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	 ทีผ่่านมา	 พ้ืนทีใ่นเขตเทศบานครนครสวรรค์อาจไม่ได้รบัผลกระทบจากปัญหาภยัแล้ง	แต่นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรัฐ			

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	กไ็ด้สัง่การให้ส�านกัการประปา	เทศบาลนครนครสวรรค์	เตรยีมแผนด�าเนินการเพือ่ผลติน�า้ประปา

ในช่วงฤดูร้อนให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์		โดย	

 - ประสำนงำนกับส�ำนักงำนชลประทำนจังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนต่ำงๆ เพื่อรับทรำบสถำนกำรณ์ เพื่อก�ำหนด

แผนกำรด�ำเนินกำรผลิตน�้ำประปำให้เหมำะสม  

 - เฝ้ำสังเกตระดับน�้ำในแม่น�้ำปิงและแม่น�้ำวังเพื่อให้สัมพันธ์กับกำรสูบจ่ำยน�้ำประปำให้แก่ประชำชนได้อย่ำง          

ต่อเนื่องตลอดเวลำ  

 - วำงแผนงำนเตรียมด�ำเนินกำรต่อแพสูบน�้ำหำกน�้ำมีระดับน�้ำลดลง

 - ด�ำเนินกำรขุดลอกร่องน�้ำบริเวณโรงสูบแรงต�่ำชุมชนหน้ำผำ ชุมชนเกำะยม กำรใช้เรือดูดทรำยขยำยร่องน�้ำ และ

เตรียมควำมพร้อมในกำรต่อท่อทำงดูดในบริเวณที่มีระดับน�้ำต�่ำ     

 - ท�ำกำรล้ำงถังตกตะกอนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อรักษำคุณภำพน�้ำสะอำด น�้ำประปำดื่มได้   

 - จดัเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบแรงดนัน�ำ้ตำมจุดต่ำง ๆ  หำท่อประปำสำธำรณะท่ีช�ำรดุรัว่  เพ่ือท�ำกำรแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน 

 - บริกำรน�้ำดื่มตำมจุดติดตั้งแท่นน�้ำดื่มอย่ำงทั่วถึง  

	 เทศบาลนครนครสวรรค์ขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้น�้าที่ร่วมกันใช้น�้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	 เพ่ือให้มีน�้าสะสมไว้ใช้

อย่างพอเพยีง	เพราะนอกจากการบรกิารน�า้ประปาให้แก่ประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างไม่ขาดแคลนแล้ว		เทศบาลนครนครสวรรค์ยงัให้

ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง	ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ	ทั้งจังหวัดนครสวรรค์	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา

แผนด�ำเนินกำรเพื่อผลิตน�้ำประปำ

ในช่วงฤดูร้อน

ทั้งนี้หำกระบบประปำในบ้ำนหรือที่สำธำรณะขัดข้อง

กรุณำแจ้ง 056-212175 , 056-336669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   
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	 โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์กล่าวถึง	 แนวทางของเทศบาลนครนครสวรรค์ในการพัฒนาพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ในเขต

เทศบาลนครนครสวรรค์เพือ่ส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่	ีการมสีขุภาพด	ีเศรษฐกจิ	การท่องเทีย่ว	ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

ของประชาชน	อาทิ

การขับเคลื่อนเมืองปากน�้าโพในอนาคต
กับการพัฒนา
	 นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ให้

เกียรติบรรยายพิเศษ	ในหัวข้อเรื่อง	การขับเคลื่อนเมืองปากน�้าโพในอนาคต

กับการพัฒนา	ณ	 ห้องประชุมสัตตบงกช	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์	

(ย่านมัทรี)	 อันเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

 การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี	ประกอบด้วย	การผลิตน�้าประปา

ที่สะอาด	 การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ	 การบ�าบัดน�้า

ใช้จากชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา	 ท่ีน�าไปสู่การได้รับ

รางวลัอาเซยีนอวอร์ด	ด้านสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนืด้านน�า้	โครงการ

เทศบาลนครนครสวรรค์มุง่สูเ่มอืงคาร์บอนต�า่ทีร่ณรงค์ให้ประชาชน

ใช้จกัรยานในการเดินทางระยะสัน้เพือ่ลดมลพษิและการใช้พลงังาน

 การส่งเสริม ดูแลสุขภาพของประชาชน	 โดยเฉพาะผู้

สูงอายุ	 ท่ีด�าเนินโครงการต่างๆ	 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก	

สปสช.	อาทิ	โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ	โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
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 การป้องกันปัญหาน�้าท่วม	มีทั้งการจัดสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม	การติดตั้งระบบเครื่องสูบน�้าแรงดันสูงใต้ดิน	และ

การรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อลดปัญหาท่อระบายอุดตันอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย

 การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย	ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับ	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)	ส่งเสริมให้ผู้มีราย

ได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

 ด้านความปลอดภัยในชวิีตและทรพัย์สินของประชาชน	ซึง่เทศบาลนครนครสวรรค์ด�าเนนิการตดิตัง้	กล้อง	CCTV	

คุณภาพสูง	ทั้งกล้องที่สามารถบันทึกภาพได้ที่ความละเอียด	40	ล้านพิกเซล	กล้องมุม	180	องศา	กล้องระบบไร้สาย	 ในพื้นที่

สาธารณะต่าง	ๆ	มากกว่า	200	จุด	ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	เพื่อประโยชน์ในเฝ้าระวัง	การป้องปรามปัญหาอาชญากรรม	

พิจารณาคดีจราจร	และการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	อีกทั้งมีการพิจารณาเพิ่มจุดติดตั้งที่เหมาะสม	และพัฒนาระบบกล้องที่

มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

 โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะญวน	 ซึ่งมีทั้งในส่วนท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ก�าลังด�าเนินการ	 อาทิ	 การพัฒนาร่องน�้า

ด้านในเกาะญวนให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วและพักผ่อนหย่อนใจ	และโครงการทีเ่ทศบาลฯ	ร่วมกบักรมโยธาธิการและผงัเมอืง	ศกึษา

ความเหมาะสม	อาทิ	การจัดสร้างเขื่อน	การก่อสร้างจุดชมวิวแม่น�้าเจ้าพระยา	การก่อสร้างท่าเรือ

 การส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	อาทิ	การก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	และการก่อสร้างองค์

เจ้าแม่กวนอิม	ขนาดความสูง	38	เมตร	บริเวณเกาะยม	ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา
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นักฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)
คว้าแชมป์ “กีฬาฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา”

และรองชนะเลิศอันดับ 3 “KING POWER’S CUP 2018”

	 นักฟุตบอลโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางด้านกฬีาให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์	ของนาย

จิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คว้าแชมป์	“กีฬาฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา”	และรองชนะเลิศ

อันดับ	3	“KING	POWER’S	CUP	2018”

รายละเอียดดังนี้	

	 1.	รุ่นอายุ	16	ปี	ชนะเลิศ	การแข่งขันฟุตบอลประเภท	ค.	รายการกีฬาฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา	ปีการศึกษา	2561	

	 2.	รุ่นอายุ	15	ปี	รองชนะเลิศอันดับ	3	รายการ	KING	POWER’S	CUP	2018

	 โดยในการแข่งขัน	 KING	POWER’S	CUP	2018	นายธนโชติ	 เนตอินทร์	 นักฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

พรต	 ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม	และยังได้รับการคัดเลือกพร้อมกับ	นายศุภกฤษ	น้อยยุ่น	 ให้เป็น	33	นักเตะเยาวชน	

KINGPOWER’S	CUP	2018	เข้าแคมป์เก็บตัวทดสอบฝีเท้า	ที่กิเลน	วัลเล่ย์	รีสอร์ต	จ.นครราชสีมา	เพื่อคัดเลือกเยาวชน	10	คน	

สุดท้ายเดินทางไปฝึกทักษะโครงการ	FOX	HUNT	รุ่น	4	ที่ศูนย์ฝึกเลสเตอร์	ซิตี้	อะคาเดมี่	ประเทศอังกฤษ

รุ่นอายุ	16	ปี	ชนะเลิศ	การแข่งขันฟุตบอลประเภท	ค.

รายการกีฬาฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา	ปีการศึกษา	2561

รุ่นอายุ	15	ปี	รองชนะเลิศอันดับ	3

รายการ	KING	POWER’S	CUP	2018
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1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ 
ลดการใช้พลังงานในบ้าน	ด้วยการปิดโทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	เครื่องเสียง	และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	เมื่อไม่ได้ใช้

งาน	จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ	455	กิโลกรัมต่อปี

2. แค่ปิดในโหมดสแตนด์บายยังกินไฟอยู่ 
ถอดปลั๊กจะลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย	 เครื่องเสียงระบบไฮไฟ	 โทรทัศน์	 เครื่องบันทึกวิดีโอ	

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	และอุปกรณ์พ่วงต่างๆ	

3. หลอดไส้เปลืองไฟ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ดีกว่า
เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้	เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์	1	ดวง	จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ	68	

กิโลกรัมต่อปี	

4. ประหยัดพลังงานให้ตู้เย็น ด้วยการใช้อย่างฉลาด 

ไม่น�าอาหารร้อนเข้าตู้เยน็ทนัท	ีควรรอให้เยน็ก่อน	หลกีเลีย่งการน�าถงุพลาสตกิใส่ของในตูเ้ยน็	เพราะจะท�าให้ตู้

เยน็จ่ายความเยน็ได้ไม่ท่ัวถงึอาหาร	ควรย้ายตู้เยน็ออกจากห้องท่ีใช้เครือ่งปรบัอากาศ	และอย่าลมืละลายน�า้แขง็

ทีเ่กาะในตูเ้ยน็เป็นประจ�า	เพราะตูเ้ยน็จะกนิไฟมากขึน้เมือ่มนี�า้แขง็เกาะ	ควรท�าความสะอาดตูเ้ยน็ทกุสปัดาห์

5. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในระยะทางไกล	จะช่วยลดการใช้	น�้ามันลงได้	20%	หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้	1	ตัน	ต่อ

รถยนต์แต่ละคัน	ที่ใช้งานราว	3	หมื่นกิโลเมตรต่อปี

6. ขี่จักรยาน ประหยัดพลังงาน แถมได้สุขภาพดี
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์	 เพราะน�้ามันทุกๆ	 3.785	 ลิตร	 (1	 แกลลอน)	 ที่ประหยัดได้	 จะลด

คาร์บอนไดออกไซด์ได้	ประมาณ	9	กิโลกรัม

เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า
รณรงค์ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และการใช้พลังงาน

6 วิธีลดโลกร้อน
เรื่องใกล้ตัวท�าได้ด้วยตัวคุณเอง
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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	 ช่วงนี้และช่วงท่ีผ่านมาหลาย
จังหวัดพบปัญหามลพิษทางอากาศคือ	 ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ี
เกิดจากการเผาไหม้	 ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้เป็นอันตราย
ต่อร่างกายอย่างมาก	แต่จะมีใครนึกถึงบ้างว่า	บุหรี่	และยาสูบ
ก็ท�าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างมากเช่นกัน	 เพราะการ
เผาไหม้ของบุหรี่และยาสูบก็ท�าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กโดย
สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยตรงง่ายกว่าฝุ่นละอองในอากาศเสีย
อีกเพราะผู้สูบ	สูบควันและฝุ่นจากบุหรี่เข้าสู่ร่างกายโดยตรง
	 ฉบับนี้ผมป้อมเทศกิจขอน�าเสนอในเรื่องการควบคุม
บุหรี่และยาสูบ	 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ปี	 พ.ศ.	 2560	
โดยรวมเอากฎหมาย	2	ฉบับรวมไว้ด้วยกันคือ	พ.ร.บ.	คุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่	พ.ศ.	2535	และ	พ.ร.บ.ควบคมุยาสูบ	พ.ศ.	
2535	กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุยาสบูนีเ้ป็นกฎหมายสากล
ที่ทั่วโลกมีใช้บังคับ	 ก่อนอื่นขอแนะน�าท่านผู้อ่านให้รู้จักความ
หมายที่เกี่ยวกับยาสูบ	ซึ่งขอบคุณข้อมูลจากคุณจิรวัฒน์	อยู่สะ
บาย	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย	 ส�านักควบคุม
การบริโภคยาสูบ	กรมควบคุมโรค		ดังต่อไปนี้
	 1.	 	 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 หมายความว่า	 ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาแบกกุ้ม	 และ
ให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วน
ประกอบ	ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ	ดูด	ดม	อม	เคี้ยว	กิน	เป่า	หรือ
พ่นเข้าไปในปากหรือจมูก	 ทา	 หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผล

เป็นเช่นเดยีวกนั	ทัง้นีไ้ม่รวมถงึยา	ตามกฎหมายว่าด้วยยา	สรปุ
ยาสูบต้องมีองค์ประกอบส�าคัญอย่างใดอย่างหนึ่งใน	2	อย่างนี้		
คือ	ใบยาสูบหรือสารนิโคติน	
	 2.	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	หมายความว่า	บคุคลหรอืองค์กร
ทีท่�าการแทนผูป้ระกอบการ	สมาคมหรอืชมรมผูเ้พาะปลูก	ผูบ่้ม	
ผูค้้าใบยาสบู	หรอื	สมาคม	หรอื	ชมรมผูค้้าผลติภณัฑ์ยาสบู	สรปุ	
ผู้เกี่ยวข้องกับยาสูบคือบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
ตั้งแต่ขั้นตอน	ปลูก	ผลิต	จ�าหน่าย
	 3.	 เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 หมายความว่า	 ภาวะที่
ร่างกายต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจ�าและตกอยู่ใน
สภาพที่จ�าเป็นต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ	สรุปคือการเสพติดต้อง
มีลักษณะเสพเป็นประจ�าหรือบ่อยครั้ง
	 4.	สบูบุหรี	่หมายความรวมถึง	การกระท�าใด	ๆ 	ซึง่มผีล
ท�าให้เกดิควนัหรอืไอระเหยจากผลติภณัฑ์ยาสบูหรอืการครอบ
ครองผลติภณัฑ์ยาสบูขณะเกดิควนัหรอืไอระเหย	แม้ว่าเราไม่ได้
สบูบหุรีแ่ต่เพือ่นวานให้ถอืบหุรีท่ีจ่ดุแล้วกฎหมายกถ็อืว่าเราเป็น
ผู้สูบบุหรี่		
	 5.		โฆษณา	หมายความว่า	การกระท�าไม่ว่าโดยวธีิใด	ๆ 	
ให้ประชาชน	เห็น	ได้ยิน	หรือทราบข้อความ	เพื่อประโยชน์ใน
ทางการค้า
	 ฉบบันีข้อยตุเิพยีงเท่านีก่้อน	ฉบบัหน้ามาดคูวามหมาย
อื่น	ๆ	ครั้งต่อไป	สวัสดีครับ

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 1

เทศกิจขับรถกอล์ฟบริการประชาชนงานประมูล
ป้ายทะเบียนเลขสวย	ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์													

เทศกิจร่วมกับพัฒนาคนและสังคมตรวจสอบคนเร่ร่อนขอทาน

เทศกาล	ตรุษจีนปากน�้าโพ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเสวยพระกระยาหารเย็น													
ณ	ร้าน	อีแต๋น	Riverside	เกาะยม	จังหวัดนครสวรรค์	โดยมีนายอรรถพร	สิงหวิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	พร้อมด้วย	
นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ข้าราชการ	และประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับประกาศเกยีรตคิณุการสร้างเขตปลอดโรคพษิสนุขับ้าดเีด่นระดบัจงัหวดั	โครงการ	Thailand	Rabies	Awards	
2018	ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัย	จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตามพระปณิธานศาสตาจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

นายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม	สนับสนุน	อบรม	คณะกรรมการ	เจ้า
หน้าที่	สมาชิกด้าน	ฌาปนกิจสงเคราะห์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
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นางจินตนา	เสรีภาพ	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการ
สุขภาพชุมชน	ณ	ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์	ชั้น	5	

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วม
เป็นเกยีรตใินการจดัโครงการรวมพลคนกูภ้ยั	จงัหวดันครสวรรค์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ในการนีง้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
นครนครสวรรค์ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย	ณ	บริเวณเกาะกลางอุทยานสวรรค์

พิธีเปิดอาคารพระครูนิทัศน์วรคุณ	 (ชม	 เดชด่าน)	 โดยช่ืออาคารพระครูนิทัศน์วรคุณ	 (ชม	 เดชด่าน)	 จารึกไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแด่	 พระคร	ู						
นิทัศน์วรคุณ	(ชม	เดชด่าน)	เจ้าอาวาสวัดสุคตวรารามท่านก่อน	ซึ่งเป็นผู้อุทิศอาคารไม้หลังเดิมและที่ดินใช้ในการก่อสร้าง

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ	 ในหัวข้อเรื่อง	 การขับเคล่ือนเมืองปากน�้าโพใน
อนาคตกับการพัฒนา	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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จิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจร่วมกันท�ากิจกรรม	“จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์”	เราท�าความดีด้วยหัวใจร่วมกันท�าความสะอาดเก็บ
กวาด	เก็บขยะริมทาง	ดายหญ้า	พื้นที่สาธารณะ	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ให้การต้อนรับกองการประปา	เทศบาลนครภูเก็ต	ที่มาศึกษาดูงาน	“ด้าน
การพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)	(การจัดการ
คุณภาพน�้าบริโภค)”

เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกับ	สาธารณสุขจังหวัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่ตรวจอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน

นักกีฬายกน�า้หนัก	 สังกัดสโมสรยกน�้าหนัก
เทศบาลนครนครสวรรค์	 คว้าเหรียญ	 2	
รายการ	กว่า	50	เหรียญ
คณะผู้ฝึกสอนและนกักฬีายกน�า้หนกั	สังกดั
สโมสรยกน�้าหนักเทศบาลนครนครสวรรค	์
เข้าพบ	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และคณะผู้
บรหิารเพือ่รายงานผลการแข่งขนักฬีายกน�า้
หนัก	รายการ	EGAT	ยกน�้าหนักนานาชาติ											
ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562		
ประเภทประชาชน	 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ								
บดินทรเทพยวรางกูร	ครั้งที่	2	
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนครีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินโครงการ	“การส่ง
เสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

นายวรวฒุ	ิตนัวสิทุธิ	์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ร่วมในพธิเีปิดโครงการ	“กรมอนามยั	ช	ู3	มาตราการดแูลสขุภาพประชาชน”งาน
ตรุษจีน	103	ปี	ปากน�้าโพ	นครสวรรค์	โดย	กรมอนามัย	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	และเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมตรวจ
เยี่ยมเสริมพลังตามแนวทาง	clean	food	good	taste	ณ	ตลาดศรีนคร	และห้างแมคโครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 ร่วมงานประมูลวัตถุมงคล	 ในงานประเพณีตรุษจีนปากน�้าโพ	 โดยน�า										
รายได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีตรุษจีนปากน�้าโพ	ณ	ศาลเจ้าชั่วคราวกรุงไทยไปรษณีย์	(ศาลเหนือ)

นายอรรถพร	สงิหวชิยั	ผูว่้าราชการจงัหวดันครสวรรค์	เป็นประธานการออกรางวลัสลากกาชาดและเป็นประธานพธิปิีดงานตรษุจนีปากน�า้โพ	
103	ปี	เมืองสวรรค์แห่งศรัทธา	ณ	เวทีต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	ในการนี้นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อม
ด้วยหวัหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกยีรตใินพิธปิีดงานตรษุจนี	ประจ�าปี	2561-2562และร่วมเป็นสกัขพียาน	ในการออกรางวลัสลากกาชาด
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กิจกรรมถนนเด็กเดินครั้งที่		29

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ส�านักการช่าง	เจ้าหน้าที่เทศกิจ	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกัน
ด�าเนินการล้างท�าความสะอาดถนน	ทั้งสองฝั่งพร้อมฉีดละอองน�้า	ในอากาศช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

นายธรียทุธ	ส�าราญทรพัย์	ผูต้รวจราชการกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่	เดนิทางมาตรวจพร้อมประชมุ	โครงการบรหิารจดัการและ
ก�าจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน	โดยมีนายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	นางสาวสุณี	มังคลารัตน
ศรี	 ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมในการประชุมพร้อมลงพื้นที่บ่อขยะบ้านมะเกลือ	
เทศบาลนครนครสวรรค์

คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ	 ประจ�าปี	 2561-2562	 คณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ปากน�้าโพ	 คณะสิงโต								
กว๋องสวิ	คณะสงิโตปักกิง่	คณะสงิโตทองฮากกา	คณะสงิโตฮกเก้ียน	คณะเสอืไหหล�า	และคณะเอง็กอ	เข้าคาราวะอวยพร	นายจติตเกษมณ์				
นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คณะผู้บริหาร	และพนักงานเทศบาล	เนื่องในเทศกาลตรุษจีน	พ.ศ.2562
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การใช้โซเชียลมีเดียต้องระวังผิดกฎหมาย

	 ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนับเป็นปัจจัยที่	 5	 ของทุก

คนไปเสียแล้ว	 หรืออาจจะกล่าวได้ว่ายุคสมัยปัจจุบันเป็นยุค										

โซเชียลมีเดียครองเมือง	 ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า	 ไม่ว่าใครท�าอะไร	

อยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้	ก็สามารถถ่ายรูปและเขียนข้อความถึงกัน

โดยลงเฟซบุ๊ก	ลงไลน์	หรือแชร์กันได้ตลอดเวลา	แต่บางครั้งการ

เขียนข้อความ	ถ่ายรูป	ลงเฟสบุ๊ค	ลงไลน์	หรือแชร์ข้อความบาง

อย่าง	ก็อาจท�าให้เราก้าวขาข้างหนึง่เข้าไปในคุกแบบไม่รูเ้นือ้รูต้วั

ก็ได้	ตัวอย่างเช่น
 1. กรณีโพสต์ข้อควำมหมิ่นประมำททำงโทรศัพท์มือถือ

	 บางครั้งจะเห็นข้อความในเฟซบุ๊ก	หรือทางไลน์	มีการตอบโต้	หรือด่าทอกันไปมา	จนท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียชื่อเสียง	

ถูกดูหมิ่น	หรือถูกเกลียดชัง	ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	326	ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	

1	ปี	ปรบัไม่เกนิ	10,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และด้วยการหมิน่ประมาททางสือ่ออนไลน์อาจเป็นการหมิน่ประมาทด้วยการ

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

 2. กรณีส่งรูปภำพลำมก อนำจำรทำงโทรศัพท์มือถือ

	 ถ้ามีการส่งรูปภาพลามกอนาจารต่าง	ๆ	เช่น	ภาพการร่วมเพศ	ภาพโป๊เปลือย	ก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	มาตรา	14(4)	และหากใช้ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีความผิด	ตาม

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

 3. กำรส่งต่อข่ำวลวงข่ำวลือ

	 ในสังคมออนไลน์มักไม่มีแหล่งที่มาที่แจ้งชัดดังเช่นที่มีการแชร์ข่าวลือต่าง	 ๆ	 เช่น	 อ้างว่าเขื่อนจะพัง	 น�้าจะท่วมโลก	

โลกจะมืดในเดือนธันวาคม	 เป็นต้น	 ซึ่งข่าวเหล่านี้แม้จะไม่ได้ท�าร้ายใครโดยตรงก็ตาม	 แต่เป็นการสร้างความตระหนกให้แก่

ประชาชน	จงึเป็นการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	มาตรา	

14(2)	และหากได้ส่งต่อข้อมูลข่าวลือเหล่านี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา	14(5)	ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	

บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับครับ			 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 																																																พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

เลือกตั้ง...คุณพร้อมหรือยัง

	 กว่าบ้านเราฉบับนี้จะคลอดจากโรงพิมพ์	 ก็คงใกล้วัน
เลือกต้ังอย่างฉิวเฉียด	 แต่ผู้เขียนก็เชื่อว่าทุกท่านที่มีสิทธิเลือก
ตั้งในวันอาทิตย์ที่	 24	 มีนาคม	 2561	 คงจะได้มีการเตรียมตัว
กันเป็นอย่างดีไม่มากก็น้อย
	 เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่มีรถแห่ผ่านบ้านวันละ
หลายสิบเที่ยวจากผู้สมัครแต่ละเบอร์แต่ละพรรค	ผู้เขียนจึงขอ
น�าตัวเลขเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ครัง้นีม้าฝาก	แบบรูไ้ว้ใช่ว่า	ใส่บ่า
แบกหาม	ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เปิดเผยว่าเป็นข้อมูล	ณ	
วันที่	1	กุมภาพันธ์	2562	ดังนี้
	 - 	 ผู ้มีสิทธิ ในการเลือกต้ังทั่ วประเทศคร้ังนี้ 	 มี	
51,419,975	คน
	 -	กรุงเทพฯ	มีจ�านวนผู้มีสิทธิมากที่สุด	ส่วนจังหวัดที่
มีผู้มีสิทธิน้อยที่สุด	คือ	ระนอง
	 -	อายุของผู้มีสทิธเิลอืกตัง้	กลุม่ทีม่ากทีส่ดุคือผูท้ีมี่อายุ
ระหว่าง	26-45	ปี	มีจ�านวน	19,583,472	คน	
	 -	 รองลงมาคือช่วงอายุ	 46-60	 ปี	 มีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	
14,444,663		คน	
	 -	และช่วงอายุ	18-25	ปี	ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม	First	Vote	
มีจ�านวนผู้ที่มีสิทธิ	7,339,772		คน	
	 -	จังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด	5	อันดับ	คือ
					 1.	กรุงเทพมหานคร	4,498,109	คน	
					 2.	นครราชสีมา	2,085,776	คน
					 3.	ขอนแก่น	1,445,977	คน
					 4.	อุบลราชธานี	1,440,927	คน	และ
					 5.	เชียงใหม่	1,310,244	คน
	 -	จังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด	5	อันดับ	คือ			
				 1.	ระนอง	135,557	คน
				 2.	สมุทรสงคราม	157,754	คน	
				 3.	สิงห์บุรี	170,483	คน	
				 4.	ตราด	172,807	คน	และ
				 5.	แม่ฮ่องสอน	174,345	คน

	 ช่วงก่อนเลือกตั้งเดือนเศษ	 ๆ	 มีกระแสข่าวหลาย
กระแสให้คนท่ีสนใจพรรคการเมอืงบางพรรคใจหายใจคว�า่....ว่า
พรรคทีต่นชอบอาจจะถกูยบุ	จงึมกีารส�ารวจออกมาเมือ่วนัที	่24	
ก.พ.	โดย	ดร.นพดล	กรรณกิา	ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัซเูปอร์โพล	
ได้ออกมาเปิดเผยผลส�ารวจภาคสนาม	เรือ่ง	“ถ้าพรรคท่ีชอบถกู
ยุบ	จะเลือกใคร”	กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ	
จ�านวนทั้งสิ้น	1,337	ตัวอย่าง	โดยพบว่า	ส่วนใหญ่	หรือร้อยละ	
59.7	ติดตามข่าวการเมืองบ่อย	ในขณะที่	ร้อยละ	35.9	ไม่บ่อย	
และร้อยละ	4.4	ไม่ติดตามเลย				
	 เมื่อถามถึงความกังวลต่อความวุ่นวายช่วงเลือกตั้ง	
พบว่า	คนที่กังวลมีสัดส่วนลดลงจาก	ร้อยละ	72.5	ในช่วงวันที่	
10-16	ก.พ.	เหลือร้อยละ	54.8	ในช่วง	20-23	ก.พ.	และกลุ่ม
คนที่ไม่กังวลเพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	27.5	มาอยู่ที่ร้อยละ	45.2
				 ท่ีน่าพิจารณาคือ	 ร้อยละ	 35.3	 ตั้งใจจะไปเลือกต้ัง
อย่างแน่นอน	ในขณะที่ส่วนใหญ่	หรือ	ร้อยละ	58.0	ยังไม่แน่ใจ		
และร้อยละ	6.7	ไม่ไป
	 นอกจากนี้	 ถ้าพรรคการเมืองที่ชอบถูกยุบ	 จะเลือก
พรรคใด	พบว่า	 เกินกว่า	 1	 ใน	 3	 หรือร้อยละ	 34.1	 มีพรรค
ส�ารองในใจแล้ว	ในขณะที่	ร้อยละ	28.1	ยังไม่มีพรรคใด	และ
ร้อยละ	37.8	ระบุ	อื่น	ๆ	เช่น	จะยังเลือกพรรคเดิม	ไม่ขอออก
ความเห็น	ไม่เลือก	เป็นต้น
	 แต่สรปุ...ของจรงิอกีไม่กีว่นักจ็ะรูก้นัแล้วว่าใครจะอยู่
ใครจะไป			ผูเ้ขยีนกข็อเชญิชวนทกุท่านทีม่สีทิธเิลอืกตัง้ได้โปรด
อย่านอนหลับทับสิทธิ		เพราะนี่เป็นสิทธิของเราโดยชอบธรรม			
		 เพราะฉะนัน้		อย่าลมืนะคะ		วนัอำทติย์ที ่24 มนีำคม 
2562 พบกันที่คูหำ กำเบอร์ที่รักที่ชอบ	ค่ะ
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เดือนมีนำคม 2562

เวลำ 08.30 น. - 12.00 น.

เดือนเมษำยน 2562

เวลำ 08.30 น. - 12.00 น.

1	มีนาคม	2562	 	 ชุมชนโรงเกลือ

4	มีนาคม	2562	 	 ชุมชนนวมินทร์

5	มีนาคม	2562	 	 ชุมชนเขาโกรกพม่า

6	มีนาคม	2562	 	 ชุมชนวิมานลอย

7	มีนาคม	2562	 	 ชมชนพระบางมงคล

8	มีนาคม	2562	 	 ชุมชนดารารัตน์	4	

11	มีนาคม	2562		 ชุมชนบางเรารักกันจริง

12	มีนาคม	2562		 ชุมชนสามัคคีพัฒนา

13	มีนาคม	2562		 ชุมชนวัดไทรเหนือ

14	มีนาคม	2562		 ชุมชนสะพานใหม่

15	มีนาคม	2562		 ชมชนถาวรพัฒนา

18	มีนาคม	2562		 ชุมชนวัดไทรใต้

19	มีนาคม	2562		 ชมชนชอนตะวัน

20	มีนาคม	2562		 ชุมชนร่วมใจพัฒนา

21	มีนาคม	2562		 ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์

22	มีนาคม	2562		 ชุมชนร่วมใจ

25	มีนาคม	2562		 ชุมชนวัดพุทธ

26	มีนาคม	2562		 ชุมชนสวัสดีพัฒนา

27	มีนาคม	2562		 ชุมชนหลวงปู่ท้าว

28	มีนาคม	2562		 ชุมชนข้าง	พวน.

29	มีนาคม	2562		 ชุมชนเขาช่องลม

1	เมษายน	2562	 	 ชุมชนประชานุเคราะห์

2	เมษายน	2562	 	 ชุมชนหัวเมืองพัฒนา

3	เมษายน	2562	 	 ชุมชนจ�าลองวิทย์

4	เมษายน	2562	 	 ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์

5	เมษายน	2562	 	 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา

9	เมษายน	2562	 	 ชมชนหน้าป้ายอุทยาน

10	เมษายน	2562		 ชุมชนหนองสาหร่าย

11	เมษายน	2562		 ชุมชนตลาดตายอม

19	เมษายน	2562		 ชุมชนหลังแขวงการทาง

22	เมษายน	2562		 ชุมชนวรนาถ

23	เมษายน	2562		 ชุมชนไชยศิริ

24	เมษายน	2562		 ชุมชนตัดใหม่

25	เมษายน	2562		 ชุมชนโกมินทร์

26	เมษายน	2562		 ชุมชนสุนันทา

29	เมษายน	2562		 ชุมชนป้อมหนึ่ง

30	เมษายน	2562		 ชุมชนยุวบัณฑิต

แผนปฏิบัติงำนออกฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

ในชุมชนเขตเทศบำลนครนครสวรรค์
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เดือนพฤษภำคม 2562

เวลำ 08.30 น. - 12.00 น.

เดือนมิถุนำยน 2562

เวลำ 08.30 น. - 12.00 น.

2	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวัดโพธิ์

3	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเฉลิมชาติ

6	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวิมานแมน

7	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์

8	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนรณชัย

10	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนบางปรอง

13	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวัดตะแบก

14	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดใหม่

15	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนสถานีรถไฟ

16	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดลาว

17	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเกาะยม

21	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนหน้าผา

22	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนทรายทอง

23	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนป่าไม้

24	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเดชาพัฒนา

27	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดริมเขื่อน

28	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนตลาดบ่อนไก่

29	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนเขาโรงครัว

30	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนหนองปลาแห้ง

31	พฤษภาคม	2562	 ชุมชนวัดเขาฯ

3	มิถุนายน	2562		 ชุมชนเทวดาสร้าง

4	มิถุนายน	2562		 ชุมชนวัดพรหม

5	มิถุนายน	2562		 ชุมชนตลาดไต้

6	มิถุนายน	2562		 ชุมชนสุขสวรรค์

7	มิถุนายน	2562		 ชุมชนพรสวรรค์

10	มิถุนายน	2562	 ชุมชนสะพานด�า

11	มิถุนายน	2562	 ชุมชนธารบัวสวรรค์

12	มิถุนายน	2562	 ชุมชนฟ้าใหม่

13	มิถุนายน	2562	 ชุมชนหนองผักตบ

14	มิถุนายน	2562	 ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี

17	มิถุนายน	2562	 ชุมชนสุขสวัสดิ์	(ศูนย์ท่ารถ)

18	มิถุนายน	2562	 ชุมชนเขากบเอราวัณ

19	มิถุนายน	2562	 ชุมชนเขานกกระเต็น

20	มิถุนายน	2562	 ชุมชนหิมพานต์
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29 มี.ค. 6228 ก.พ. 62 30 เม.ย. 62
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร


