผู้ติดเชื้อเพื่อให้สามารถด�าเนินการจ�ากัด

การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา	และแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


