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นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์คว้ารางวัลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการได้เป็นตัวแทนภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศ

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 	 ได้มีการส่งเสริม

สนับสนุนเยาวชนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 ทางด้านต่าง	 ๆ	 โดย

เน้นผู้เรียนเป็นหลักในการค้นหาเรียนและท�าในสิ่งที่ชอบตามความถนัดของตัว

เอง	และสามารถต่อยอดต่อไปได้ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ		

	 เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	 นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	 ระดับภาคเหนือ	 ครั้งท่ี	 17	

ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 ระหว่างวันที่	 5-7	 มิถุนายน	 2562	 ท่ีผ่านมา	ณ	

เทศบาลนครเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	โดยผลการแข่งขันดังนี้

	 1.	นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ	ได้รางวัลชนะเลิศ	วาดภาพ

ระบายสี	ม.1-	ม.3

	 2.	นักเรียนโรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต	ได้รางวลั	ชนะเลศิ	การ

แข่งขัน	หุ่นยนต์	อัตโนมัติ	ม.1-ม.3

	 3.	 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม	 ได้รางวัล	 รองชนะเลิศ	

อันดับที่	1	กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน	ม.1-ม.3

	 4.	นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	ได้รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่	1	การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา	วิทยาศาสตร์

	 5.		นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต	ได้รางวัลรองชนะเลิศ	

อันดับที่	1	โครงงานคณิตศาสตร์	ม.4-ม.6

	 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ	 เข้าร่วม

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ประจ�าปี	2562	ระหว่างวันที่	

7-10	สิงหาคม	2562	ณ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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กฎบัตรนครสวรรค์
 เทศบำลนครนครสวรรค์ร่วมกบัภำคส่วนต่ำง ๆ  ทัง้ภำครฐั สถำนศกึษำ เอกชน และภำคประชำชน มแีนวทำงในกำร

ด�ำเนินกำรจัดตั้ง "กฎบัตรนครสวรรค์" ที่ถือเป็นเจตนำรมณ์ร่วมของสังคมทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชน และทุกภำคส่วนใน

พื้นที่ เพื่อก�ำหนดอนำคตของเมือง ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทำงกำรพัฒนำเมือง กำรพัฒนำพื้นที่ และ

กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ควำมยั่งยืน ใน 10 สำขำ ได้แก่

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสัมมนำ กำรท่องเที่ยวรำงวัล กำรประชุมนำนำชำติ กำรจัดกำร

นิทรรศกำร และเพิ่มสำขำเศรษฐกิจที่สร้ำงมูลค่ำจำกนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และฐำนทรัพยำกรคน

และทรัพยำกรธรรมชำติ

ไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว  (MICE and Green  Economy)1
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สนับสนุนระบบกำรผลิตสีเขียวที่ไม่สร้ำงผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ไม่สร้ำงปัญหำด้ำนสุขภำพ  ไม่เพิ่มภำระ

ทำงสังคม  ส่งเสริมให้โรงงำนได้รับมำตรฐำนโรงงำนสีเขียว

พัฒนำระบบกำรเดินทำงที่สนับสนุนกิจกรรมทำงกำย  (Physical  Activity) เพิ่มสัดส่วนของกำรเดินทำง

ด้วยกำรเดิน กำรปั่น และระบบขนส่งมวลชน

ส่งเสริมเกษตรกรรมธรรมชำติ  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สร้ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ครัวเรือนแก่เกษตรกร  เพื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

คมนาคมสีเขียว (Green Transportation)

เกษตรและอาหารปลอดภัย (Green  Agriculture  and Safety Food)

2

3

4
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สนบัสนนุกำรวำงผังเมือง กำรออกแบบเมืองตำมเกณฑ์  ควำมเป็นผูน้�ำกำรออกแบบด้ำนพลงังำนและสภำพ

แวดล้อมระดับย่ำน (LEED-ND)และกำรออกแบบเมือง  Form-Based Codes

สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด  มีประสิทธิภำพส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด และเพ่ิมควำม

สำมำรถในกำรผลิตพลังงำนทดแทน

สร้ำงโอกำสกำรซื้อหำและกำรครอบครองอย่ำงยั่งยืนด้ำนท่ีอยู่อำศัย  โดยเฉพำะ โอกำสกำรมีที่อยู่อำศัย

ของประชำชนรำยได้ระดับปำนกลำงและระดับล่ำง

โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure)

พลังงานสีเขียว (Green Energy)

ที่อยู่อาศัย (Housing)

5

6

7
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สนับสนุนกำรเพำมพื้นที่สีเขียว  ต้นไม่ใหญ่ในเขตเมือง เพิ่มพื้นที่สำธำรณะ  ทั้งสวนสำธำรณะ สวนหย่อม 

และพัฒนำที่ว่ำงของรัฐและเอกชนให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สนับสนุนกำรปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม ชุมชนพำณิชยกรรม ชุมชนประวัติศำสตร์ ให้เป็นชุมชนน่ำอยู่

ส่งเสรมิให้ประชำชนมรสขุภำพด ีด้วยระบบกำยภำพ โครงสร้ำงพืน้ฐำนและวถิกีำรด�ำเนนิชวีติทีส่อดคล้อง

กับสุขลักษณะ

สวนสาธารณะ พืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีสี่เขยีว  (Park,Public Spaces and Green Spaces)

การปรบัปรงุฟ้ืนฟเูมอืงและการสนบัสนนุการปรบัปรงุฟ้ืนฟชูมุชนดัง้เดมิ (Urban Revitalization)

สุขภาพและสุขภาวะ  (Public Health and Well-being)

8

9

10
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	 สวัสดคีรับท่านผู้อ่านเดอืนกรกฎาคมนีม้วีนัส�าคญัทางพทุธ
ศาสนา	วันที่	16	และ	17	ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าวัดสวด
มนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีลและศาสนกิจตามความเหมาะสม	และใน
วันที่	 28	กรกฎาคม	 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ขอเชิญพสกนิกรร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการ
สวมใส่เส้ือโทนสเีหลอืงและท�าบญุตกับาตรในช่วงเช้าพร้อมจดุเทยีน
ชัยถวายพระพรในช่วงค�่าโดยพร้อมเพรียงกันครับ
	 ฉบบันีผ้มป้อมเทศกจิขอน�าเสนอต่อเนือ่งเกีย่วกบัเรือ่งการ
ควบคุมบุหรี่และยาสูบ	ดังนี้
 13. ห้ำมผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมำยของผลิตภัณฑ์
ยำสูบ	 แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบหรือแสดงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดโดยท�าให้สาธารณชน
เข้าใจได้ว ่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
ชื่อเครื่องหมายผู้ผลิตหรือผู ้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือ
เครือ่งหมายผูผ้ลติหรือผู้น�าเข้าผลติภณัฑ์ยาสูบ	ทัง้นี	้เพือ่การโฆษณา
ผลติภณัฑ์ยาสบูกล่าวสัน้	ๆ 	คอื	ห้ามแสดงยีห้่อหรอืเครือ่งหมายตรา
สัญลักษณ์ของยี่ห้อบุหรี่
 14. สื่อต่ำง ๆ ห้ำมแสดงชื่อเครื่องหมำย สัญลักษณ์ 
	 14.1	 	 สิ่งพิมพ์	 เทปหรือวัสดุโทรทัศน์	 ภาพยนตร์	 วิทยุ
กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 สื่ออิเลกทรอนิกส์	 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์	ป้ายโฆษณา
	 14.2		โรงมหรสพ	โรงภาพยนตร์	การแสดง	การละเล่น	การ
ประกวด	การแข่งขัน	การให้บริการ	หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
	 14.3		สื่อสิ่งอื่นใด	หรือสถานที่ใด	ที่ใช้เพื่อโฆษณา	หรือ
การสื่อสารการตลาดตามที่	(รมต.	ประกาศก�าหนด)
  15. ห้ำมน�ำชื่อ เครื่องหมำยไปแสดงบนผลิตภัณฑ์
อื่นซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยำสูบ	 ห้ามผู้ใดน�าชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 ชื่อหรือเครื่องหมายผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	หรือ	น�าชื่อ
หรอืเครือ่งหมายฯ	มาตดั	ต่อเตมิ	ดดัแปลงข้อความ	ให้เป็นส่วนหนึง่
ของผลิตภัณฑ์นั้น	เพื่อโฆษณาชื่อหรือเครื่องหมายฯ
 16. ห้ำมโฆษณำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อ หรือเครื่องหมำย
ของผลิตภัณฑ์ยำสูบเป็นชื่อเคร่ืองหมำยของผลิตภัณฑ์นั้น	 ห้าม
ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น	 หรือโดยการน�าชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์	 ยาสูบ	 มาตัด	 ต่อเติม	 หรือดัดแปลง
ข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์น้ัน	
ทัง้นีใ้นลกัษณะทีอ่าจท�าให้เข้าใจได้ว่าหมายถงึการโฆษณาผลิตภณัฑ์
ยาสูบสรุปคือ	ห้ามน�าชื่อ	ยี่ห้อบุหรี่หรือยาสูบ	หรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ไปตัง้เป็นช่ือของสินค้าอย่างอืน่	เช่น	สบูย่ีห้่อกรองทพิย์หรือแป้งยีห้่อ
สายฝน	เป็นต้น
 17. ห้ำมผลติ ขำย น�ำเข้ำ แจกจ่ำย โฆษณำ สือ่สำรกำร
ตลำดสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยำสูบ	ห้ามผู้ใด	ผลิต	ขาย	น�าเข้าเพื่อ
ขาย	หรอืเพือ่แจกจ่ายเป็นการทัว่ไป	โฆษณา	หรอืท�าการ	สือ่สารการ
ตลาดผลิตภัณฑ์	ในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้	
	 17.1	 มีรูปลักษณะท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	เช่น	หมากฝรั่งเป็นรูปมวนบุหรี่
	 17.2	 ที่บริโภคโดยวิธีสูบ	 และเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ	(รมต.	ประกาศก�าหนด)	
	 17.3	หีบห่อของผลิตภัณฑ์	(17.1)	(17.2)
 18. ห้ำมอปุถมัภ์ สนับสนุน กจิกรรม CSR	ห้ามผู้ประกอบ
การและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องให้การอปุถมัภ์	หรอืให้การสนบัสนนุ	บคุคล	
กลุ่มบุคคล	หน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรเอกชนในลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
	 18.1	สร้างภาพลกัษณ์ต่อผลติภัณฑ์ยาสบู	ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
	 18.2	ที่ส่งผล	หรือที่อาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบาย
ควบคุมฯ
	 18.3	โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้าฯ
	 18.4	ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ				
 สรุป คือห้ำมหน่วยงำนของรัฐไปสนับสนุนกิจกำรของ
ยำสูบ และห้ำมกิจกำรยำสูบมำสนับสนุนกิจกำรของรัฐ
 19. ห้ำมอุปถัมภ์ สนับสนุน กิจกรรม CSR (ข้อยกเว้น) 
ควำมในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับกับ
	 	-		กบัการกระท�าระหว่างผูป้ระกอบการ	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	
และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบ	
	 -	 การบริจาคหรือช่วยเหลือตามมนุษยธรรม	 กรณีเกิด
สาธารณภัยร้ายแรง	
	 ฉบับนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก ่อน	 ส�าหรับการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ฉบับนี้สวัสดีครับ

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 5

เจ้าหน้าที่เทศกิจ	แก้ไขเหตุร้องเรียนการสร้างเพิง	รุกล�้าที่สาธารณะ
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	
ประจ�าปี	2562	ณ	ห้องประชุม	3/3	เทศบาลนครนครสวรรค์		โดยมีนางสาวสุณี	มังคลารัตนศรี	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นผู้กล่าว
รายงาน		โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	วัยเก๋ารวมพลัง	ขยับกาย	สบายชีวี	For	
Healthy	and	Strong	ยคุ	4.0	โครงการดังกล่าวจดัขึน้โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลนครนครสวรรค์	
และการสนับสนุนวิทยากรจากงานคลินิกพิเศษ	 โรงพยาบาลลาดยาว	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ	น�าความรู	้
ทักษะ	ไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วันอังคารที่	25	มิถุนายน	2562	เวลา	08.30	น.	นายปรีชา	เดชพันธุ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	เป็น	ประธานในพิธีเปิด	โครงการ
กองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	ณ	 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วย	 นางจินตนา	 เสรีภาพ	 รองนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์	นางนาตยา	สันติภาพจันทรา	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	นางสมศรี	เพิงผา	คลังจังหวัดนครสวรรค์	และคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในพิธี	
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พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	 ส�านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วย	 อสม.	 นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	 และประชาชนชุมชน	 ร่วมท�ากิจกรรมท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายในพ้ืนที่สาธารณะ	 เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนของตนเองโดยใช้	มาตรการ	5	ป.และ	1	ข.

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธณรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 และมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดให้
แก่ชุมชุนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาน�้าประปาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	
โดยหาจุดที่ช�ารุดและรีบแก้ไขโดยด่วน	

นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการ	ฉลาดเลือก	ฉลาดซื้อ	ชุมชนสถานีรถไฟปากน�้าโพ	ซึ่ง
จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภค	อุปโภคที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน
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นายวรวฒุ	ิตนัวสิทุธิ	์รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการโยคะเพ่ือชวีติพชิิตออฟฟิศซนิโดรม	ณ	ห้องประชุม
ชัน้	5	เทศบาลนครนครสวรรค์		โครงการจดัข้ึนโดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก	กองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลนครนครสวรรค์		โดย
การอบรมใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ	3	ศาสตร์ด้วยโยคะ	ซึ่งประกอบด้วย	การปรับสมดุลร่างกาย	โดยการปรับท่าทาง	การออกก�าลังกาย
ฝึกกล้ามเนื้อ	การออกก�าลังกายยืดเหยียด		

นางนาตยา	สันติภาพจันทรา	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิด	โครงการฝึกสอนว่ายน�้า	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต	
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม	ณ	สระว่ายน�้าสนามกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยมีนางธัญมัย	ปรัชญาวุฒิรัตน์	 ผู้อ�านวย
การโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม	เป็นผู้กล่าวรายงาน		โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองจากการ
ตกน�า้ได้	และรูจ้กัวธิสีามารถช่วยเหลอืคนตกน�า้ได้พร้อมทัง้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งกฬีาว่ายน�า้สามารถว่ายน�า้ได้อย่างถกูวธิ	ีตลอดจนลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน�้าในเด็ก	

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการผู้สูงวัย	รู้ทัน	ป้องกันโรคติดต่อ	
โครงการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค	และข้อปฏิบัติในการดูแลเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	ณ	อาคารอเนกประสงค์
เกาะกลางอุทยานสวรรค์
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กิจกรรมปั่นปั่นปั่น ปันรักให้น้อง นครสวรรค์ปัญญานุกูล ครั้งที่ 7

วันที่ 30 มิิิิิถุนายน 2562
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ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ท�าความสะอาดพื้นที่

สาธารณะ และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
บริเวณชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาล
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วย	นพ.ศักดิ์ชัย	กาญจนาวัฒนา	เลขาธิการส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)	 คณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุข	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการด�าเนินงาน
ในพื้นที่	 สปสช.เขต	 3	 นครสวรรค์	 ลงพื้นท่ีเย่ียมเยียนผู้ป่วยและผู้ได้รับการช่วยเหลือเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานรวมถึง
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ของหน่วยบริการและภาคีเครือข่าย	

งาน	“ถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส	”	ณ	บริเวณถนนอรรถกวี	ด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายวิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	และผู้อ�านวยการ
ส�านักการช่าง	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมส�ารวจปัญหาการวางท่อระบายน�า้ซึง่ด�าเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท	บรเิวณซอยวชัระ	และ
ได้ร่วมประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทในการเชื่อมท่อระบายน�้าใหม่ของทางหลวงชนบทกับท่อระบายน�้าเดิมของเทศบาล
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมในพิธี	มอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้	เพื่อการกุศลพร้อมมอบทุนและ
กล่าวค�าให้โอวาทแก่นักเรียน	โดยมีคุณนิรันดร์	บริบูรณ์ศักดิ์	ผู้จัดการธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขานครสวรรค์	เป็นประธานในพิธี	
ณ	ห้องประชุมชั้น	5	เทศบาลนครนครสวรรค์
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การเรียกร้องค่าเสียหาย (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

	 มาตรา	๔๒๕	“นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด	ซึ่งลูกจ้างได้กระท�าไปในทางการที่จ้างนั้น”

	 มาตรา	๔๒๖	“นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ท�านั้น	ชอบที่จะได้ชดใช้

จากลูกจ้างนั้น”

	 มาตรา	๔๒๗	“บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น	ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม”

	 มาตรา	๔๒๙	“บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์	หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนท�าละเมิด	บิดา	

มารดา	หรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร

แก่หน้าที่ดูแลซึ่งท�าอยู่นั้น”

	 มาตรา	๔๓๐	“ครูบาอาจารย์	นายจ้าง	หรือ	บุคคล	อื่น	ซึ่ง	รับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ก็ดี	ชั่วครั้งคราวก็

ดี	จ�าต้องรับผิด	ร่วมกับ	ผู้ไร้ความสามารถ	ในการละเมิด	ซึ่งเขาได้กระท�าลง	ในระหว่าง	ที่อยู่	ในความดูแล	ของตน	ถ้าหาก	พิสูจน์

ได้ว่า	บุคคล	นั้น	ๆ	มิได้ใช้	ความระมัดระวัง	ตามสมควร”

	 มาตรา	๔๓๒	“ถ้าบคุคลหลายคนก่อให้เกดิเสยีหายแก่บคุคลอืน่	โดยร่วมกนัท�าละเมิด	ท่านว่าบคุคลเหล่านัน้จะต้องร่วม

กันรับผิดใช้	ค่าสินไหมทดแทน	เพื่อความเสียหายนั้น	ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง	กรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่า	ในจ�าพวก

ที่ท�าละเมิดร่วมกันนั้น	คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย		

	 อนึ่ง	บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการท�าละเมิด	ท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระท�าละเมิดร่วมกันด้วย	

	 ในระหว่างบุคคลทั้งหลาย	ซึ่งต้องรับผิดร่วมกัน	ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น	ท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า	ๆ	กัน	เว้น

แต่โดย	พฤติการณ์	ศาล	จะวินิจฉัยเป็นประการอื่น”

	 ข้อความดังกล่าวบังคับให้บุคคลต่อไปนี้ต้องร่วมรับผิดกับผู้ขับขี่รถยนต์

	 ๑.	นายจ้างคนขับรถ

	 ๒.	ตัวการซึ่งให้บุคคลอื่นท�าหน้าที่ขับรถแทนตัวเอง

	 ๓.	บิดามารดาหรือผู้อนุบาล

	 ๔.	ครูบาอาจารย์หรือผู้ดูแลคนไร้ความสามารถ

	 ๕.	ผู้ที่ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้มีการกระท�าผิด	เช่น	บรรดาผู้โดยสารในรถที่คอยยุยงให้คนขับ	ขับรถเร็วแข่งกับรถ

คันอื่น	ยุยงให้ขับรถแซงในที่คับขัน	ยุยงให้คนขับรถดื่มสุรา	หากคนขับรถไปก่อเหตุขึ้นจากค�ายุยงเหล่านี้	ผู้ที่ยุยงต้องร่วมรับผิด

ชอบกับคนขับรถด้วย

	 ผู้ที่จะต้องร่วมรับผิดกับรถตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นนั้นปรากฏว่ามีคดีความที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของ

ศาล	ซึ่งหากข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามกฎหมายก�าหนด	ศาลจะบังคับให้บุคคลเหล่านี้กับคนขับรถร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่

ได้รับความเสียหายเสมอ	

	 ตัวอย่างค�าพิพากษาของศาลฎีกา	ติดตามในฉบับต่อไป
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	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือ	 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น	โดยการน�าภาษีทั้ง	๒	ประเภทคือภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบ�ารุงท้องที่มาปรับปรุงรวมกันเป็น	“ภำษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง”   
	 ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	หมวด	๕	ได้ก�าหนดฐานภาษี	อัตราภาษี	และการค�านวณภาษี	มาตรา	๓๕	ได้แก่	มูลค่า
ทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	โดยการค�านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
 (๑)  ที่ดิน ให้ใช้รำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในกำรค�ำนวณ
 (๒)  สิ่งปลูกสร้ำง ให้ใช้รำคำประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้ำงเป็นเกณฑ์ในกำรค�ำนวณ
 (๓)  สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด ให้ใช้รำคำประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในกำรค�ำนวณ
	 กรณทีีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีไ่ม่มรีาคาประเมนิทนุทรัพย์	การค�านวณมลูค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วธิกีารและเงือ่นไขทีก่�าหนด
ในกฎกระทรวง	 โดยราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	 สิ่งปลูกสร้าง	หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด	 ให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	ที่คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัด
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์	...
	 ซึง่ฉบับหน้าจะมรีายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบัทรัพย์สนิทีจ่ะน�ามาใช้ในการจัดเกบ็ตามมาตรา	๓๗	ในส่วนของอตัราในการจดัเกบ็
ภาษตีามอตัราต่าง	ๆ 	ว่ามกีารแบ่งการจดัเก็บเป็นกีป่ระเภท	และมรีายละเอยีดในการจัดเกบ็อย่างไร		มาน�าเสนอให้ผู้เสียภาษีท้องถิน่ทกุๆ	ท่าน		
ได้รับทราบเพิ่มเติม	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมตัวช�าระภาษีได้ทันก�าหนดระยะเวลาและช�าระได้อย่างถูกต้อง
 อย่ำลืมนะคะว่ำ ... เงินภำษีทุกบำทจำกประชำชนนั้นมีค่ำ ช่วยพัฒนำท้องถิ่นของเรำ

ภาษี  ที่ดิน  และ  สิ่งปลูกสร้าง 

จัดเก็บอย่างไร

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง

ภำษีโรงเรือน

และ

ที่ดิน

ภำษีบ�ำรุง

ท้องที่

ภำษีที่ดิน

และ

สิ่งปลูกสร้ำง
+ =
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 ความเดมิในฉบบัก่อนได้พดูถึงยทุธศาสตร์ทีจ่ะช่วยชะลอ
วยัในแง่ของการทีต้่องตดัขาด	หรอืต้องห้าม	5	ประการไปแล้ว		ฉบบั
นี้ก็จะขอพูดถึงสิ่งที่	ต้องปฏิบัติ  5 ประกำร	 อันเป็นตอนจบของ	
“คนไม่รีบแก่ต้องอ่าน”		ดังนี้
 1) เลือกรับประทานผัก-ผลไม้สดที่ไม่หวาน 
	 ผักและผลไม้สดเป็นอาหารท่ีให้คุณค่าของวิตามินอย่าง
แท้จริง	 เนื่องจากวิตามินในผักผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายหลาก
หลายด้าน	 ที่ส�าคัญเราต้องเลือกรับประทานผักและผลไม้หลาก
หลายชนิดเพื่อให้ได้รับวิตามินครบถ้วน		ส�าหรับคนไทยไม่มีปัญหา
เพราะมีผักสมุนไพรอร่อย	 ๆ	 หลากหลายชนิดให้เลือกบริโภค	 เว้น
แต่ไม่สมัครใจจะรับประทานผักและผลไม้เอง		ซึ่งการรับประทานนี้		
ขอแนะน�าให้รบัประทานผกัและผลไม้ในปรมิาณเป็นสดัส่วนคร่ึงต่อ
ครึ่งของอาหารในแต่ละมื้อ	
  2) เลือกทานแป้งไม่ขัดสี
	 แป้งไม่ขดัส	ีเช่น	ข้าวกล้อง	ข้าวไรซ์เบอร์รี	่หรอืขนมปังโฮล
วตี	เป็นแป้งทีม่โีครงสร้างซบัซ้อน	ท�าให้ช่วยชะลอการดดูซึมน�า้ตาล	
และที่ส�าคัญ	 ยิ่งมีอายุมากข้ึนก็ยิ่งควรรับประทานข้าวในปริมาณที่
น้อยลงในแต่ละมื้ออีกด้วย
  3) ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
	 การออกก�าลังกายอย่างพอดีและสม�่าเสมอย่อมได้รับ
ประโยชน์หลายอย่าง	 โดยการออกก�าลังกายเป็นประจ�าจะส่งผลดี
ต่อสุขภาพ	ดังนี้
 1) ควบคุมน�้ำหนัก	ผู้ที่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอจะช่วยไม่
ให้น�า้หนกัตวัมากขึน้		รวมท้ังไม่ท�าให้น�า้หนกัลดลงเกนิไป		เนือ่งจาก
ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานขณะท่ีออกแรงเคลื่อนไหวร่างกาย		
หากออกแรงท�ากจิกรรมมาก	กส็ามารถเผาผลาญได้มากตามไปด้วย	
ส่วนผูท้ีไ่ม่มเีวลาออกก�าลงักายอย่างเตม็ที	่ควรหาโอกาสเคลือ่นไหว
ร่างกายอยูเ่สมอ	เช่น	เดนิขึน้บนัไดแทนการใช้ลฟิต์		หรอืท�างานบ้าน
ต่าง	ๆ 	ด้วยตนเองบ้าง	แทนทีจ่ะนัง่อยูห่น้าคอมฯ	หรอืหน้าทีววัีนละ
หลายชั่วโมง	

    2) ต้ำนโรคและปัญหำสุขภำพ	การออกก�าลังกายสม�า่เสมอ
จะช่วยป้องกันและควบคุมอาการของโรคและปัญหาสุขภาพบาง
อย่างไม่ให้แย่ลง	โดยจะช่วยป้องกันอาการป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
ในสมอง	 กลุ่มอาการเมตาบอลิก	 (Metabolic	 Syndrome)	 เบา
หวานชนิดที่	2	โรคซึมเศร้า	ข้ออักเสบ	และโรคมะเร็งต่าง	ๆ
   3) ท�ำให้อำรมณ์แจ่มใส	การเคลื่อนไหวร่างกายหรือออก
ก�าลังกายจะกระตุ้นสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยให้ร่างกายผ่อน
คลายขึ้น														
 4) เพิ่มพลัง	 ผู้ที่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอจะมีกล้ามเนื้อที่
แข็งแรงและสมรรถภาพความทนทานของร่างกายเพิ่มขึ้น	 ระบบ
หัวใจและหลอดเลือดท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เสริมสร้าง
สขุภาพหวัใจและปอด	และมพีลงัในการประกอบกจิกรรมต่าง	ๆ 	ได้
ดี
 5) นอนหลบัง่ำยขึน้ การออกก�าลงักายช่วยให้นอนหลับได้
เร็วและหลับสนิท	อย่างไรก็ตาม	ควรเว้นช่วงเข้านอนหลังออกก�าลัง
กายให้เหมาะสม		เนื่องจากอาจท�าให้ผู้ออกก�าลังกายรู้สึกตื่นตัวจน
นอนไม่หลับ
 โดยสรุป ข้อน้ีขอแนะน�ำให้ออกก�ำลังกำยอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 3 วัน วันละ 30 นำที	
    4) พักผ่อนให้เพียงพอ 
		 การนอนหลับอย่างมีคุณภาพช่วยให้ร่างกายสามารถ
ท�างานได้ตามปกต	ิซึง่ข้อนี	้ขอแนะน�าส�าหรบัผูใ้หญ่วัยท�างานจนถงึ
ผู้สูงวัย		ควรนอนหลับสนิทอย่างน้อยวันละ	6-8	ชม.
   5) คิดบวกและมีทัศนคติที่ดี
		 การคิดบวกส่งผลดต่ีอสุขภาพโดยรวมได้	ช่วยให้เรารบัมอื
กับความเครียดได้ดีขึ้น		เมื่อจิตใจเรามีความสุข		ร่างกายเราก็จะสุข
ไปด้วย
 ฉะนัน้  เรามาเริม่ต้นปฏบัิตท้ัิง 5 ข้อ กันตัง้แต่วันนีเ้ถอะค่ะ....
รับรองว่าความแก่จะมาเยือนเราช้าที่สุด

คนไม่รีบแก่

ต้องอ่าน (ตอนจบ)
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์พร้อมคณะผูบ้รหิารร่วมแสดง

ความยินดีและให้โอวาทแก่	นางสาวดลใจแมน	บุญถม	นักกีฬากอล์ฟเยาวชนเทศบาลนคร

นครสวรรค์	ในโอกาสชนะเลศิในการแข่งขันกอล์ฟ	รายการ	TGA	Junior	Golf	Ranking	ภาค

เหนือตอนล่าง	ระหว่างวันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ที่ผ่านมา	ณ	นารายณ์ฮิลล์	คันทรี่	คลับ

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์พร้อมคณะผูบ้รหิารร่วมแสดงความยนิดแีละให้โอวาทแก่นกักฬีา

ยกน�้าหนักโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์และเยาวชนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ในโอกาสเข้ารายงานผลการเข้า

ร่วมการแข่งขัน	EGAT	ยกน�้าหนักนานาชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.2562	ระดับยุวชนและเยาวชน	เมื่อวันที่	12-26	มิถุนายน	2562	ที่

ผ่านมา	ณ	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	โดยมีผลการแข่งขัน	ประกอบด้วย

กอล์ฟเยาวชนเทศบาลฯ

แชมป์ TGA Junior Golf Ranking ภาคเหนือตอนล่าง

เยาวชนยกน�้าหนักเทศบาลฯ กวาดเหรียญยกน�้าหนักนานาชาติ

1.	น.ส.ชดาพร	โพธิ์ศรี	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	49	ก.ก.

2.	น.ส.พัชรีวรรณ	ยี่รัก	1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	55	ก.ก.

3.	น.ส.ชลธิชา	สีหาทับ	2	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	59	ก.ก.

4.	น.ส.สมจิตรา	เฉลิมพะจง	3	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	64	ก.ก.

5.	น.ส.วรรณวิสา	หนูสม	3	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	71	ก.ก.

6.	น.ส.เยาวลักษณ์	จันดี	3	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	76	ก.ก.

7.	น.ส.จิรัชญา	กลัดบุบผา	3	เหรียญเงิน	รุ่นน�้าหนัก	81	ก.ก.

8.	น.ส.สมระวีร์	โพธิ์ค�า	3	เหรียญเงิน	รุ่นน�้าหนัก	87	ก.ก.

9.	นายสันหณัฐ	ภูมิไชยา	3	เหรียญเงิน	รุ่นน�้าหนัก	49	ก.ก.

10.	นายสิทธิกร	ศิริสวัสดิ์	เหรียญเงิน	รุ่นน�้าหนัก	67	ก.ก.

11.	นายฐิติกร	แซ่ตั้น	3	เหรียญเงิน	รุ่นน�้าหนัก	81	ก.ก.

12.	นายทศพร	สุขส�าราญ	3	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	73	ก.ก.

13.	นายศราวุธ	แสงหิรัญ	3	เหรียญเงิน	รุ่นน�้าหนัก	81	ก.ก.

14.	นายศราวุธ	อิสระ	3	เหรียญทอง	รุ่นน�้าหนัก	89	ก.ก.

15.	นายธรรมนูญ	จันดี	2	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	89	ก.ก.

16.	นายรุ่งโรจน์	ติณชาติ	3	เหรียญทองแดง	รุ่นน�้าหนัก	96	ก.ก.

รวม	3	เหรียญทองแดง	7	เหรียญเงิน	16	เหรียญทองแดง
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	 นายจติตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์

พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่	นายภูวดล	ศรี

วังราช	 และนายฐิตินันท์	 เกิดเนตร	 นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 ในโอกาศที่ผ่านมาคัดเลือก	 เป็น	2	 ในจ�านวน	60	 เยาวชน

โครงการเยาวชนไทยร่วมท้าทายความฝัน	 “ตามรอยเจ	 กับ	 อิเดมิตสึ”	

ในสนามที่	5	ภาคตะวันออก	ซึ่งเปิดท�าการคัดเลือกไปเมื่อวันเสาร์ที่	22	

มิถุนายน	2562	ณ	สนามกีฬาชลบุรี	สเตเดียม	จ.ชลบุรี	ในการนี้นักเรียน

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ยังผ่านการคัดเลือกในสนามคัด

เลอืกในรอบคัดเลอืก(รอบแรก)	สนามคดัเลอืกดงักล่าวอกี	5	คน	ประกอบ

ด้วย	นายอิทธิพล	ศรีสมบูรณ์	นายอธิวัฒน์	จันทร์เขียว	นายรฐนน	ผมท�า	

นายนพ	แต่งงาม	และนายสหรัฐ	สุขนิยม

	 โครงการ	“ตามรอย	เจ	กบั	อเิดมติส”ึ	จดัขึน้เพือ่สร้างแรงบนัดาล

ใจให้กับเยาวชนอายุระหว่าง	15-17	ปี	ได้ออกก�าลังกาย	ห่างไกลยาเสพ

ติด	 รวมถึงปลูกฝังให้กับเยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬาฟุตบอล	 เพื่อสร้าง

รายได้เลี้ยงครอบครัว	ก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพ	และสู่ทีมชาติไทยใน

อนาคต	 โดยมี	 ”เมสซี่เจ”ชนาธิป	 สรงกระสินธ์	 นักฟุตบอลทีมชาติไทย	

และสโมสรคอนซาโดเล่	ซัปโปโร	ในศึกเจลีก	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้นแบบ	

โดยเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ	จ�านวน	60	คน	จะได้เดิน

ทางไปชมฟุตบอลเจลีก	2019	และฝึกทักษะฟุตบอล	กับสโมสร	คอนซา

โดเล่	ซัปโปโร่	ต้นสังกัดของ	เจ	ชนาธิป	สรงกระสินธ์	ที่ประเทศ	ญี่ปุ่น	ใน

ช่วงเดือน	สิงหาคมนี้

นักฟุตบอลเทศบาลฯ ผ่านคัดเลือกตามรอย เจ ชนาธิป บินฝึกทักษะญี่ปุ่น




