
ปีที่ 16 ฉบับประจ�ำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562

www.nsm.go.th
facebook : เทศบำลนครนครสวรรค์



2

	 นางสาวพรพิมล	ธรรมาธิกรณ์ชัย	ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม	

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 จากพลเอกฉัตรชัย	 สาริกัลยะ	 รองนายกรัฐมนตร	ี

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการ							

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	 เนื่องในวันสตรีสากล	ประจ�าปี	 2562	

ตามกรอบแนวคดิ	“การเสรมิพลงัสตรแีละเดก็หญงิ	สูก่ารพฒันาท่ีมัน่คง	มัง่คัง่	

และยัง่ยนื”	ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		ซึ่ง

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	 8	มีนาคม	2562	ณ	ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	

อาคารอิมแพค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

บุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ
และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
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เทศบาลนครนครสวรรค์เดินหน้าพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

	 ประเทศไทยก�าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า	

“สังคมภาวะประชากรผู้สูงอายุ”	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	

เป็นต้นมา	 เป็นที่ชัดเจนว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ

เต็มตัว	 กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มพฤติกรรมเนือยนิ่ง	 และ

การเจ็บป่วยและเป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	เพื่อรองรับ

สถานการณ์การก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุจงึต้องเตรยีมการ

จัดกระบวนการส่งเสริม	“ผู้สูงอายุสุขภาพดี”	เพื่อให้ผู้สูง

อายุสามารถด�ารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างเป็นปกติสุขทั้ง

ร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	โดยไม่ตกอยู่ในภาวะ

พึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จ�าเป็น	และเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจาก

การพลัดตกหกล้ม	และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง	ๆ		

	 ในส่วนของเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยส�านักการ

สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	ได้มกีารด�าเนนิการรองรบัเมอืงผูส้งูอายุ

มาอย่างต่อเนือ่ง	ตระหนกัและเหน็ความส�าคญัในการขับเคลือ่นการ

เป็นเมืองผู้สูงอายุ	สุขภาพดี	วิถีเทศบาล	ใช้หลักการด�าเนินงาน	5H	

และเน้นการบูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วน
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หลัก 5 H

ด้านนโยบายเมืองผู้สูงอายุ H1 (Healthy  Policy)  
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม	 มีที่พักอาศัยท่ีมีความสุขปลอดภัย	
มีระบบการดูแลสุขภาพด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ด้านที่พักอาศัยที่มีความสุขและปลอดภัย H2 
(Healthy Home) ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกบ้านให้ได้มาตรฐาน	 มีความปลอดภัย		
จัดท�าราวจับในห้องน�้า	 จัดท�าทางลาด	 ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ท่ี
สะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ

ด้านการเดนิทางทีส่ะดวกและปลอดภัย H4 (Healthy  
Transportation) เน้นการจัดระบบการสัญจรท่ีสะดวก	
ปลอดภัย	 	 ได้มาตรฐาน	 มีบริการรถรับส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมท�า
กิจกรรมหรือรับบริการด้านต่าง	ๆ	

ด้านการจัดส่ิงแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อสุขภาพ H5 
(Healthy Environment) 	 เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	 มีพ้ืนท่ีสาธารณะสี
เขียวที่นั่งพักผ่อน	 	 มีสถานที่ออกก�าลังกาย	 จัดสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อผู้สูงอายุ

ด้านกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพที่ดี H3 (Healthy 
Activity) จัดให้มีการส่งเสริมท�ากิจกรรมทางกาย	เพื่อเสริม
สร้างสุขภาพที่มีความหลากหลายให้ผู ้สูงอายุทุกกลุ ่มอย่าง
ต่อเนื่อง	 ในชุมชนและสวนสาธารณะ	 รวมถึงจัดต้ังโรงเรียน													
ผู้สูงอายุ	 และสนับสนุนกิจกรรมออกก�าลังกายอย่าง	 ร�าไทเก็ก																
ไม้พลอง	ลีลาศ

ทั้งนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ท�าโครงการน�าร่อง
เพือ่พฒันาต้นแบบส�าหรับการขยายผล “เมอืงผูสู้งอาย”ุ จากศูนย์วิจัย กจิกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ
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เทศบาลนครนครสวรรค์สานต่อ “ทวิศึกษา” ทางเลือกที่ให้เด็กได้เรียนรู้และค้นหาตัวเอง

	 ทวิศึกษา	 หลักสูตรการศึกษาที่น�าเอาการศึกษาทางด้านสายสามัญและสายวิชาชีพมาเรียนร่วมกัน	 เพื่อให้เด็ก
ได้เรียนรู้และมีทางเลือกในสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบ	 ซ่ึงเป็นการร่วมกันของส�านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์และ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ในการส่งเสริมเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
	 ทวศิึกษา		เป็นหลกัสูตรที่ไดม้ีการสานต่อมาอย่างต่อเนื่อง	มีเด็กนักเรียนเรียนจบหลกัสูตรไปแล้ว	2	รุน่		โดยเด็กที่
เลอืกเรยีนหลกัสตูรน้ีเป็นเด็กนักเรยีนทีเ่รยีนอยู่ในระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์	
และจะไปท�าการเรียนร่วมกับนักศึกษาระดับชั้น	ปวช.	ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	โดยจะแบ่งวันไปเรียน	เด็ก	ๆ 	จะได้
เรยีนรู้ทางด้านวิชาชพีตามทีต่นเองชอบและได้เลอืกเรยีน	โดยได้รบัการฝึกสอนและให้ความรูจ้ากอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ	อกีทัง้
ยังส่งเสริมให้เด็ก	ๆ	ได้แสดงความสามารถและเรียนรู้ประสบการณ์จากพื้นที่ต่าง	ๆ	ที่ให้เด็กได้โชว์ผลงานร่วมเข้าประกวด	
และเมื่อจบหลักสูตร	 จะได้รับประกาศนียบัตร	 2	 ใบ	 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ	 จากหลักสูตรนี้สิ่งที่เด็กได้รับนอกจาก
ประกาศนียบัตรที่เป็นเครื่องหมายของความส�าเร็จระดับช้ันแล้ว	 ยังได้รับความรู้ในการเรียนและความถนัดของตนเองสิ่ง
ที่ชอบ	เป็นแนวทางในการเลือกเรียนและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
	 จากผลพวงของหลกัสตูรทีไ่ด้รบัการตอบรบัจากผูเ้รียนเป็นอย่างดปีระกอบกบัการส่งเสรมิให้เดก็มทีางเลอืกเรยีน
ในสิง่ทีต่นเองชอบ	นางจินตนา	เสรภีาพ	รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	ได้ร่วมแนะแนวนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล
นครนครสวรรค์	 	งานแนะแนวการศึกษาต่อ	ณ	ห้องประชุมพุฒิสรรค์	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	 เพื่อให้การด�าเนินการ
จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา	และมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ทวิศึกษา)	 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	สร้างความเข้าใจเพื่อช่วย
ให้เด็กสามารถตัดสินใจในการเลือกเรียนตามสายที่ตนเองถนัด	 โดยมีคณะครูผู้เชี่ยวชาญตามแต่ละสาขาวิชามาร่วมให้ค�า
แนะน�า	 แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 เป็นแนวทางในการตัดสินใจ																
ต่อไป
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ผลการแข่งขันกีฬา	นักเรียน	นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่	40	“นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”	

3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
1.	รุ่น	71	กก.	นางสาวรรณวิษา	หนูสม	3	เหรียญทอง
2.	รุ่น	81	กก.	นางสาวจิรัชญา	กลัดบุบผา	3	เหรียญเงิน
3.	รุ่น	73	กก.	นายทศพร	สุขส�าราญ	1	เหรียญเงิน
4.	ร่น	59	กก.	นางสาวสมจิตรา	เฉลิมพะจง	1	เหรียญเงิน
5.	รุ่น	81	กก.	นายธรรมนูญ	จันดี	2	เหรียญทองแดง
6.	รุ่น	55	กก.	นางสาวพัชรีวรรณ	ยี่รัก	1	เหรียญทองแดง

	 คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬายกน�้าหนัก	สังกัดสโมสรยกน�้าหนักเทศบาลนครนครสวรรค์	 เข้าพบ	นายจิตตเกษม

ณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และคณะผู้บริหารเพื่อรายงานผลการแข่งขันกีฬายกน�้าหนัก	 รายการ	

EGAT	ยกน�้าหนักนานาชาติ	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	ประเภทประชาชน	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ครั้งที่	2

17 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง
1.	รุ่น	55	กก.	นายโชคชัย	จันอาภาส	3	เหรียญเงิน	
2.	รุ่น	61	กก.	นายวิธวัฒน์	กฤษเพ็ชร	3	เหรียญทอง
3.	รุ่น	67	กก.	นายวัฒนา	ค้างคีรี	3	เหรียญทอง
4.	รุ่น	73	กก.	นายศราวุธ	แสงหิรัญ	3	เหรียญทองแดง
5.	รุ่น	73	กก.	นายศุภักษร	ศรีบุญเรือง	ได้ล�าดับที่	6
6.	รุ่น	81	กก.	นายศราวุธ	อิสระ	3	เหรียญเงิน
7.	รุ่น	96	กก.	นายธีรภพ	ศิลาหม่อม	3	เหรียญเงิน
8.	รุ่น	102	กก.	นายพิทยา	ตีบนอก	3	เหรียญทอง
9.	รุ่น	109	กก.	นายพัชรพล	จันทร์สุคนธ์	3	เหรียญเงิน
10.	รุ่น	109	+	กก.	นายสมพงษ์	กลัดบุบผา	1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง
11.	รุ่น	49	กก.	นางสาวเปรมศิริ	บุญพิทักษ์	1	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน
12.	รุ่น	55	กก.	นางสาวสุชาดา	สุขเกษม	ได้ล�าดับที่	5
13.	รุ่น	55	กก.	นางสาวชดาพร	โพธิ์ศรี	ได้ล�ากัดบที่	6
14.	รุ่น	59	กก.	นางสาวชลธิชา	สีหาทับ	ได้ล�าดับที่	6
15.	รุ่น	59	กก.	นางสาวสุภัชชา	หัสดงค์	2	เหรียญทองแดง
16.	รุ่น	71	กก.	นางสาววรรณวิษา	หนูสม	1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง
17.	รุ่น	76	กก.	นางสาววนิดา	ชอบงาม	1	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน
18.	รุ่น	76	กก.	นางสาวเยาวลักษณ์	จันดี	ได้ล�าดับที่	4
19.	รุ่น	81	กก.	นางสาวจิรัชญา	กลัดบุบผา	3	เหรียญทอง
20.	รุ่น	81+	กก.	นางสาวบุญณธีร์	กล้ากสิกิจ	3	เหรียญทอง

นักกีฬายกน�้าหนัก สังกัดสโมสรยกน�้าหนักเทศบาลนครนครสวรรค์
คว้าเหรียญ 2 รายการ กว่า 50 เหรียญ
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	 ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงวันละ	170	-	200	ตัน	ต่อวัน	และมี

ขยะฝังกลบภายในศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ณ	ต�าบลบ้านมะเกลือ	ประมาณ	700,000	ตัน			

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการก�าจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน	 จึงต้องมีการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบก�าจัดขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		

	 ด้วยปริมาณขยะที่มีมากอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลายด้านรวมกัน	อาทิ	พื้นที่มีประชากรอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น	ขยะบาง

ชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้	รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้เกินความต้องการส่งผลให้เกิดของเหลือกลายเป็นขยะ	

การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ
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		 นอกจากการพัฒนาระบบก�าจัดขยะแล้ว	 เทศบาล

นครนครสวรรค์ยังได้มีการรณรงค์ควบคู่ให้ผู ้ประกอบการ	

พ่อค้า	ประชาชน	เหน็ถงึความส�าคญัของการคดัแยกขยะ	เพือ่

บรรเทาปัญหาปริมาณขยะและปัญหาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง		โดย

ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและน�าขยะท่ีสามารถรีไซเคิล

ได้กลับมาใช้ใหม่	ใช้อุปกรณ์หรือภาชนะแทนถุงพลาสติกหรือ

กล่องโฟม	 รวมถึงการขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าจาก

ตลาด	ในการคัดแยกขยะอินทรีย์เศษผักผลไม้เพื่อน�าไปท�าปุ๋ย

และน�า้หมกั	โดยจะมเีจ้าหน้าท่ีไปท�าการเกบ็ขยะอนิทรย์ีทุกวนั

เพื่อน�าส่งต่อไปยังศูนย์ท�าปุ๋ยและน�้าหมักต่อไป	

	 ปัญหาขยะเป็นเรือ่งท่ีทุกคนต้องช่วยกนั	ร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อโลกใบนี้ของเรา

การท�าปุ๋ยจากขยะ

นายวรวฒุ	ิตนัวสิทุธิ	์รองนายกเทศมนตร	ีลงพืน้ท่ีท�าความเข้าใจแก่แม่ค้า

ในเรื่องการคัดแยกขยะ	ณ	ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์
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	 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้าน	ช่วงนีเ้ดอืนเมษายนนี	้จะมวัีนส�าคญั

อยู	่2	ช่วงด้วยกนัคอื	วนัที	่6	เมษายน	จะมกีารประกอบพธิ	ีพลกีรรม

ตักน�้าศักด์ิสิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่	 10	

บรเิวณสะดือบงึบอระเพด็อยูร่ะหว่างเกาะวดักบัเกาะสมติร	และใน

วนัที	่8	และ	9	เมษายน	จะมพีธิพีทุธาภเิษก	และสมโภชน�า้อภเิษก	ณ	

วัดนครสวรรค์	ขอเชิญชวนชาวนครสวรรค์ใส่ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

ไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน	ต่อมาระหว่าง	วันที่	12-16	เข้าสู่ช่วง

เทศกาลสงกรานต์	ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิล�าเนาและผู้ที่เดินทาง

ไปท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ	เดนิทางโดยปลอดแอลกอฮอล์	ตลอด

การเดินทาง	

	 ฉบบันีผ้มป้อมเทศกจิขอน�าเสนอในเรือ่งการควบคมุบหุรี่

และยาสูบ	ตอนที่	2	ซึ่งเป็นความหมายของค�านิยาม

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	ดังนี้	

	 5.	 ผู้ประกอบการ	 หรือผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 และให้

หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบส�าหรับการขายส่งตาม

กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

	 6.	 โฆษณา	 หมายถึง	 การกระท�าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ	 ให้

ประชาชน	เหน็ได้ยนิ	หรือทราบข้อความ	เพือ่ประโยชน์ในทางการค้า

	 7.	การสื่อสารการตลาด	หมายถึง	การกระท�าในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	โดย	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	การสร้างข่าว	การเผย

แพร่ข่าวสาร	การส่งเสริมการขาย	การแสดง	ณ	จุดขาย	การตลาด

แบบตรง	 การขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ

และการตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ท้ัง	 น้ี	 โดยมีวัตถุประสงค	์

เพื่อขายสินค้าหรือบริการสร้างสร้างภาพลักษณ์	 หรือเรียกง่าย	 ๆ

ว่าการส่งเสริมการขาย

	 8.	 ข้อความ	 หมายถึง	 ฉลาก	 ตัวอักษร	 ภาพเคล่ือนไหว	

แสง	 เสียง	 เครื่องหมาย	 หรือส่ิงอื่นใดที่ท�าให้บุคคลทั่วไปสามารถ

เข้าใจความหมายได้	รปู	รอยประดษิฐ์	กระดาษ	หรอืส่ิงอืน่ใดทีท่�าให้

ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า	 ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้า	 ภาชนะ	 บรรจ	ุ

หรอืหบีห่อบรรจสิุนค้า	หรอื	สอดแทรก	หรอืรวมไว้กบัสินค้าภาชนะ

บรรจ	ุหรอืหบีห่อบรรจสุนิค้าและให้หมายความรวมถงึเอกสารหรอื

คู่มือส�าหรับใช้ประกอบกับสินค้านั้น	 	

	 9.		ขาย	หมายความรวมถงึ	จ�าหน่าย	จ่าย	แจก	แลกเปลีย่น	

หรือให้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

	 10.	ผู้ด�าเนินการ	หมายถึง	เจ้าของ	ผู้จัดการ	หรือผู้รับผิด

ชอบในการด�าเนนิงานของสถานสาธารณะ	สถานทีท่�างาน	หรอืยาน

พาหนะ

	 11.	 สถานที่สาธารณะ	หมายถึง	 สถานที่ซึ่งประชาชนมี

ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะมีการเช้ือเชิญหรือต้อง

จ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

	 12.		สถานทีท่�างาน	หมายถงึ	สถานทีร่าชการ	รฐัวสิาหกจิ	

หน่วยงานอื่นของรัฐ	และสถานประกอบการของเอกชน	หรือสถาน

ที่ใดๆที่บุคคลใช้ท�างานร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

	 ฉบับนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน	ฉบับหน้าจะขอกล่าวถึงการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ฉบับนี้สวัสดีครับ

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 2

เทศกิจอ�านวยความสะดวกจราจรให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
ตั้งเสา	หน้าโรงสูบน�้าประปาเทศบาล	(หน้าผา)

เจ้าหน้าที่เทศกิจอ�านวยการจราจรจิตอาสาบริเวณ

ใตส้ะพานเดชาติวงศ์	ทุกวันพุธ
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นายสมยศ	นะล�าเลียง	รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล	สมัยสามัญ	สมัยแรก	
ประจ�าปี	พ.ศ.2562	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย	สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และหัวหน้าส่วนการงาน	
โดยมีนางสาวสุณี	มังคลารัตนศรี	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

“จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์”เราท�าความดีด้วยหัวใจ	ร่วมกันท�ากิจกรรม	“ท�าความสะอาดเก็บกวาด	เก็บขยะริมทาง	พื้นที่
สาธารณะ	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	พร้อมท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก
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นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	พร้อมคณะผูบ้รหิารเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมเป็นเกยีรตแิละให้ก�าลงัใจ
นักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ	ครั้งที่	20	“ปากน�้าโพศึกษาเกมส์”	โดยมี	ดร.ปัญญา	หาญล�ายวง	อธิบดีกรมพลศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	บันทึกเทปรายการ	“เช้านี้ที่ภาคเหนือ”	โดยกล่าวถึงรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้าง	“พาสาน”	อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	ที่เทศบาลนครนครสวรรค์โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	ก่อสร้างขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของท้องถิ่น	 รายการ	 เช้านี้ที่ภาคเหนือ	 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จังหวัด
พิษณุโลก		วันจันทร์	–	วันศุกร์	เวลา	08.00-09.00น.

เทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมกับส�านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์	 และ										
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่
ความรู้ด้านการประกันสังคมส่งเสริมการมี
สุขภาพดีในเชิงรุก	
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาแบดมินตัน	การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่ง
ชาติครั้งที่	20	“ปากน�้าโพศึกษาเกมส์”

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเหรียญรางวัลกีฬาว่ายน�้า	ในการแข่งขันกีฬา
นกัเรียนคนพกิารแห่งชาติครัง้ที	่20	“ปากน�า้โพศกึษาเกมส์”	ณ	สระว่ายน�า้	สนามกีฬาจงัหวัดนครสวรรค์	โดยมนีางสาวสณุ	ีมงัคลารตันศร	ี
ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นผู้กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติภายในพิธี

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในการประชุมและสรุปผลการด�าเนินงาน	 โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก	ประจ�าเดือนมีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้แก่สัตว์เลของประชาชนในทุกชุมชน
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ถนนเดก็เดนิครัง้ที	่30	รวมกิจกรรมหลากหลายให้เดก็	ๆ 	ได้มาร่วมสนุก	อาท	ิประกวดวาดภาพสชีอล์กบนพืน้ถนน,ประกวดระบายสตีุก๊ตา,	
ร้านขายอาหารและงานฝีมือเด็ก	ๆ	และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ณ	ลานเวทีด้านข้างส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	

เทศบาลนครนครสวรรค์ประชุมคณะท�างานเพื่อปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม	 เพื่อทบทวน
และมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ฝ่ายรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง	 ฝ่ายรวมคะแนนเลือกตั้ง	 และฝ่าย
ยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งและน�าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง

นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานพิธีเปิด	กิจกรรม	Big	Cleanning	Day	ตามโครงการวัด	ประชารัฐ	
สร้างสุข	จังหวัดนครสวรรค์	ณ	บริเวณ	วัดนครสวรรค์	พระอารามหลวง	จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี	ท�าความ
สะอาด	ถูกสุขลักษณะ	ตามแนวทางกิจกรรม	5	ส.	โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วันจันทร์ที่	11	มีนาคม	2562	เวลา	09.30	น.	ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท	จังหวัดนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	ร่วมในการประชมุส่งเสรมิองค์กรภาครีะดับท้องถ่ินหรอืพืน้ทีใ่นการจดับริการดแูลสขุภาพกลุ่มเดก็ปฐมวยั	เขต	3	นครสวรรค์	
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นายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน	กรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	24	
ณ	สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในพิธี	

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ก�ากบัการระงบัเหตเุพลิงไหม้บริเวณด้านข้างบ้านเรอืนไม่มผีูอ้ยู่อาศัย	ภายใน
ชุมชนบางเรารักกันจริง

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	พร้อมคณะผู้บรหิารเทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมเป็นเกยีรตแิละให้ก�าลังใจ
นกักฬีาในพิธปิีดการแข่งขันกฬีานกัเรยีนคนพกิาร	ครัง้ที	่20	“ปากน�า้โพศกึษาเกมส์”	มนีายอรรถพร	สิงหวชิยั	ผู้ว่าราชการจงัหวดันครสวรรค์
เป็นประธานในพิธี	ณ	โรงยิมเนเซียม	4,000	ที่นั่ง	สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม	อบรม	ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์
ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรีและครอบครัว	ณ	โถงชั้น	1	เทศบาลนครนครสวรรค์
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เที่ยวสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรมและมีสติ
จะไม่ผิดกฎหมาย

	 ในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์	โดยในปีนี้จะมีวันหยุดยาวถึง	5	วันเต็มๆ	นับตั้งแต่

วันศุกร์ที่	12	–	อังคารที่	16	เมษายนนี้	โดยมติของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนอกจากนี้ในบางจังหวัดหรือใน

บางพืน้ที	่โดยเฉพาะทางภาคอสีานและภาคเหนอืของประเทศไทย	กจ็ะมกีารเล่นสงกรานต์ต้ังแต่เดอืนเมษายนไปจนถงึปลาย

เดือนเมษายนกันเลยทีเดียว

	 ประเพณสีงกรานต์นัน้ถอืว่าเป็นประเพณแีละวฒันธรรมทีด่งีามของชาตไิทยแต่โบราณกาล	เช่น	การรดน�า้เพือ่ขอพร

จากผู้ใหญ่	การเล่นสาดน�้าใส่กัน	เป็นต้น	แต่ต่อมาในระยะหลังมักจะพบว่าวิธีการเล่นสงกรานต์มักจะผิดเพี้ยนไปจากเดิม	อัน

เป็นการท�าลายประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติให้สูญเสียไป	 นอกจากนี้ยังเป็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและต้อง

รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	เช่น	การน�าแป้งมาเล่นในวันสงกรานต์	โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะเป็นหญิงสาวโดยเฉพาะสาวๆ

ที่หน้าตาดี	 มักจะถูกบรรดาคุณผู้ชายรุมเอาแป้งมาลูบไล้ทั้งใบหน้าและเนื้อตัว	 บางคนก็เกิดเลยเถิดไปถึงของสงวนของสาวๆ	

โดยการกระท�าลักษณะอย่างนีก้ฎหมายถอืว่าเป็นความผดิฐานกระท�าอนาจารแล้ว	มโีทษถงึตดิคกุตดิตารางโดยทเีดยีว	เพราะ

เป็นความผิดตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้

 มำตรำ 278 

	 “ผูใ้ดกระท�าอนาจารแก่บคุคลอายุกว่าสบิห้าปี	โดยขูเ่ขญ็ดว้ยประการ

ใด	 ๆ	 โดยใช้ก�าลัง	 ประทุษร้าย	 โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี”		

 มำตรำ 279

	 “ผู้ใดกระท�าอนาจารแก่เดก็อายยุงัไม่เกนิสิบห้าปี	โดยเด็กนัน้จะยนิยอม

หรอืไม่กต็าม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสบิปี”

 ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 2049/2550 กำรกระท�ำอนำจำร คือ กำรกระท�ำ

ทีไ่ม่ควรในทำงเพศต่อร่ำงกำยของบคุคลอืน่ เช่น กำรกอดจบู ลบูคล�ำแตะเนือ้

ตวัร่ำงกำยบคุคลอืน่ในทำงไม่สมควรกเ็ป็นควำมผิดส�ำเรจ็ฐำนกระท�ำอนำจำร

แล้ว

	 ท้ายสุดนี้	 ผู ้เขียนขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขในช่วงเทศกาล

สงกรานต์นี้	ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

ช่วยโลกด้วย
	 ผู้เขียนหมายความตามนั้นจริง	ๆ		...เพราะคิดว่า	ถ้าโลก
สามารถร้องแรกแหกกระเชอออกมาได้	 พวกเราคงได้ยินโลกร้อง
ตะโกนออกมาแล้ว..ว่า	 	พวกคุณ	ๆ	ที่อาศัยฉันอยู่	 	 ช่วยฉันทีเถิด		
ฉันก�าลังจะหายใจไม่ออก		ฉันก�าลังจะตายเพราะฝีมือของพวกคุณ
ทัง้หลายนีแ่หละ	ทีช่่วยกนัท�าลายอากาศ	ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างเมามัน	!		
	 ข่าวจากสื่อสารมวลชน	 โทรทัศน์ทุกช่องก็ออกข่าวทั้ง
กลางวันกลางคนืถงึภยัจากการรกุล�า้	การท�าลายสิง่แวดล้อมทีม่นษุย์
กระท�า	แต่น่าเสียใจที่คนส่วนใหญ่ในโลก....โดยเฉพาะประเทศไทย	
จะจรงิจงักบัการดลูะครหลงัข่าวมากกว่ารายการข่าวทัว่ไป	ข่าวการ
ตายของสัตว์ป่าหรือสัตว์น�้าในทะเลและมหาสมุทรอันเนื่องมาจาก
การกินขยะ	 จ�าพวกโฟม	 ถุงและหลอดพลาสติก	 ฯลฯ	 ที่มนุษย์ทิ้ง
ลงแหล่งน�้า	ดูจะไม่เข้าถึงจิตส�านึกของผู้คนสักเท่าไหร่
	 หน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงจัดว่าอยู่
ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด	 เช่น	 อบต.	 เทศบาล	 และ	 อบจ.	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนครนครสวรรค์	 ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์	
การรณรงค์	เชญิชวน	ชกัจงู	โน้มน้าวสารพดั			มโีครงการเทศบาลมุง่
สูเ่มอืงคาร์บอนต�า่....	สารพดัสารพนัทีจ่ะด�าเนนิการให้เป็นรปูธรรม
เพื่อลดขยะจากพลาสติกและโฟม			
	 เรื่องท่ีเทศบาลก�าลังด�าเนินการอยู่ในขณะนี้ก็เช่น	 การ
เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนแยกขยะก่อนทิ้ง	เพื่อจะได้น�าขยะบางส่วน
กลบัมาใช้ประโยชน์	เช่น	น�าพวกเศษผกั	ผลไม้มาท�าปุย๋ชีวภาพ	ส่วน
พวกเศษกระดาษ	กล่องกระดาษต่าง	ๆ 	ที่ไม่ทิ้งให้ปนเปื้อนเปียกชื้น	
ตลอดจนขวดพลาสติก	ก็ยังสามารถน�ามารีไซเคิลได้	ไม่ถูกน�าไปฝัง
กลบโดยเปล่าประโยชน์เฉลี่ยวันละ	170	-200	ตัน		ให้เปลืองเนื้อที่
บ่อขยะของเทศบาลทีต่�าบลบ้านมะเกลอื	ซึง่พืน้ทีร่องรบัการฝังกลบ
ขยะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานก็นับวันจะเหลือน้อยลงทุกที
	 และมิไยที่จะมีโครงการต่าง	ๆ	ออกมา	 เช่น	 เชิญชวนให้
ใช้ถงุผ้าแทนการรบัถงุหหูิว้	ใช้ป่ินโตใส่อาหารแทนถงุพลาสตกิ	แต่ก็
เป็นการด�าเนนิการทีไ่ม่ก่อให้เกดิประโยชน์อย่างยัง่ยนืเท่าทีค่วร		ทกุ
อย่างท�ากันแบบไฟไหม้ฟาง	พักเดียวก็เลือนหายไปจากความสนใจ	
	 แม ้แต ่วิถีชีวิตเรื่องการท�าบุญตักบาตรทุกเช ้าของ

พุทธศาสนิกชนในทุกวันนี้	 เชื่อว่าทุกท่านก็คงมองเห็น	 จากสมัย
โบราณที่ตักบาตรโดยตักข้าวจากขันข้าวใส่บาตรพระสงฆ์	 	 และ
ใส่ห่อกับข้าวและขนมด้วยใบตองใส่ตามลงไป	 ปัจจุบันก็เปล่ียน
เป็นการตักบาตรโดยคนหนึ่งใช้ถุงหูหิ้ว	1	ใบ		ในถุงบรรจุถุงร้อนใส่
กับข้าวและขนม	รวม	2	ใบ	ใช้ยางวง	2	เส้น		บางทีมีน�้าเปล่าใส่แก้ว
ส�าเร็จรูปอีก	1	ใบ		พระสงฆ์ต้องมีรถลาก	หรือไม่ก็หิ้วกันนิ้วคอด	ตัว
โก่ง		ต้องนั่งมอ’ไซค์รับจ้างกลับวัดเพราะไม่สามารถเดินไหว…
	 ในเมื่อมนุษย์ไม่ตระหนักในเรื่องการดูแล	รักษาธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	ยงัคงใช้ภาชนะทีไ่ม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ
กันอย่างไม่บันยะบันยัง	 	 ตามมาด้วยการเผาขยะถุงพลาสติก	 โฟม		
เผาวัสดุทางการเกษตรกันทั่วไป	 	 วันนี้	 เราจึงได้แต่นั่งรอว่า	 เมื่อ
ไหร่ฝุ่นละออง	PM	2.5	ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กกระจิริด	 เพียง	
1	 ใน	 25	 ของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมของเรา	 ...เล็กจนขนจมูกท่ี
เคยท�าหน้าที่กรองฝุ่นละอองต่าง	 ๆ	 ไม่ยอมให้ผ่านเข้าสู่ระบบทาง
เดินหายใจ...ไม่สามารถกรองเอาไว้ได้	 จะเดินทางมาถึงจังหวัดของ
เรา	บ้านของเรา
 ถึงเวลำแล้วหรือยังท่ีเรำจะต้องช่วยโลกใบน้ีด้วยกำร
ลด ละ เลิกกำรใช้ถุงพลำสติก ขวดพลำสติก โฟม และงดกำรเผำ
ท�ำลำยวัสดุต่ำง ๆ เพื่อโลกที่สดใส อำกำศที่สะอำด เพื่อตัวของ
คุณเองและคนที่คุณรัก ?

รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก



19



20

เดือนพฤษภาคม 2562

เวลา 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

เดือนเมษายน 2562

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

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

แผนปฏิบัติงานออกฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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... การเล่นแชร์ ...
 “กำรเล่นแชร์”	ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์	พ.ศ.	2534	
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	หมายความว่า	การทีบ่คุคลตัง้แต่สามคนขึน้ไปตกลง
กันเป็นสมาชิกวงแชร์โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ใด	รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด	ๆ	เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียน
กันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด	
และให้หมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่ก�าหนดใน																	
กฎกระทรวงด้วย	

	 ลักษณะข้อห้ามของการเล่นแชร์	ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์	พ.ศ.	2534	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ได้บัญญัติไว้	ดังนี้
	 1.	มาตรา	5	ห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์	
	 ในกรณีนี้	หากนิติบุคคลใดฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว	โดยพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ฯ	ได้ก�าหนดบทลงโทษไว้ตามมาตรา	
16	ก�าหนดไว้คอื	นิตบุิคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึง่เท่าถงึสามเท่าของทนุกองกลางแต่ละงวดของทกุวงแชร์	แต่ต้อง
ไม่ต�่ากว่า	200,000	บาท	และให้ศาลสั่งนิติบุคคลนั้นหยุดด�าเนินการเป็นนายวงแชร์หรือการจัดให้มีการเล่นแชร์	
	 2.	มาตรา	๖	ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้
	 (1)	เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจ�านวนวงแชร์รวมกันมากกว่า	3	วง
	 (2)	มีจ�านวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า	30	คน
	 (3)	มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง
	 (4)	 นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางใน
การเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
	 ในกรณีนี้	หากบุคคลธรรมดาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว	 โดยพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ฯ	 ได้ก�าหนดบทลงโทษไว้ตาม
มาตรา	17	ก�าหนดไว้คือ	ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

																							ข้อมูลจาก	:	พระราชบัญญัติการเล่นแชร์	พ.ศ.	2534	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร

	 ชื่อ	“พำสำน”	มีที่มาจากค�าว่า	“ผสาน”	คือ	การรวมกัน	แต่	“พาสาน”	คือ	การพาคนเข้าไปสานให้เกิดการผสม

ผสานกันระหว่าง	คน	สถานที่	และช่วงเวลา

“พาสาน”
	 อาคารสญัลกัษณ์ต้นแม่น�า้เจ้าพระยา	Landmark	

แห่งใหม่	ปากน�้าโพ	สัญลักษณ์แห่งการมาเยือน	จุดก�าเนิด

แม่น�้าสายหลักของประเทศไทย	ตั้งอยู่บริเวณ	เกาะยม	จุด

ก�าเนิดแม่น�้าเจ้าพระยา	จ.นครสวรรค์

“รูปแบบอาคาร”
	 แสดงตัวตนที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์	เอื้อประโยชน์

ต่อผู้มาใช้งานและเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่น�้าเจ้าพระยา

ถูกสะท้อนออกมา	 ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและ

แทรกตวัอยูใ่นธรรมชาติอย่างกลมกลนืกบัลกัษณะโครงสร้างคล้าย

เส้นสายทีส่อดประสานกันมาบรรจบทีป่ลาย	มาจากการรวมตวักนั

ของแม่น�้าหลักจาก	 4	 สาย	 มาประสานกันเป็นสองสายและรวม

เป็นหนึ่งเดียว

	 โดยสถาปัตยกรรมแห่งนีถ้กูออกแบบและก่อสร้างขึน้ให้

สามารถคงอยู่ในสภาพภูมิประเทศ	 ที่จะมีน�้าขึ้นสูงในช่วงฤดูน�้า

หลาก	ลักษณะของอาคารที่ยกโค้งพ้นน�้า	ประชาชนหรือนักท่อง

เทีย่วสามารถพายเรือลอดส่วนโค้งของอาคาร	ชมความงามของรมิ

ฝ่ังน�า้ตลอดจนความงามของสถาปัตยกรรมแห่งนีท่้ามกลางสายน�า้

ปัจจบัุนเทศบาลนครนครสวรรค์ก�าลงัเตรียมด�าเนนิการ

เพิ่มเติม	 ทั้งในส่วนของการแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์	

ประเพณี	 วัฒนธรรม	ภายในตัวอาคาร	อีกทั้งจะมีการ

ติดตั้งระบบมัลติมีเดีย	แสง	สี	เสียงที่สวยงาม	ทันสมัย

ภายนอกอาคาร	และการพัฒนาเส้นทาง	แต่	ณ	เวลานี้	

ทุกท่านกส็ามารถเข้าไปเยีย่มชมบรเิวณโดยรอบได้ตัง้แต่

ช่วงเช้าไปจนถึงเวลาประมาณ	19.00	น.	


