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	 มลูนธิกิารศกึษาเทศบาลนครนครสวรรค์		ร่วมกบัเทศบาลนครนครสวรรค์	สมาคมผูน้ยิมพระเครือ่งพระบชูาไทย	สมาคม

พระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์	และชมรมพระเครื่องหลวงพ่อจ้อย	จัดการประกวดพระบูชา	พระเครื่อง	เหรียญคณาจารย์	พระ

ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์		น�ารายได้ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา

						 นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เปิดเผยว่า	มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์	

ร่วมกบัเทศบาลนครนครสวรรค์	สมาคมผู้นยิมพระเครือ่งพระบูชาไทย	สมาคมพระเครือ่งจงัหวดันครสวรรค์	และชมรมพระเครือ่ง

หลวงพ่อจ้อย		ก�าหนดจดัให้มจีดัการประกวดพระบชูา	พระเครือ่ง	เหรยีญคณาจารย์	พระท้องถิน่จงัหวดันครสวรรค์	ในวนัอาทติย์

ที่	1	กรกฎาคม		2561		ณ	โรงยิมเนเซี่ยม	4,000	ที่นั่ง	ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้

น�าไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ทั้ง	8	โรงเรียน	พร้อมจัดหาทุน

ของมลูนธิกิารศกึษาเทศบาลนครนครสวรรค์		ซึง่จะมส่ีวนส�าคญัในการให้ความช่วยเหลอืแก่นักเรยีนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้

รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึงต่อไป		

						 การประกวด	แบ่งเป็นประเภทต่าง	ๆ	ซึ่งสามารถดูรายละเอียดรายการประกวดได้ที่	เว็บไซต์เทศบาลนครนครสวรรค์		

www.nsm.go.th	และ	Facebook	เทศบาลนครนครสวรรค์	จ.นครสวรรค์	หลักเกณฑ์การประกวดโดยรวมคณะกรรมการจะ

พจิารณาจากความแท้และความถูกต้องตามหลกัมาตรฐานสากลนยิมของสมาคมพระเคร่ือง	พระบชูาไทย		พจิารณาความสมบรูณ์	

ความสวยงาม	และคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นส�าคัญ		ทั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่	30	มิถุนายน	2561โดยมีแผงพระกว่า	500	

แผง	ร่วมในกิจกรรม
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	 วันจันทร์ที่	 2	 เมษายน	 2561	 เวลา	 09.30	 น.	 ที่ห้อง

ประชุม	ชั้น	5	เทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์-

ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชุม

ประชาคมการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	 (พ.ศ.2561-2564)	

เทศบาลนครนครสวรรค์	 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่	2	ประจ�าปี	

2561	มีผู้เข้าร่วมการประชาคม	ประกอบด้วย	ประชาชน	คณะผู้

บรหิารเทศบาลนครนครสวรรค์	สมาชกิสภาเทศบาลฯ	ผู้แทนหน่วย

งานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชมรม	และสมาคมต่างๆ

เทศบาลฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ประชาคมการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์ 

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2561
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	 การประชุมประชาคม	 จัดข้ึนเพื่อน�าเสนอข้อมูลแผนงาน	 โครงการที่ได้มีการเพิ่มเติมในคร้ังน้ี	 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน	 แสดงความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	 (พ.ศ.2561-2564)	 เทศบาลนครนครสวรรค	์

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่	2	ประจ�าปี	2561	มีการเพิ่มเติมแผนงาน	โครงการต่าง	ๆ	ที่จัดท�าขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	หรือมีความส�าคัญ	จ�าเป็นควรเพิ่มเติม	ในสภาวะการณ์ปัจจุบันอาทิ

	 -	 โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าและรวบรวมน�้าเสียพร้อมปรับปรุงผิว

จราจร	ถนนจกัรวาล	เริม่ตัง้แต่แยกทางเข้าโรงแรม	NSC	ถงึแยกนวมนิทร์	และทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข	117	จากแยกนวมนิทร์ถงึใต้สะพานพษิณโุลก	เพือ่ประโยชน์ส่วนหนึง่

ในการบรรเทาปัญหาน�้าท่วมขังเส้นทางสัญจรในพื้นที่ดังกล่าว

	 -	 โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้ารูปสี่เหลี่ยมถนนวงศ์สวรรค์จากศูนย์ท่ารถ	

บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 117	 ข้างอู่ตาเริ่มถึงสามแยกถนนวิไลสวรรค	์

เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมขังบริเวณศูนย์ท่ารถและชุมชนสุขสวัสดิ์

	 -	โครงการปรบัปรงุระบบประปาสถานผลติประปาเกาะยม	ของเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 โดยส่วนหนึ่งจะด�าเนินการขยายก�าลังผลิต	 ปรับปรุงระบบจ่ายน�้าและถัง

เกบ็น�า้ส�ารอง	อกีทัง้จะเป็นการเสรมิประสทิธภิาพก�าลงัผลติน�า้ประปามายงัฝ่ังตวัเมือง

ในอนาคต

	 -	 โครงการปรับปรุงบ่อรับน�้าบริเวณสี่แยกวัดคีรีวงศ์	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การระบายน�้า	และให้การจราจรบริเวณดังกล่าวสะดวกมากยิ่งขึ้น

	 -	 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมรั้วด้านข้างสถานีขนส่ง					

ผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์	เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

	 -	 โครงการเช่าท่ีดินวัดวรนาถบรรพต	 เพื่อขยายพื้นท่ีโรงเรียนเทศบาลวัด								

วรนาถบรรพต	รองรับจ�านวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในทุก	ๆ	ปีการศึกษา
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์โดยการน�าของ	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์	ได้มีความห่วงใยและให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุมาโดยตลอด	เห็น

ได้จากกจิกรรมต่างๆ	ทีจ่ดัข้ึนดแูลผูส้งูอายแุละได้เข้ามามส่ีวนร่วม	ตลอดจนโครงการต่าง	ๆ 	ที่

ส�านักการสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ได้เข้าไปดแูล	อย่างโครงการดูแล

ผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง	ซึง่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผูส้งูอายทุีไ่ม่สามารถดแูลตวัเองได้	ทางเจ้าหน้าท่ี

พร้อม	อสม.ได้มีการลงพืน้ทีไ่ปดแูลให้ความรูค้�าแนะน�าแก่ญาตเิพือ่ดแูลผูป่้วยอย่างถกูวธิแีละ

การจดัสภาวะแวดล้อมในบ้านให้สะอาดถกูสขุลกัษณะให้โปร่งโล่งสบาย	บรรเทาความเครยีด

ของผู้ป่วยและผูด้แูล	และยงัมกีจิกรรมเสรมิสร้างอารมณ์กิจกรรมออกก�าลงักายด้วยการร�าวง	

กิจกรรมรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ	 เพื่อให้คนในครอบครัวและชุมชนหันมาใส่ใจผู้สูงอายุให้ความ

ส�าคัญกับครอบครัวและไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว		

	 นอกจากนี้ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ยังได้สนับสนุน	 	 “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย	

เทศบาลนครนครสวรรค์”	เป็นการร่วมกนักบั	โรงเรยีนลาซาลโชตริว	ีชมรมเวชบคุคลคาทอลกิ	

อาสนวิหารนักบุญอันนา	 (องค์กรสาธารณประโยชน์)สังฆมณฑลนครสวรรค์	 โรงพยาบาล

ปากน�้าโพ	 โรงพยาบาลศรีสวรรค์	 วิทยาลัยบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์	 นครสวรรค์	 โรง

พยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์	ฯลฯ		

	 ส�าหรับโครงการนี้ได้ท�ามาต่อเนื่อง	สืบเนื่องจากปัจจุบันประชากรไทยเริ่มก้าวเข้าสู่

สงัคมผูส้งูวยั	เพือ่ให้กลุม่สังคมผู้สูงอายสุามารถช่วยเหลือตนเองได้	มสุีขภาพแขง็แรง	ชะลอการ

เป็นผู้ป่วยตดิบ้านตดิเตยีง	ไม่เกดิภาวะโรคซึมเศร้า	จงึได้จดัตัง้โรงเรียนสร้างสุขผูส้งูวยัข้ึน	เพือ่

ให้ได้มาร่วมท�ากจิกรรมและเรยีนรู	้เป็นศูนย์รวมของผู้สูงอาย	ุในการพฒันาตนเองให้มสุีขภาพ

ที่ดีแบบองค์รวม	โดยจะท�าการเรียนทุกวันเสาร์	กิจกรรมที่ท�าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสริมการเรียนรู้หลักการด�าเนินชีวิต	 ส่งผลให้สุขภาพจิตใจร่าเริงแจ่มใสลดภาวะความเครียด

ทางอารมณ์	ร่างกายแข็งแรงสามารถพึ่งพาตนเองได้	สามารถด�าเนินชีวิตได้เหมาะสมตามวัย	

และเรยีนรูทั้กษะอาชพี	เพือ่พฒันาต่อยอดสามารถสร้างอาชพีเป็นรายได้เสรมิ	ช่วยเหลือตนเอง

ได้

	 แม้ปัจจบุนัครอบครวัสงัคมไทยบางครอบครวัจะไม่ใช่ครอบครวัใหญ่เหมอืนในอดตี

ที่ผ่านมา	แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุถือว่าเป็นเสาหลักที่ส�าคัญของครอบครัวไทย	ที่เราต่าง

ต้องช่วยกันดูแลและเสริมสร้างอารมณ์	 ความคิดให้สดใสแข็งแรงเอื้ออ�านวยและตอบสนอง

ความต้องการของผู้สูงอายุ	ให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุข

เทศบาลนครนครสวรรค์ห่วงใยผู้สูงอายุ

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความสุขในบั้นปลายชีวิต
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างทักษะเด็ก

ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

	 เสียงเจื้อยแจ้วของเด็ก	ๆ 	ที่ต่างก�าลังตั้งใจอ่านหนังสือให้คุณครูและเพื่อนๆ	ในห้องฟัง		ค�าอ่านที่ถูกสะกดออกมาอย่าง
ชดัถ้อยชดัค�าและเสยีงดงั	เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมปิดภาคเรยีนฤดรู้อน	ทีท่างโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์จดัขึน้มา
เพือ่เสรมิสร้างทกัษะในการอ่านและการเขยีนภาษาไทยของเดก็นกัเรยีนให้ถกูต้องไม่หลงไปกบัภาษาโซเชยีลในยคุนีท้ีผ่ดิเพีย้น	ไม่
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย	เป็นหนึ่งในวิชา	5	กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ให้เด็ก	ๆ 	ได้เลือกเรียนตามความชอบ	อาทิ	ภาษาไทย	ภาษา
อังกฤษ	คณิตศาสตร์		สังคม	วิทยาศาสตร์	ตามนโยบายเสริมสร้างพัฒนาทักษะของเด็กให้เกิดพัฒนาการที่ดีรอบด้าน		ของ	นาย
จติตเกษมณ์		นโิรจน์ธนรฐั		นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	ซึง่นอกจากการส่งเสรมิทางการเรียนทางด้านวิชาการแล้วดนตรไีทย
เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่สนใจเพิ่มเติม	
	 จากในช่วงเปิดเทอมปกติที่มีการเรียนการสอนอยู่ในวิชาดนตรีนาฏศิลป์	และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	ในส่วน
ของช่วงเวลาปิดภาคเรียนซึ่งเด็ก	ๆ	บางคนมีเวลาว่าง	โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้น	ให้เด็ก	ๆ	ได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามที่สืบทอดต่อกันมายังคนรุ่นหลัง	 ซ่ึงตัวเด็ก	 ๆ	 เองให้ความสนใจ	 บางคนซึมซับมาต้ังแต่วัยเยาว์จากการเห็นและได้ยิน
เพือ่นบ้านเล่น	ท�าให้เกดิแรงบนัดาลใจในการเล่นดนตรไีทย	ประจวบเหมาะกบัทางโรงเรยีนได้มกีารเปิดสอนในช่วงปิดภาคเรยีน
จึงไม่รีรอที่จะลงเรียนต่อสานความฝันอยู่กับสิ่งที่รัก
	 กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้	นอกจากเพิ่มพูนทักษะแล้ว	ยังเป็นการให้เด็ก	ๆ	 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ป้องกันไม่ให้เด็ก
ไปมั่วสุมข้องเกี่ยวกับอบายมุขและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับเด็กในการต่อยอดต่อไปในอนาคต	ทั้งในด้านการศึกษาหรือเป็น
อาชีพ	นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ฝึกระเบียบวินัยตนเอง	มีสมาธิ	การอยู่และท�างานร่วมกับผู้อื่น	ความอดทน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
เด็ก	ๆ	สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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พิธีมอบประกาศนียบัตร

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

	 การศึกษาถือว่ามีส่วนส�าคัญส�าหรับเด็กไทย	 ตามกฏหมายที่ก�าหนดไว	้

เมื่อเด็กอายุย่างเข้าปีที่	 7	 	 จนอายุย่างเข้าปีที่	 16	 จะต้องเข้าเรียนในสถานศึกษา	

เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่	9	(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3)	ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว	

หมายความว่าถ้าเด็กจบชั้นปีที่	9		(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3)	ก่อนอายุย่างเข้า	16	ปี	

เด็กไม่จ�าเป็นต้องเรียนต่อไปอีกก็ได้		

	 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542		ก�าหนดว่า	การศึกษาในระบบมี		2	ระดับด้วยกัน		คือการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งไม่น้อยกว่า	12	ปี	ภาคบังคับ	9	ปี		และการศึกษาระดับอุดมศึกษา		ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองจะน�าเด็กเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาล	

ประจวบเหมาะกับโรงเรียนในปัจจุบันมีช้ันเด็กเล็กรองรับแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก	 	 เนื่องจากผู้ปกครองต้องไปท�างาน		

โรงเรียนจึงมีบทบาทส�าคัญในยุคปัจจุบันนี้	เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กนักเรียน	เพราะ	เวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงเรียน		ทางโรงเรียน

จงึเป็นอกีหนึง่สถาบนั	ทีส่�าคญัในการบ่มเพาะปลูกฝังนสิยัและค่านยิม	ให้เป็นไปในทศิทางท่ีถกูทีค่วรดีงาม	ตลอดจนสัง่สอนส่งเสรมิ	ทกัษะ

ความรู้	ความสามารถตลอดจนระเบียบวินัย	คุณธรรม	เพื่อสามารถน�าไปปรับใช้และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	

	 ความส�าเรจ็ของนกัเรยีนในการจบการศกึษาเป็นสิง่ทีส่ร้างความภาคภมูใิจแก่ตวันกัเรยีน	ครอบครวั	และสถานศกึษา		แม้จะเป็น

ก้าวแรกเล็ก	ๆ	แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจ	และก�าลังใจส�าหรับก้าวต่อไปในอนาคต

	 พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 จัดข้ึนเพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด	 เพื่อเป็นก�าลังใจและแรงบันดาลใจต่อตัวเด็กและผู้ปกครองให้เกิดความภาคภูมิที่จะต่อยอดการศึกษาต่อไปในระดับท่ีสูง

ขึ้น	และสามารถน�าความรู้ที่ได้น�าไปรับใช้ในชีวิตต่อไปได้	 และทางเทศบาลนครนครสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยได้ตามความตั้งใจ		ประกอบด้วย

	 1.	นายเกียรติพิทักษ์		ปานทิพย์	 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต		 ม.บูรพา

	 2.	น.ส.นฤมล											กาเรียน					 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต						 วิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราช

	 3.	น.ส.ชลดา	 			กาเรียน					 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต	 วิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราช

	 4.	น.ส.อรอุษา	 			เกเจริญ	 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต				 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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	 สวัสดีครับท่านผู ้อ่าน	 ในเดือนพฤษภาคมน้ีย่างเข้าสู	่					

หน้าฝนแล้ว	 ขอความร่วมมือทุกท่านจัดเก็บขยะให้เรียบร้อยอย่า

ทิ้งขยะลงในทางระบายน�้าเพราะจะท�าให้ท่อระบายน�้าอุดตัน	 น�้า

ท่วมขังได้	 ส�าหรับในเรื่องตลาดในปากน�้าโพน้ัน	 บางท่านสงสัยว่า

ไม่เห็นน�ารูปภาพในอดีตมาลงบ้าง	 ซ่ึงตรงน้ีผมขอเรียนให้ทราบว่า

เป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์	ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนไม่สามารถน�า

ลงโดยพละการได้	แต่ท่านสามารถหาชมได้จากสื่ออินเทอร์เน็ต	

	 ฉบับนี้ผมป้อมเทศกิจจะได้น�าเสนอเพิ่มเติมอีก	 2	 ตลาด	

เป็นตลาดที่อยู่ในที่ของวัดใจกลางเมือง

 7. ตลำดวัดโพ	เป็นตลาดอยู่ในที่ดินของวัดโพธาราม	ใน

อดีตเป็นพื้นที่ว่าง	 ประมาณช่วงก่อนปี	 2500	 ได้มีการถมคลองตา

เถรแล้วสร้างถนน	 เป็นถนนอรรถกวีและถนนอารักษ์	 ประกอบกับ

โรงเรียนประชานุเคราะห์ขอสลับที่กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชา

รกัษ์อย่าง	เช่น	ในปจัจบุันบริเวณพื้นทีว่า่งนั้นจงึไดม้ีการค้าขายเป็น

ตลาดสดบรเิวณโดยรอบตลาดวดัโพ	แต่เดมินัน้มกีารจอดรถโดยสาร

สายเก้าเลี้ยว	บ้านแก่ง	ส้มเสี้ยว	บรรพตฯ

	 ต่อมาเมื่อประมาณ	40	ปีที่แล้ว	ทางวัดโพได้พัฒนาพื้นที่

สร้างเป็นอาคารพาณชิย์และได้มร้ีานค้ามาเปิดเป็น	จ�านวนมาก	เช่น	

ร้านข้าวต้มนายเจือและร้านซุ้ยต้มเลือดหมู	 ซ่ึงมีช่ือเสียงมาจนถึง

ปัจจุบันท�าให้การค้าขายในตลาดวัดโพเปลี่ยนไปจากตลาดสดมา

เป็นตลาดขายกับข้าว	 รถโดยสารที่เคยจอดบริเวณนั้นก็ต้องขยับ

ขยายไปจอดบริเวณอื่นแทน	เช่น	ข้างวัดโพธาราม	เป็นต้น	ปัจจุบัน

เหลืออยู่เพียงสายเดียว	 สายหนองเบน	 –	 นครสวรรค์	 การค้าขาย

บริเวณนี้ขยายตัวขึ้นเร่ือยๆจากภายในตลาดก็ขยายมาฝั่งตรงข้าง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ฝั่งประตูผี		เมื่อ	20	ปีที่ผ่านมามีการ

จ�าหน่ายรุกล�า้บนถนน	ฝ่ังร้านข้าวต้มนายเจอื	จากสีแ่ยกโรงพยาบาล

ถึง	แยก	ถนนจุฬามณี	(ร้านถ่ายรูปศรีศิลป์ในปัจจุบัน)	เทศบาลนคร

นครสวรรค์จงึได้จดัระเบยีบผูค้้ารอบตลาดโดยก�าหนดให้เป็นจุดผ่อน

ผนัส่วนพืน้ทีใ่นตลาดวดัโพ	เป็นการจดัระเบยีบและจดัประโยชน์ทาง

วัดเป็นผู้ด�าเนินการเอง	

	 ปัจจบุนัตลาดวดัโพคนทัว่ไปจะเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า	“ตลำด

ข้ำวต้มนำยเจือ”	มีการค้าขายตลอด	24	ชั่วโมง	โดยเฉพาะบริเวณ

ใกล้เคียงกับร้านข้าวต้มนายเจือเนื่องจากนักท่องราตรีนิยมไป

รับประทานข้าวต้มร้านนี้ร้านเพราะเปิดบริการยันเช้า	 ร้านอาหาร

แผงลอยข้างเคยีงเลยได้รบัผลพลอยได้ไปด้วย	สนิค้าทีน่�ามาจ�าหน่าย

ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อบริการแก่

ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะบคุลากรของโรงพยาบาลและญาตผิูป่้วย

หรือ	ผู้มาติดต่อกับทางโรงพยาบาล

 8.  ตลำดโกสย์ีนคร ตัง้อยูบ่นถนนโกสีย์หน้าวดันครสวรรค์

เป็นตลาดทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบของวดันครสวรรค์ประมาณช่วงปี	

2528	 ทางวัดนครสวรรค์ได้ให้เอกชนมาจัดตลาดค้าขายบริเวณนี้	

แต่ทางเอกชนได้ผิดสัญญาโดยสร้างเป็นอาคารพาณิชย์รอบตลาด

เพื่อจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นมา	 ทางเอกชนและทางวัดจึงได้มีข้อพิพาทขึ้น

สู่ศาลยุติธรรมสู้กันถึงชั้นศาลฎีกา	 ผลปรากฏว่าทางวัดเป็นผู้ชนะ

คดี	ในประเด็นข้อพิพาทนี้ผู้เขียน	ป้อมเทศกิจ	เคยได้คุยกับทั้งทาง

วดัและทางเอกชนถงึทีม่าทีไ่ปในเรือ่งนีแ้ล้วแต่ไม่สามารถน�ามากล่าว

ในทีน่ีไ้ด้	ส่วนพืน้ทีข่องตลาดได้มกีารจ�าหน่ายสนิค้าประเภทผลติผล	

ทางการเกษตรทัง้ค้าปลีกและค้าส่ง	เช่น	หอม	กระเทยีม	มนัเทศ	อ้อย	

เป็นต้น	แต่ปัจจุบันผู้ค้าขายได้ย้ายออกไปหมดแล้วส่วนใหญ่ย้ายไป

ที่ตลาดค้าส่งริมปิง	

	 ปัจจุบันเอกชนรายใหม่ได้รับอนุญาตจากทางวัดให้สร้าง

อาคารพาณชิย์	บรเิวณตลาดโกสย์ีนครเพือ่จ�าหน่ายแทนพืน้ที	่ทีเ่คย

ค้าขายผลิตผลทางการเกษตรเดิม	ตลาดโกสีย์นครจึงเหลือเพียงชื่อ	

	 ฉบับนี้ต่อไปจะได้น�าเสนอของตลาดชุนหงส์	 อย่าลืม

ติดตามต่อในฉบับหน้า	สวัสดีครับ

เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 4

สภาพตลาดวัดโพหรือตลาดนายเจือในปัจจุบัน ตลาดโกสีย์นคร	ปัจจุบันเป็นอาคารพาณิชย์เหลือเพียงแต่ชื่อ
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นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานพธิเีปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพผู้สัมผัส
ขยะ	จังหวัดนครสวรรค์

พ.ต.อ.ณรัชต์	 เศวตนันท์	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจ	 โครงการนายสารพัดช่างเคลื่อนที่	 โดยมีนาย	 วิชัย															
โชติปฏิเวชกุล	 ผู้บัญชาการเรือนจ�ากลางนครสวรรค์	 พร้อมด้วย	 นายณรงค์	 มะระยงค์	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 นาย
ธนู	ชีวินโชติมา	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	บริเวณลานเอนกประสงค์								
วัดวรนาถบรรพต	พระอารามหลวง

ประชาชน	ชมรม	ร่วมรดน�า้ขอพร	นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์และภรรยา	ตลอดจน	ผู้สูงอาย	ุเพือ่
ความเป็นสริิมงคล	เนือ่งในวนัสงกรานต์	งาน	“สบืสานประเพณ	ีแต่งไทย	ร่ายร�าย้อนยคุ	สงกรานต์”	ณ	ลานร�าวงย้อนยคุอทุยานสวรรค์
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นายธนาคม	 จงจิระ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตร	 ข้าวสารอาหารแห้ง	 แด่พระภิกษุสงฆ์																	
วดัวรนาถบรรพต	(วัดเขากบ)	ณ	บริเวณ	เชิงบนัไดวดัเขากบด้านข้างส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายจติตเกษมณ์					
นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	และคณะผูบ้รหิาร	เทศบาลนครนครสวรรค์	หวัหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชน
ในพืน้ทีร่่วมท�าบญุตกับาตรกนัเป็นจ�านวนมากเพ่ือความเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและครอบครวัเนือ่งในวนัสงกรานต์วนัข้ึนปีใหม่ไทย

ประชาชนจติอาสา	“เราท�าความดด้ีวยหวัใจ”	พร้อมด้วยนางวรรณ	พวงสมบตั	ิรองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	นายสฤษดิ	์โพวนัด	ี
ผู้อ�านวยการส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นางกัลยา	สังคหัตถากร	ผู้อ�านวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ	และพนักงาน
ส�านักการสาธารณสุข	ฯ	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกันท�ากิจกรรม	“จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์”	เราท�าความดีด้วยหัวใจ
โดยร่วมกันท�าความสะอาด	พื้นที่สาธารณะ	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	อีกทั้งเพื่อท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายพาหะ
ของโรคไข้เลือดออก	บริเวณถนนมาตุลีถึงไฟแดงพหลฯ	และชุมชน

คณะท�างานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่	2	เทศบาลนครนครสวรรค์	พบประชาชนลงพื้นที่ครั้งที่	2
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พลเอกอนันตพร	กาญจนรัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต	มีนายธนาคม	จงจิระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	พร้อม
ด้วยนายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	หวัหน้าส่วนราชการ	และประชาชนให้การต้อนรบั	ณ	โครงการ
บ้านมั่นคงสวรรค์เมืองใหม่

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	3	ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยประธานชมุชน	คณะกรรมการ
ชุมชน	อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบางเรารักกันจริง	ร่วมกันรณรงค์ส�ารวจและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย	เพื่อป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในบริเวณชุมชน

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดท�าแผนแม่บท	 (Master	
Plan)	ศึกษาความเหมาะสม	และออกแบบรายละเอียดระบบประปา	โครงการปรับปรุงระบบประปา	เทศบาลนครนครสวรรค์
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานพิธีปิดแข่งขันแบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์	 -	
ADIDAS	-	FOOD	OPEN	2018	พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน	ในวันที่	4	เมษายน	2561	โรงยิมเนเซียม	600	ที่นั่ง				
ณ	สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครสวรรค์	ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจินตนา	 เสรีภาพ	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานการประชุม	 คณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่	 ผู้ฝึกสอนกีฬา	 ใน
การเตรียมความพร้อมที่พักนักกีฬา	ให้เรียบร้อยสะอาดเพียงพอกับจ�านวนนักกีฬา	นักเรียน	ที่ก�าลังจะเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นในภาค
การศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ณ	ห้องประชุม	3/3	
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คณะท�างานโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	(Green	City)	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียม
การรับการประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นาย	 จิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานเปิดการประชุม	 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเชิงรุก	ณ	ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยการประชุมครั้ง
นี้เพื่อชี้แจงนโยบายด้านสาธารณสุขและจ่ายเงินค่าป่วยการ	อสม.	ในการด�าเนินงานอาสาสมัคร	ประจ�าเดือน	เมษายน	2561	
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 “ผู้ต้องหำ”	 ในคดีอาญา	 เป็นสถานะของบุคคลในขั้นตอนของกระบวนการด�าเนินคดีอาญาซึ่งเป็นสิ่งที่เราท่านไม่พึงปรารถนา	

แต่หากท่านต้องตกอยู่ในสถานะดังกล่าวสิ่งท่ีต้องท�าหรือควรกระท�า	 มีอย่างไรบ้าง	 ส่ิงที่เราท่านต้องศึกษาและเรียนรู้ก็คือ	 “สิทธิของผู้

ต้องหา”	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบเพราะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประชาชนที่ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว	 ให้ได้

รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม	ซึ่งจะเป็นหลักทั่วไปในเรื่องสิทธิมนุษยชน	ที่รัฐจัดหาให้	

 “ผูต้้องหำ”	หมายถงึบคุคลทีถ่กูกล่าวหาว่าได้กระท�าความผดิแต่ยงัมไิด้ถกูฟ้องต่อศาล	ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา	มาตรา	๒(๒)	

	 กล่าวอย่างง่ายๆ	กค็อืเมือ่เจ้าพนกังานต�ารวจแจ้งว่าท่านเป็นผูก้ระท�าความผดิในคดอีาญา	ท่านกจ็ะตกอยูใ่นฐานะเป็น	“ผูต้้องหำ” 

ทันที	ดังนั้น	ท่านควรรู้ว่า	“สิทธิของผู้ต้องหำ”	มีอย่างไรบ้าง

 สิทธิของผู้ต้องหำ 

	 ๑.	สทิธทิีจ่ะไดร้บัการสนันษิฐานไว้กอ่นว่าไมม่ีความผดิ	และก่อนมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุจะแสดงว่าบคุคลใดไดก้ระท�าความผิดจะ

ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้	ท่านจึงมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติเสมือนผู้บริสุทธิ์	(รัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๓๓)	

	 ๒.	 สิทธิที่จ�าได้รับการสอบสวนหรือพิจารณาด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม	 (รัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	๒๔๑	 วรรคแรก,	

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๓๐,	๑๗๙)		

	 ๓.	สทิธใินการให้ทนายความหรอืบคุคลทีท่่านไว้วางใจในการเข้ารบัฟังการสอบสวน	สทิธทิีจ่ะได้รับการช่วยเหลอืจากรฐัด้วยการ

จัดหาทนายความให้	กรณีที่ท่านไม่สามารถจัดหาทนายความเองได้	ก็สามารถร้องขอทนายความโดยรัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของ

ทนายความให้	(รัฐธรรมนูญฯ	มาตรา๑๔๒	และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๗/๑,	๑๓๔,	๑๓๔/๑,	๑๓๔/๒,	๑๓๔/๓,	

๑๓๔/๔,	๑๗๓)

	 ๔.	สทิธทิีจ่ะตรวจหรอืคดัส�าเนาค�าให้การของท่านในชัน้สอบสวนหรอืเอกสารประกอบค�าให้การ	(ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา	มาตรา	๘(๖)	

	 ๕.	สิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจท�าให้ตนเองถูกฟ้องคดี	(รัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๔๓	วรรคแรก)

	 ๖.	 สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวในกรณีที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 (รัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๔๐,	 ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา	มาตรา	๙๐)

	 ๗.	สทิธทิีท่่านจะได้รบัการพจิารณาค�าขอประกนัผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญาอย่างรวดเรว็	และจะเรยีกหลักประกนัจนเกนิควร

มิได้	การไม่ให้ประกันต้องอาศัยตามกฎหมายและต้องแจ้งเหตุให้ทราบโดยเร็ว	(รัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๓๙	วรรคแรก,	ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๐๖	ถึง	๑๑๔)

		 ๘.	 กรณีที่ท่านถูกคัดค้านการประกันตัว	 ท่านมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้การประกันตัว	 (รัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๓๙	

วรรคสอง,	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๑๙	ทวิ)

	 ๙.	กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้	ท่านมีสิทธิ

ที่จะมีล่ามในการแปลภาษาหรือล่ามภาษามือในการสื่อสาร	(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๓	วรรคสี่,	๑๓	ทวิ	วรรค

แรก)

	 ๑๐.	กรณทีีเ่ชือ่ว่าผูต้้องหาหรอืจ�าเลยเป็นผูว้กิลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ดไีด้	ท่านมีสทิธทิีจ่ะได้รบัหลกัประกนัในเรือ่งการได้รบั

การดูแลรักษา	(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๔)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.

เมื่อท่านตกเป็น “ผู้ต้องหา”
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ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีป้าย

1. ตรวจสอบควำมปลอดภัยของกำรติดตั้งป้ำย

	 แน่นอนว่าก่อนตั้งร้านสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือป้ายหน้าร้าน	ซึ่งเจ้าของร้านอาจท�าเองหรือจ้างท�า	แต่ก่อนที่จะน�าป้ายไปติดตั้ง	จะ

ต้องไปแจ้งรายละเอียดของป้ายที่ท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้ง		เพื่อขอค�าอนุญาตติดตั้งกับทางส�านักงานเขต	เทศบาล	หรือองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลทีเ่ราอาศยัอยูเ่พือ่ให้เข้ามาตรวจสอบก่อนว่าลกัษณะป้ายของเรานัน้	สร้างความเดอืดร้อนทีส่่งผลให้เกิดอนัตรายต่อชวีติและ

ทรัพย์สินของประชาชนหรือไม่

2. ยื่นเอกสำรประกอบเพื่อยื่นช�ำระภำษี

	 หลักฐานและเอกสารที่ต้องน�าไปประกอบเพื่อยื่นช�าระภาษีมีดังต่อไปนี้								

	 –	บัตรประจ�าตัวประชาชน

	 –	ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 –	หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน

	 –	ใบอนุญาตติดตั้งป้าย	
	 เมือ่เตรยีมเอกสารทัง้หมดพร้อมแล้ว	เจ้าของป้ายนัน้จะต้องน�าเอกสาร

และหลักฐานไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย	 (ภ.ป.	 1)	 ที่ท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติด

ตั้ง		เช่น		ส�านักงานเขต		อ�าเภอ		เทศบาลหรืออบต.โดยเจ้าหน้าที่จะด�าเนินการ

ได้		2		กรณี		คือ		1.พร้อมช�าระภาษีป้ายได้ทันที		2.	ยื่นแบบเพื่อรอการประเมิน

ของเจ้าหน้าที่	ของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ	ภ.ป.1	ภายในวันที่	

31	มีนาคมของทุกปี	และช�าระภายใน		15		วัน		นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

ประเมิน

	 แต่หากมกีารตดิตัง้ป้ายใหม่หรอืเปลีย่นแปลงข้อความของป้าย	จะต้อง

ยื่นแบบ	ภ.ป.1	ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่	หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความ

ของป้ายใหม่

อัตราภาษีประเภท	2

20	บาท	ต่อ	500	ตารางเซนติเมตร

สูง	กว้าง	x	ยาว	(ซม.)	x	20	x	500

อย่าลืมมาช�าระภาษี
กันเยอะๆ นะครับ

 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา
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	 ใครจะรู ้ว่าเจ้าอุปกรณ์ที่เราใช้งานกันแทบจะทุกเวลานั้นมี

อันตรายมากกว่าท่ีคิด	 เจ้าตัวร้ายในมือถือท่ีจ้องเล่นงานสุขภาพเราเลย	

คือ	แสงสีฟ้า	หรือ	blue	light	ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสารเมลาโทนิน	

(Melatonin)	ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการหลับและการตื่น	ดังนั้น	หากเล่น

โทรศัพท์ก่อนนอนมากกว่า	2	ชม.	จะส่งผลให้เกิดการนอนไม่หลับ	หรือ

เสี่ยงสารพัดโรค !

เตือนระวังภัยจากการ

เล่นมือถือก่อนนอน

หลบัไม่สนทิได้	เนือ่งจากการได้รบัแสงสฟ้ีาในเวลากลางคนืจะท�าให้สมองคดิว่าตอนนีเ้ป็นเวลากลางวนั	ท�าให้พกัผ่อนไม่เพยีงพอ	

และยังส่งผลต่อสายตาอกีด้วย	ในระยะยาวกจ็ะท�าให้ระบบความจ�ามปัีญหา	ซ�า้ร้ายยงัท�าให้ระบบเผาผลาญของร่างกายท�างานไม่

เต็มที่	เสี่ยงเกิดโรคเบาหวาน	หัวใจ	ความดันโลหิตสูง	หรือเกิดภาวะอ้วนตามมา	

	 ควรงดเล่นมือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย	1	ชม.	เพื่อให้ร่างกายได้ปรับการท�างานของดวงตาเข้าสู่การพักผ่อน	หรือหาก

มีความจ�าเป็นต้องใช้งานควรใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้า	เช่น	แผ่นกรองแสงถนอมสายตาจากแสงสีฟ้า	หรือแอปพลิเค

ชัน	Night	Shift	ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้า	เป็นต้น	เพื่อถนอมสายตาและท�าให้นอนหลับได้ดีขึ้น
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	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

(ประชาสัมพันธ์)	พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด(มหาชน)	ประชุมร่วม

เตรียมด�าเนินการพัฒนา	ระบบการบริการสัญญาน	Internet	ไร้สาย	Free	

wifi	(ILive)	ที่เทศบาลนครนครสวรรค์โดยนโยบายของนายจิตตเกษมณ์	นิ

โรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครนครสวรรค์ เดินหน้าพัฒนาบริการ WiFi ฟรี 

แทนช่องสัญญาณเดิม

	 โดยจะด�าเนินการพัฒนา	ปรับปรุง	ระบบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	ซึ่งจะมี

ผลท�าให้คุณภาพสัญญาณ	รัศมีการใช้งานในแต่ละจุดที่ให้บริการดีมากขึ้น	อีกทั้งรองรับจ�านวนผู้ใช้งานในแต่ละจุดได้มากยิ่งขึ้น

อีกด้วย	และในอนาคตคาดว่าจะด�าเนินการเพิ่มจุดให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

	 แต่เพ่ือให้สามารถเพ่ิมคุณภาพการให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่มีคุณภาพสูงขึ้น	

ในการนี้ประชาชนจะต้องสมัครลงทะเบียนใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	แทนช่องทางการให้บริการเดิม	I	Live@nsm	ซึ่งช่อง

ทางการให้บริการใหม่นี้	นอกจากจะได้ใช้บริการสัญญาณWiFi	ที่มีคุณภาพสูงขึ้นแล้ว	ผู้สมัครยังสามารถไปใช้งานในจังหวัดและ

อ�าเภออื่นๆ	นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ในพื้นที่บริการอื่นผ่านทางระบบของTOT

	 ในส่วนของการสมัครใช้งานในช่องสัญญาณใหม่นี้	 จะได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง	 ทาง	 www.nsm.go.th	 ,									

Facebook	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 จ.นครสวรรค์	 วารสารเทศบาลนครนครสวรรค์	 และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ	 ในโอกาส									

ต่อไป	ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	หมายเลขโทรศัพท์	056-219555	ต่อ	3207	ในวันและเวลาราชการ
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	 ตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยในบ้านเมือง	พ.ศ.	2535	ค�าว่า	“ที่สาธารณะ”	หมายความว่า	

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	นอกจากที่รกร้างว่างเปล่า	และหมายความ

รวมถึง	 ถนน	 และทางน�้าด้วย	 “ถนน”	หมายความรวมถึง	 ทางเดินรถ	

ทางเท้า	 ขอบทาง	 ไหล่ทาง	 ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร

ทางบก	ตรอก	ซอย	สะพาน	หรือถนนส่วนบุคคล	ซึ่งเจ้าของยินยอมให้

ประชาชน	ใช้เป็นทางสัญจรได้	“ทางน�า้”	หมายความว่า	ทะเล	ทะเลสาบ	

หาดทรายชายทะเล	อ่างเก็บน�้า	แม่น�้า	ห้วย	หนอง	คลอง	คันคลอง	บึง	

คู	ล�าราง	และหมายความรวมถึง	ท่อระบายน�้า	ด้วย

... บทก�าหนดโทษ

            การตั้งหรือวางของบนถนนสาธารณะ ...

	 ดงันัน้	เมือ่มกีารตัง้ของหรอืวางของบนถนนสาธารณะ	หรอืวางสิง่ของกีดขวางทีส่าธารณะ	ผดิกฎหมาย	และมโีทษหรอืไม่	อย่างไร	

บ้างนั้น	ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง	พ.ศ.	2535	มาตรา	19	“ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง	วาง	

หรือกองวัตถุใด	 ๆ	 บนถนน	 เว้นแต่เป็นการกระท�าในบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีประกาศก�าหนดด้วยความเห็น

ชอบของเจ้าพนักงานจราจร”	ซึ่งมีบทลงโทษตาม	มาตรา	57	ก�าหนดว่า	“ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	มาตรา	19	ต้องระวางโทษปรับไม่

เกิน	10,000	บาท”	

	 นอกจากนีย้งัผดิกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	385	“ผูใ้ดโดยไม่ได้รบัอนญุาตอนั	ชอบด้วยกฎหมายกดีขวางทาง

สาธารณะ	จนอาจเป็นอปุสรรคต่อความปลอดภยัหรอืความสะดวกในการจราจร	โดยวาง	หรอืทอดทิง้สิ่งของ	หรอืโดยกระท�าด้วยประการ

อื่นใด	ถ้าการกระท�านั้นเป็นการกระท�าโดยไม่จ�าเป็น	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	5,000	บาท”	อีกด้วย	

	 แต่ในกรณีดังกล่าวเป็นการกระท�ากรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท	ให้ลงโทษตามบทหนักสุด	คือ	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	

10,000	บาท	ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง	พ.ศ.	2535	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	...พบกันใหม่ฉบับหน้า...
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เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รถณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น

เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน

	 การท�างานของเคร่ืองยนต์	 หากการเผาไหม้ของเชื้อ

เพลงิไม่สมบรูณ์	จะท�าให้เกดิสารพษิปล่อยออกมาจากท่อไอเสยี

อันเป็นต้นเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดอากาศเป็นพิษ	 สารพิษเหล่านี้

ได้แก่	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ควันด�าไฮโดรคาร์บอนอ๊อกไซด์

ของไนโตรเจน	สารตะกั่ว	ฯลฯ

ควันด�าเป็นผงเขม่าขนาดเล็กท่ีเหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อ

เพลิงจากรถยนต์ดีเซล	เช่น	รถปิกอัพดีเซล	รถเมล์โดยสาร	และ

รถขนาดใหญ่ทั่ว	ๆ	ไป

ผู้ ใช้รถควรดแูลรกัษารถยนต์เพือ่ลดมลพิษ

สำเหตุกำรเกิดควันด�ำ

	 1.	ระบบจ่ายน�้ามันไม่เหมาะสม	ท�าให้สัดส่วนน�้ามันและอากาศไม่เหมาะสม	เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

	 2.	ไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตัน

	 3.	เครื่องยนต์เก่าช�ารุดขาดการบ�ารุงรักษา

	 4.	บรรทุกน�้าหนักเกินอัตราที่ก�าหนด

 อันตรำยจำกควันด�ำ	ควันด�าเป็นผงเขม่าเล็กที่สามารถเข้าไปสะสมที่ถุงลมในปอด	และควันด�ายังประกอบด้วยสารที่

เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในปอด	นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสกปรก	และบดบังการมองเห็นก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร

ได้ง่าย
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หรือ www.nsm.go.th
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร

สัญลักษณ์ต้นแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

Landmark ของนครสวรรค์

คาดว่าแล้วเสร็จ	สิ้นปี	2561


