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“...สมัยนี้ เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้า ซึ่งมีความส�าเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมาย

ล้วนแต่มีราคาสูง เงินจึงกลายเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใด กล่าวคือ เงินกลายเป็นเอก 

ในความปรารถนาของคน ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิด

อย่างมากว่า เกียรติคือเงิน และ เงินคือเกียรติ คนบางคนและเด็ก ๆ ที่เกิดมาในบรรยากาศสมัยใหม่นี้ 

มักจะเข้าเสียว่า ผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ เด็กๆ ที่พ่อแม่ยากจนไม่มีตึกใหญ่ ไม่มีรถยนต์ 

มักอับอายขายหน้า ไม่อยากติดต่อกับเพื่อนฝูง 

แท้ทีจ่รงิแล้ว เกียรตกิบัเงนิไม่ใช่อันหน่ึงอันเดยีว จะเอามารวมกนัไม่ได้เลยเป็นอนัขาด ผูท้ีเ่ราควรจะยกย่อง

ว่ามีเกียรติสูง คือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิด ผู้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขา

ทุกวินาที สะสมคุณงามความดีขึ้น เช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้น...”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 

ประจ�าปี ๒๕๑๔ ครั้งที่ ๔ ณ สถานเสาวภา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕  
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ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจ�าปี 2561 

ณ เทศบาลนครแม่สอด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2561 

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ สามารถคว้ามาได้ 21 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน  

และ 8 เหรียญทองแดง รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ระดับประเทศ ประจ�าปี  2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561 จ�านวน 6 รายการ ได้แก่

โรงเรียนเทศบำลวัดไทรใต้  (ท.1)   

โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน�้ำโพใต้  (ท.2)    

โรงเทศบำลวัดพรหมจริยำวำส  (ท.3)  

โรงเรียนเทศบำลวัดวรนำถบรรพต  (ท.4) 

โรงเรียนเทศบำลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรำรำม  (ท.5)

โรงเรียนเทศบำลวัดจอมคีรีนำคพรต  (ท.6) 

โรงเรียนเทศบำลวัดสุคตวรำรำม  (ท.7)

โรงเรียนเทศบำลวัดไทรเหนือ  (ท.8)

เหรียญทอง

1

1

2

6

3

2

2

4

เหรียญเงิน

4

4

2

4

1

2

เหรียญทองแดง

1

1

1

2

2

1

กำรประกวดโครงงำนกำรงำนพื้นฐำนอำชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

ทักษะคอมพิวเตอร์  ม.1- ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

สุนทรพจน์ภำษำจีน  ม.1 – ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

สื่อภำษำอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้

ทักษะคอมพิวเตอร์  ม.4- ม.6
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

กำรประกวดแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์พร้อมจินตลีลำ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ
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 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) ได้มีการน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างสอน

นักเรียน  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และน�าหลักนี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตพัฒนาตนเองและสามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดย

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ได้น�าความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมา ส่งต่อถ่ายทอดความรู้ไปยังเด็กนักเรียน ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนเทศบาล

วัดพรหมจริยาวาส ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และในปี พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยคณะกรรมการการตรวจประเมิน

จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยในการประเมินทางโรงเรียนแบ่งเป็น 8 ฐานการเรียนรู้  ประกอบด้วย

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงยกระดับขึ้นเป็น

ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 1     โรงเรียนธนำคำร

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 2     ร�ำกลองยำว 

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 3     ดนตรีไทย

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 4     ดนตรีสำกล 

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 5     ธนำคำรขยะ

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 6     โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
       สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 7     ห้องสมุด 

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 8     แหล่งเรียนรู้สวนพอเพียง ซึ่งหำกสถำนศึกษำพอเพียงยกระดับเป็นศูนย์กำรเรียนรู้นั้นต้อง
                                      สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปสู่ครัวเรือนสถำนศึกษำอื่น ๆ ตลอดจนชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสูด
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เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ

ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ (รายเดิม)

มาแสดงตนเพื่อยืนยันการด�ารงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ 

 เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

และความเป็นปัจจุบันของการด�ารงชีวิตอยู่และพัก

อาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 

1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริเวณห้อง

โถงช้ัน 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลา

ราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี 

กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 3702 , 3703

ผู้สูงอายุ
ให้น�าเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1) กรณีผู้สูงอำยุรับเงินเบี้ยยังชีพผ่ำนบัญชีธนำคำรตนเอง

1.1 บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของผู้สูงอายุ (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

1.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริงของผู้สูงอายุ (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

1.3 สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

*** กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบ

อ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้

2) กรณีผู้สูงอำยุมอบอ�ำนำจ ให้ผู้อื่นรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุแทน

2.1 บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของผู้สูงอายุ (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

2.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริงของผู้สูงอายุ (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

2.3 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ผู้สูงอายุ) ให้ระบุโรคประจ�าตัว

2.4 หนังสือมอบอ�านาจ 

2.5 ส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ (จ�านวน 1 ชุด)

2.6 ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ�านาจ (จ�านวน 1 ชุด)

2.7 ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับมอบอ�านาจ (จ�านวน 1 ชุด)

*** ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส�าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3) กรณีผู้สูงอำยุเสียชีวิต หรือย้ำยที่อยู่ ให้แจ้งกองสวัสดิกำรสังคม ทรำบ  

ภำยใน 7 วันเพื่อด�ำเนินกำรระงับกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
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1) กรณีคนพิกำรรับเงินเบี้ยควำมพิกำรผ่ำนบัญชีธนำคำรตนเอง

1.1บัตรประจ�าตัวคนพิการตัวจริง (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

1.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริง (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

1.3 สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

*** กรณีรับเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารตนเองคนพิการสามารถมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้

2) กรณีคนพิกำรมอบอ�ำนำจ ให้ผู้ดูแลคนพิกำรรับเบี้ยควำมพิกำรแทน

2.1 บัตรประจ�าตัวคนพิการ (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

2.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริงของคนพิการ (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

2.3 หนังสือมอบอ�านาจ

2.4 ส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ (จ�านวน 1 ชุด)

2.5 ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ�านาจ (จ�านวน 1 ชุด)

2.6 ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับมอบอ�านาจ (จ�านวน 1 ชุด)

*** ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส�าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3) กรณีคนพิกำรเสียชีวิต หรือย้ำยที่อยู่ ให้แจ้งกองสวัสดิกำรสังคม ทรำบภำยใน 7 วันเพื่อด�ำเนินกำรระงับกำร

จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร

ผู้พิการ
ผู้พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

ให้น�าเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
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นักฟุตบอลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

ฝึกทักษะฟุตบอล สโมสรเลสเตอร์ซิตี้

 นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ รบัฟังการรายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกฝนทกัษะฟตุบอล FOX 

HUNT ณ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ จากนายศิริมงคล รัตนภูมิ นายอภิวัฒน์ ไพรสน และนายวรโชติ เรืองร�าหัส นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต นกัฟตุบอลโครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางด้านกฬีาให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์

ของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

 โดยทั้ง 3 คน ได้รับการคัดเลือก เป็นส่วนหนึ่งในเยาวชน 10 คนสุดท้าย จากเยาวชนกว่า 4,000 คน โครงการ FOX HUNT รุ่น 

3 เดินทางไปเข้ารับการฝึกฝนทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพที่ศูนย์ฝึกเลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง และ

ในโอกาสกลับมาพักผ่อนหลังจากการฝึกฝน 3 เดือนแรก จึงเข้าพบนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เพื่อรายงานผลการฝึกฝนในช่วงแรก 

โดยมีนายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต พร้อมด้วยนายสนอง แต่งงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬา

ฟุตบอลในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมเข้าพบ
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 สวัสดีครับผู้อ่าน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามุมเทศกิจ
ขาดหายไปจากวารสารเทศบาลไปหนึ่งเดือนหวังว่าคงยังไม่ลืมกัน
นะครับ ในเดอืนสงิหาคมนีเ้ป็นเดอืนมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 
สิงหาคม และยังเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย ผมป้อมเทศกิจขอเชิญ
ชวนทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการประดับธงชาติไทย 
และธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือนตลอด เดือนสิงหาคม 
พร้อมใส่เสือ้โทนสฟ้ีา ร่วมท�าความดสีบืสานพระราชปณธิาน ธรรมะ
ราชินีด้วยการกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ
 มุมเทศกิจได้น�าเสนอเรื่องเก่ียวกับตลาดในปากน�้าโพมา
แล้วถึง 9 แห่ง ฉบับนี้จะเป็นตลาดแห่งที่ 10 คือ ตลาดสด เทศบาล
นครนครสวรรค์
 10. ตลำดสด เทศบำลนครนครสวรรค ์(ตลาดชั่วคราว) 
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ระหว่างถนนศวิตชาต 1 
และ 2 เดิมบริเวณนี้ในอดีตก่อนปี 2002 เคยเป็นสถานที่ราชการ
มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นส�านักงานเจ้าท่า อยู่มุมถนนสุขีโมกข์ สถานี
ต�ารวจปากน�้าโพหรือกองเหนือ ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมวังนครใน
ปัจจุบัน ศาลอ�าเภอและที่ว่าการอ�าเภอ ตั้งอยู่ระหว่างถนนมหินทร์ 
และศวิตชาต1 ซึ่งศาลอ�าเภอก็คือศาลแขวงในปัจจุบัน ส่วนที่ตั้ง
ตลาดสดในปัจจุบัน ในอดีตเป็นส�านักงานเทศบาลเมืองนครสวรรค์ 
ส่วนในพืน้ทีถ่ดัไปจนถงึชมุชนรณชยัเป็นโรงเรยีนสตรกีารเรอืนหรอื
วทิยาลยัอาชวีศกึษาในปัจจบัุน ส่วนราชการเหล่านีต้ัง้อยู่ในพ้ืนทีข่อง
ราชพสัด ุนอกจากจะมส่ีวนราชการแล้วยงัมีบ้านเรอืนของประชาชน
ตั้งเรียงรายกันมาจนถึงถนนโกสีย์ประมาณ 200 หลังคาเรือน
 ช่วงก่อนปี 2500 โดยประมาณ ตลาดบ่อนไก่ที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีการยกเลิก
บ่อนไก่ชนเพ่ือปรบัปรุงพ้ืนทีใ่ห้เป็นตลาดและสร้างอาคารพาณิชย์จึง
มีความจ�าเป็นต้องย้ายพ่อค้าแม่ค้า ในพื้นที่บ่อนไก่ชนและโดยรอบ
ไปยังบริเวณพื้นที่ของตลาดสดเทศบาลในปัจจุบันเป็นการชั่วคราว
จึงเรียกตลาดสดเทศบาลว่าเป็นตลาดชั่วคราว เมื่อส�านักงานทรัพย์
สินฯ สร้างตลาดบ่อนไก่เสร็จสิ้นผู้ค้าบางส่วนไม่ยอมย้ายกลับมาจึง
ตั้งค้าขายในที่ตลาดชั่วคราวนั้นเป็นการถาวร 
 ประมาณปี 2501 ถึง 2504  เทศบาลเมอืงนครสวรรค์ โดย
นายใหญ่ ศวิตชาต นายกเทศมนตรีในขณะนั้น ได้มีแนวคิดในการ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสดในปัจจุบันโดยการย้ายส่วนราชการ
และบ้านเรือนของประชาชนไปยังพื้นที่อื่น เพื่อก่อสร้างอาคาร
ตลาดสดและอาคารพาณชิย์ พร้อมถนนโดยรอบ โดยใช้เวลาด�าเนนิ
การ 2 ปี 

 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทางเทศบาลฯ ได้เช่าพื้นที่ราช
พัสดุเป็นเวลา 25 ปี ในบริเวณตลาดสดที่สร้างใหม่นั้นประกอบไป
ด้วยอาคารพาณิชย์ทั้ง 3 ชั้น และ 2 ชั้น มีสถานีอนามัยชั้นหนึ่งที่
ดีที่สุดในขณะนั้น จ�านวน 2 คูหา ตั้งอยู่บนถนนมหินทร์ และในปี 
2527 สถานอีนามยัแห่งนีไ้ด้ย้ายไปตัง้บรเิวณถนนวงค์สวรรค์ (หนอง
สมบุญ) ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันมีอาคารตลาดสดเทศบาลความสูง 2 
ชั้น ตั้งอยู่ระหว่างถนนศวิตชาต1 (ซอยชาตรี) และถนนศวิตชาต 2 
เพือ่ให้พ่อค้าแม่ค้าทีต่กค้างไม่ยอมกลับไปตลาดบ่อนไก่เข้าไปค้าขาย
ในตึกนี้ คนปากน�้าโพในสมัยนั้นเรียกอาคารตลาดสดเทศบาลว่าตึก
ก�านนัสเุทพเพราะผู้รบัเหมาประมลูก่อสร้างอาคารทัง้หมดชือ่ก�านนั
สุเทพ ในระยะต่อมาผู้ค้ามีจ�านวนมากขึ้นจึงจ�าหน่ายรุกล�้าบนถนน
ทั้งถนนศวิตชาต 1, 2 ถนนเทพหัสดินทร์ ถนนริมเขื่อน และถนน
มหินทร์ ท�าให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสกปรกและไม่ได้
มาตรฐาน
 ต่อมาในปี 2550 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีการ
ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ตลาดสดให้ได้มาตรฐานและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยด้วยการทุบตึกอาคารตลาดเก่า (ตึกก�านันสุเทพ) เพื่อ
สร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ความสูงช้ันเดียวพร้อมเคาน์เตอร์วาง
จ�าหน่ายสินค้าส่วนตามแนวสันเขื่อนตั้งแต่หน้าโรงแรมวังนครถึง
ชมุชนรณชัยได้สร้างเป็นซุม้อาคารให้ค้าขายเพิม่เตมิเป็นสภาพทีเ่หน็
ในปัจจบุนัและไม่ให้ขายของเพือ่ไม่ให้กดีขวางการจราจรเหมอืนในอดีต
 อนึ่ง ในอดีตก่อนปี 2550 ในเวลากลางคืนจนถึงรุ่งเช้าจะ
มพ่ีอค้าแม่ค้าขายผักผลไม้กดีขวางบนถนนโกสีย์ตัง้แต่ถนนสุขโีมกข์
ถึงหน้าโรงแรมอโนดาต ทางเทศบาลได้ผลักดันผู้ค้ากลุ่มนี้ให้เข้าไป
ค้าขายบริเวณริมถนนริมเขื่อน และถนนศวิชาต 1 รอบตลาดสดใน
ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้กีดขวางบนถนนโกสีย์และผู้ค้าบริเวณตลาดสด
ได้ร่วมกันจัดต้ังชมรมโดยใช้ชื่อว่า “ชมรมตลาดสดเทศบาลนคร
นครสวรรค์” ฉบับหน้าจะเป็นตลาดที่ใดโปรดติดตามต่อฉบับหน้า 
สวัสดีครับ

เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 6

อาคารตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ในปัจจุบัน
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นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นปั่นปั่น.. รวมใจถวายความจงรักภักดี” 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้บริการท�าหมันสุนัข แมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจ�าปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมในการประชุมหารือต้นแบบเมืองนิเวศ โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวคิด ต้นแบบเมืองนิเวศ (ECO CITY) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ เป็นประธานในพธิ ีโครงการประกวดพระบชูา พระเครือ่ง และเหรยีญ
คณาจารย์ ณ โรงยมิเนเซยีม 4,000 ทีน่ัง่ โดยมวีตัถุประสงค์ เพือ่จดัหารายได้น�าไปใช้ในการพัฒนาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดหาทุนมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม”พัฒนาทักษะชีวิต คิดรอบ
ด้าน ของเด็กไทยยุค Thailand 4.0” โดยมีนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุม
อัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
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เวลา 07.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรค์ ประธานฯ พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ และภริยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ และหน่วยงานราชการอื่นๆ เข้าร่วมในพิธีท�าบุญ
ตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 ณ บริเวณถนนริมแม่น�้าเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจริะ ผูว่้าราชการจงัหวดันครสวรรค์ ประธานฯ น�าหวัหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการ พนกังาน 
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการท่ีดี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
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วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายราช
สดดุเีฉลมิพระเกยีรต ิและจดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการนี้มีพิธีมอบเกียรติ
บัตรผู้สูงอายุดีเด่น ประจ�าปี 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชุมชนตัวอย่าง ประจ�าปี 2561 และพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจ�าปี 2561

กิจกรรม “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                      
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ท�าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ 
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
(อสม.) ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจ�าเดือนกรกฎาคม เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายด้านการสาธารณสุข
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สนง.เทศบาลนครนครสวรรค์

คณะครูและนกัเรยีนโรงเรยีนสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เข้าพบ นางจินตนา เสรภีาพ รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ ณ ห้อง
โถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนไปท�าการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 16 ณ เทศบาล
นครแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2561 

นายวโิรจน์ ตนัวสิทุธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมแถลงขา่วการพัฒนาศกัยภาพการท่องเทีย่ว ครัง้ที ่8 เพือ่รายงานราย
ละเอียดและความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา
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นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ เป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนักฬีาอนบุาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ประจ�าปี 2561 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณถนนอรรถกวี ด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 23

พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2561 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ วัด
วรนาถบรรพต พระอารามหลวง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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 ที่ดินถือว่าเป็นทรัพย์สินที่คนส่วนใหญ่

แสวงหา และใฝ่ฝันอยากมีไว้ในครอบครอง โดย

เฉพาะในเมอืงใหญ่ และย่านธรุกจิการค้า ซึง่มรีาคา

และมูลค่าสูงถึงตารางวาละหลายหมื่นหลายแสน 

กว่าจะซื้อที่ดินได้แต่ละแปลง ต้องเก็บหอมรอม

ริบเหนื่อยยาก เพื่อจะเอาที่ดินนั้นมาใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อแต่ละราย เช่นปลูกบ้าน 

ท�าการค้า ฯลฯ เป็นต้น แต่บางครั้งความฝันของผู้

ท�าสัญญาจะซื้อที่ดินและเสียเงินไปแล้ว

ต่อมาที่ดินถูกเวนคืน จะท�าอย่างไรดี !

ซือ้อาจจะฝันสลาย ไม่สามารถเข้าท�าประโยชน์ในทีด่นิทีต่นซ้ือมาได้ เพราะทีด่นิแปลงทีซ่ือ้มาดงักล่าวถกูทางราชการออกกฎหมายเวนคนื

เสียแล้ว ผู้ซื้อจะท�าอย่างไร ผู้ขายจะต้องคืนเงินหรือไม่ มาลองดูค�าพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ ซิครับ 

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1955/2538

 จ�าเลย (ผู้ขาย) ท�าสัญญาจะขายท่ีดินพิพาทให้โจทก์ (ผู้ซื้อ) โดยจ�ำเลยรู้อยู่ก่อนว่ำโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทเพื่อสร้างโรงงานผลิต

อาหารกระป๋อง และรู้ว่าที่ดินพิพำทจะถูกเวนคืนบางส่วนเพื่อขุดคลองชลประทาน แต่จ�ำเลยก็ไม่แจ้งควำมจริงให้โจทก์ทรำบ ดังนั้น 

จึงเป็นการที่โจทก์แสดงเจตนาโดยส�าคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ที่จะซื้อตามปรกติ จึงถือว่าเป็นสาระส�าคัญ สัญญาจะซื้อจะขายจึงเป็น

โมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อโจทก์ได้ไปทวงเงินคืนจากจ�าเลย จึงถือได้ว่าบอกล้างโมฆียะกรรมแล้ว 

 ดังนั้น สัญญาจะซื้อจะขาย จึงตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรก คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม จ�าเลย(ผู้ขาย) ต้องคืนเงินมัดจ�าให้แก่

โจทก์ (ผู้ซื้อ) พร้อมดอกเบี้ย

 ท่านผูอ่้านทีเ่คารพครบั แม้ตามกฎหมายผูซ้ือ้จะสามารถฟ้องเรยีกเงนิคนืจากผูข้ายได้กต็าม แต่กว่าจะชนะคดไีด้ ผูซ้ือ้ต้องเสยีเงนิ 

เสยีค่าใช้จ่าย เสยีเวลา และทีส่�าคญัเสยีความรูส้กึกว่าจะได้เงนินัน้กลับคืนมา ซึง่ปัญหาดงักล่าวนี ้ผมตัง้ใจหยบิยกขึน้มาเพือ่ให้พีน้่องในเขต

เทศบาลนครนครสวรรค์ มีความเข้าใจ และมีความใส่ใจ และคอยฟังข่าวสารบ้านเมืองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบ

การตัดสินใจที่จะซื้อที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หลายๆโครงการ ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาเหมือนดังคดีข้างต้น ตามที่ผมได้

กล่าวมาแล้ว 

           พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั/.
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 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการน�าของนายจติตเกษมณ์  นโิรจน์ธนรฐั  นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญั

ของเรื่องสุขภาพประชาชนมาโดยตลอด โดยส�านักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ได้เข้าไปดูแลให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตลอดจน

ลงพื้นที่ตลาดตรวจความสะอาดของอาหาร เพื่อสุขภาพของประชาชนเป็นอีกส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคต่าง ๆ 

 ไข้หดูบัหรอืชือ่ทางการโรคสเตรปโตคอกคสั ซอูสิ  ทีเ่กดิจากหมทูีเ่ป็นโรคและประชาชนรบัประทานเข้าไปโดยไม่ผ่านการปรงุให้

สุกก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

อาการของโรคไข้หูดับ

 ผู้ที่ได้รับเช้ือเข้าไปจะเกิดอาการ หูหนวกทั้งสองข้าง เวียนศีรษะ เสีย

การทรงตัว มีไข้ อุจจาระร่วง ประสาทหูอักเสบจนหูดับ ถ้ารุนแรงจะหอบเหนื่อย 

หนาวสั่น ปวดศรีษะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ คอแข็ง ข้ออักเสบและมีหนอง 

ปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้หูดับ 

 1. ไม่รับประทาน ลาบ หลู้ หมูดิบ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ 

 2. รับประทานอาหารทีป่รงุสกุ ร้อน ผ่านความร้อนอย่างน้อย 10 นาที 

 3. ไม่ควรน�าหมูที่ป่วยตายมาบริโภค 

 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหมูป่วย ล้างมือและฟอกสบู่ทุกครั้งที่สัมผัสหมู

ดิบหรือช�าแหละหมู 

 5. หากมีไข้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ หลังกินหมูดิบ ให้รีบไปพบ

แพทย์ทันที กินสุก ร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ” ปลอดโรค ปลอดภัย

เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์ป้องกันโรคไข้หูดับ 

“กินสุก ร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ” ปลอดโรค ปลอดภัย

ไข้หูดับ

 ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคประกอบไปด้วยกลุ่มของ

 - ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรคโดยตรง เช่น ผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ท�างานในโรงฆ่า

สตัว์ ผูท้ีช่�าแหละเนือ้หม ูและผูท้ีร่บัประทานเนือ้หมดูบิ เป็นต้น ผู้ทีต้่องเฝ้าระวงั

โรคไข้หูดับเป็นพิเศษ 

 - ผูท้ีต่ดิสรุาเร้ือรงั ผูม้โีรคประจ�าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคมะเรง็ 

โรคหัวใจ และผู้ที่เคยตัดม้ามออก เนื่องจากร่างกายมีภูมิต้านทานต�่าอยู่แล้ว 
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

แม่

 เดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีมีวันมหามงคลของปวงชน

ชาวไทยทุกหมู่เหล่า น่ันคือ วันท่ี 12 สิงหาคม อันเป็นวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลที่ 9 ซึ่งทุกภาคส่วนต่างก็ได้ด�าเนินการประกอบพิธีถวาย

พระพรชยัแด่พระผูท้รงเป็น “แม่ของแผ่นดนิ” กันโดยทัว่ถ้วนดงัทีท่ราบ

 ผู้เขียนจึงขอน�าเรื่องเก่ียวกับค�าว่าแม่ในภาษาของผู้คน

ต่างชาติต่างภาษามาฝากคุณผู้อ่าน เพื่อให้การสนทนาตรงนี้เข้ากับ

บรรยากาศของวันแม่แห่งชาติด้วย

 ค�าว่า “แม่” ตามความหมายในพจนานุกรมไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีค�าอธิบาย ดังนี้

 แม่ น. หญงิผูใ้ห้ก�าเนดิหรอืเลีย้งดลูกู, ค�าทีลู่กเรยีกหญงิผู้

ให้ก�าเนดิหรอืเลีย้งดูตน; ค�าทีผู่ใ้หญ่เรยีกผูห้ญงิทีม่อีายนุ้อยกว่าด้วย

ความสนทิสนมหรอืรักใคร่ เป็นต้นว่า แม่นัน่ แม่นี;่ ค�าใช้น�าหน้านาม

เพศหญงิ แปลว่า ผู้เป็นหวัหน้า เช่น แม่บ้าน;  ผูห้ญงิท่ีกระท�ากจิการ

หรอืงานอย่างใดอย่างหนึง่  เช่น ค้าขาย เรยีกว่า แม่ค้า  ท�าครัว เรยีก

ว่า แม่ครัว; เรียกสัตว์ตัวเมียที่มีลูก เช่น แม่ม้า แม่วัว; 

 เรียกคนผู้เป็นหัวหน้าหรือเป็นนายโดยไม่จ�ากัดว่า เป็น

ชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง; ค�ายกย่องเทวดา ผู้หญิงบางพวก 

เช่น แม่คงคา แม่ธรณี แม่โพสพ, บางทีก็ ใช้ว่า เจ้าแม่ เช่น เจ้าแม่

กาลี; เรียกสิ่งที่เป็นประธานของสิ่ง ต่าง ๆ ในพวกเดียวกัน เช่น แม่

กระได แม่แคร่ แม่แบบ; เรียกชิ้นใหญ่กว่าในจ�าพวกสิ่งที่ส�าหรับกัน 

เช่น แม่กุญแจ คู่กับ ลูกกุญแจ; แม่น�้า เช่น แม่ปิง แม่วัง ....ฯลฯ

 เหน็ความหมายของค�าว่าแม่แล้ว  รูสึ้กได้ว่าเพศหญงินีร้บั

บทบาทหรือมีภาระหน้าที่ไม่น้อยเลย....  

  ทนีีม้าดกูนัว่า  คนในแต่ละชาตเิขาเรยีกขานคนทีใ่ห้ก�าเนิด

หรือเลี้ยงดูลูกว่าอะไรบ้าง  

 เริ่มจาก ภาษาไทย เรียก แม ่

 ภาษาลาว เรียก อีแม

 ภาษาเขมร เรียก กุนแม

 ภาษาจีนกลาง เรียก มำหมะ

 ภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียก ม่ำม้ำ

 ภาษาแขก เรียก มำมี้

 ภาษาบาลี เรียก มำตำ

 ภาษาสันสกฤต เรียก มำรดำ 

 ภาษาอังกฤษ เรียก มัม

 ภาษาเยอรมัน เรียก มำม้ำ หรือ มุตเธอร์

 ภาษาฝรั่งเศส เรียก มำมอง

 ภาษาสเปนและอิตาลี เรียก มำเดร

 ภาษาญี่ปุ่น เรียก โอก้ำซัง

 ภาษาเกาหลี เรียก ออมม่ำ

 ภาษาเวียตนาม เรียก แม้

 ภาษาโปรตุเกส เรียก แมะ 

 ภาษามาเลย์ เรียก มำม่ำ

 ภาษาอาหรับ เรียก อุม-มุน

 ภาษาพม่า เรียก อะเหม่

 น่าสงัเกตว่า...ค�าเรยีก  แม่ ในทกุภาษา จะมกีาร ออกเสยีง

พยญัชนะ ม. หรอืตวั M เกอืบทุกชาต ิมญีีปุ่น่ เท่านัน้ทีไ่ม่มีเสยีง ม. 

 เรื่องนี้นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เพราะ ม. ม้า 

เป็นพยัญชนะที่ออกเสียงง่ายที่สุดส�าหรับทารก  เพราะ เป็นค�าที่ใช้

ริมฝีปากในการเปล่งเสียง  ซึ่งตามหลักภาษาก็คือ ม.ม้า อยู่ในวรรค

ที่มาจากฐานโอษฐชะ(ปาก)นั่นเอง

 แต่ไม่ว่าจะออกเสยีงเรียกอย่างไร ส�าหรบัหวัใจของแม่ทกุ

ชาติทุกภาษา ก็จะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง  คือความรักอันยิ่งใหญ่

มหาศาลที่มีต่อลูกนั่นเอง 

 วันแม่ปีนี้คุณได้กรำบและกอดแม่หรือยัง ?
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 รายได้ที่เทศบาลต้อง “จัดหาเอง”

เพื่อน�ามาพัฒนาท้องถิ่นเรา  มีอะไรบ้างนะ ?

รำยได้ท้องถิ่น มีความส�าคัญต่อการบริหารงานของเทศบาลเป็นอย่างมาก  เพื่อน�ามาใช้ในการจัดบริการสาธารณะและพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

รำยได้จำกกำรจัดหำรำยได้ของเทศบำลเอง ประกอบด้วย 

           1) รายได้ภาษีอากร ได้แก่ ภาษีอากรที่กฎหมายก�าหนดให้เทศบาลเป็นผู้ด�าเนินการจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น                          

 2)  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร รายได้ประเภทนี้ได้แก่ 

 -  รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตที่เทศบาลเรียกเก็บจากบุคคลต่าง ๆ เช่น การขายสุรา การเก็บและ

ขนขยะมูลฝอย การเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่น

ประกาศหรือการแจกใบปลิวเพื่อการโฆษณา ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  เป็นต้น  

 -  รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าอาคารพานิชย์ ค่าเช่าที่วางขายของในตลาดเทศบาล  

 -  รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ เช่น โครงการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ช่วงเปิดเทอมของโรงรบัจ�าน�าของเทศบาล    

 สรปุ รายได้ทีท้่องถิน่จดัหาเองเป็นผลมาจากกฎหมายหลายฉบบัคอื กฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้ก�าหนด

แหล่งทีม่าของรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ๆ และ กฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิ�าหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 โดยรายได้ทีท้่องถิน่จดัหาเองมาจากแหล่งรายได้ที่

ส�าคัญในสองลักษณะ คือภาษีอากร และไม่ใช่ภาษีอากร ดังรายละเอียดที่ได้อธิบายมาข้างต้น

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง

อย่าลืมนะคะว่า... เงินภาษีทุกบาท 

จากประชาชนนั้นมีค่า 

 ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเรา
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... สัญญาทางปกครอง ...

ข้อมูลจาก : ค�าวินิจฉัยที่ 62/2557 และ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 และมาตรา 9 (4)

 ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 

มาตรา 3 สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่าย

หนึง่เป็นหน่วยงานทางปกครองหรอืเป็นบคุคลซึง่กระท�าการแทนรฐั และมลีกัษณะเป็น

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท�าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือ

แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และตามมาตรา 9 (4) บัญญัติให้ศาลปกครองมี

อ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งมีค�าวินิจฉัยเกี่ยวกับ

คดพีพิาทเกีย่วกบัสัญญาทางปกครองทีอ่ยูใ่นอ�านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง 

ดังนี้

 ค�ำวนิจิฉยัท่ี 62/2557 คดทีีร่ฐัวสิาหกจิฟ้องเอกชนว่า ผู้ฟ้องคดไีด้ท�าสัญญาร่วมกบัผู้ถกูฟ้องคด ีเพ่ือด�าเนนิกจิการโครงการบ้าน

เอื้ออาทร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจัดหาท่ีดินและเงินทุนในการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอกโครงการ 

โดยทีด่นิต้องมเีอกสารสทิธิแ์ละทางออกสูถ่นนสาธารณะ แต่ผูถ้กูฟ้องคดดี�าเนนิงานล่าช้ากว่าแผนงานจงึมหีนงัสือแจ้งเตอืนก่อนเลกิสัญญา

พร้อมทัง้ใช้สทิธ ิรบิหลกัประกนัและให้ช�าระค่าปรบัตามสญัญา ซึง่ผูฟ้้องคดไีด้จ้างบรษิทัอืน่ให้ก่อสร้างงานส่วนทีเ่หลอืแทน ผูถู้กฟ้องคด ีขอ

ใหศ้าลมีค�าพพิากษาให้ผู้ถกูฟ้องคดีช�าระคา่เสียหายพร้อมดอกเบีย้ เหน็ว่า พระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติให้ศาลปกครอง  มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และตาม

มาตรา ๓ บัญญัติให้สัญญา ทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ  

เป็นบุคคลซึ่งกระท�าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท�าบริการสาธารณะ หรือ จัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค 

หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือคดีน้ีผู้ฟ้องคดีมีอ�านาจหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการจัดหาและก่อสร้างอาคารที่อยู่

อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคเป็นของตนเองในราคาประหยัดอัน

เป็นการจัดท�าบริการสาธารณะ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ท�าสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าร่วมด�าเนินกิจการโครงการดังกล่าว จึงเป็นการให้ผู้ถูกฟ้อง

คดี เข้าร่วมด�าเนินกิจการบริการสาธารณะกับผู้ฟ้องคดี สัญญาเข้าร่วมด�าเนินกิจการพิพาทจึงเป็นสัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทในคดีนี้

จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อันอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระ

ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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8. การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 4 ปี ต่อได้รวมไม่เกิน 6 ปี
เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ (ในประเทศ) หรือถึงปลัดกระทรวง (ต่างประเทศ)
กรณีต่ำงประเทศ
 - ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ลำศึกษำต่อในประเทศ (กรณีให้ได้รับเงินเดือน)
 - หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี สามารถลาได้มีก�าหนดเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร
 - หลักสูตรปริญญาโท สามารถลาได้ 2 ปี 
 - หลักสูตรปริญญาเอก สามารถลาได้ 4 ปี
 หมายเหตุ : สามารถขยายเวลาศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไ่ม่เกิน 1 ปีการศึกษา
 - สาขาวิชา/ระดับการศึกษา : สอดคล้องเป็นประโยชน์กับงาน/มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
 - ต้องพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
 - กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฯ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - ต้องส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และรับราชการติดต่อมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
 - ต้องท�าสญัญากบัส่วนราชการเจ้าสงักดัว่าจะกลบัมาปฏิบตัริาชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีใ่ช้ในการศกึษา
เพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยแล้วแต่กรณี
 - ท�าสัญญาชดใช้
 (ศึกษา/ฝึกอบรม ต่างประเทศ : เวลา 1 เท่า)
 (ศึกษาในประเทศ : เวลาไ่ม่น้อยกว่า 1 เท่า)
 หมายเหตุ : หากไ่ม่กลับมารับราชการ : ชดใช้เงิน + เบี้ยปรับ

9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

การลาไปปฏิบัติงานฯ มี 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1
 - องค์การฯ ซึ่่งไทยเป็นสมาชิก และถึงวาระต้องส่ง 
 - รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งฯ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
 - ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - ส่งเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตามความต้องการรัฐบาลไทย
ประเภทที่ 2
 - นอกเหนือจากประเภทที่ 1

สาระควรรู้ งานการเจ้าหน้าที่ ส�านักปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)



22

ต�ำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์

 ส�าหรับคนต่างด้าวทีเ่ข้าเมอืงโดยใช้หนงัสอืเดินทาง หากประสงค์จะขอมสีญัชาตไิทย ท�าได้โดยการขอแปลงสัญชาติ 
และการขอสัญชาติตามสามีคนไทย ส่วนบุตรที่เกิดในประเทศไทย และปัจจุบันมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น หากจะขอ
มีสัญชาติไทย เป็นอ�านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะพิจารณาให้สัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด
 ส�าหรับชนกลุม่น้อยฯ ทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทย (เข้ามาจนถงึ 18 ม.ค. 2538) จะต้องได้รบัการจดัท�าทะเบยีน
ประวตักิบัทางราชการ และอยูใ่นประเทศไทยต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 10 ปี จงึจะสามารถขอมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยได้ และหาก
ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติ หรือขอสัญชาติตามสามีคนไทย เป็นอ�านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
 กรณบีตุรทีเ่กดิในประเทศไทย หากจะขอมสีญัชาตไิทยโดยการเกดิตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ�านาจให้ อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา (ผู้ขอสัญชาติอายุ 18 
ขึ้นไป) /ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนหรือนายอ�าเภอพิจารณา (ผู้ขอสัญชาติอายุต�่ากว่า 18 ปี)
 กรณีบุตรของชนกลุ่มน้อย มีบรรพบุรุษเกิดในประเทศไทย สามารถขอมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย

สัญชาติ เป็นอ�านาจของนายอ�าเภอ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม คลินิกสัญชำติ 02-7917315

การด�าเนินการตามกฎหมายสัญชาติ
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร


