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“กฎบัตรนครสวรรค์” 
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมสุข

กำรพัฒนำเมืองรูปแบบใหม่เพื่อกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

เป็นเจตนำรมณ์ร่วมกันของสังคมทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชน และทุกภำคส่วนในพื้นที่

เพื่อก�ำหนดอนำคตของเมือง
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เทศบาลนครนครสวรรค์พื้นที่ต้นแบบเมืองนิเวศที่ราบลุ่มแม่น�้า
	 วันจันทร์ที่	15	กรกฎาคม	2562	เวลา	10.30	น.	ที่ห้องประชุม	3/1	เทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์

ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชุมเพื่อส่งมอบแผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศที่ราบลุ่มแม่น�้า

	 โดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบเมืองนิเวศท่ีราบลุ่มแม่น�้า	 และเข้า

ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ(Ecological	City	:	Eco-City)	เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

ที่ยั่งยืน	 ซึ่งได้มีการศึกษา	 รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เก่ียวข้อง	 เพื่อประกอบการก�าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ตั้งแต่เมื่อปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	ที่ผ่านมา	จนถึงปัจจุบันการด�าเนินการจัดท�าแผนเมืองนิเวศ

ได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 จึงก�าหนดให้มีการประชุมเพื่อส่งมอบแผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศเพื่อให้เทศบาลนครนครสวรรค์และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าเป็นข้อมูลวางแนวทางการด�าเนินการและปฏิบัติใช้ต่อไป

	 ทั้งนี้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	พิจารณาคัด

เลอืกให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นพืน้ทีต้่นแบบเมอืงนเิวศ	และร่วมกันจดัท�าโครงการขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวคดิต้นแบบ

เมอืงนเิวศ	เพ่ือการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงและชมุชนทีย่ัง่ยนื	ซึง่ทีผ่่านมาได้มกีารด�าเนนิการจดัการประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็

ของผู้แทนชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน	การจัดการของเสีย

และมลพิษ	การพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติ	และคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	เพื่อประกอบการก�าหนดแนวทางการพัฒนา

เมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป
	 เมืองนิเวศน์	 เป็นเมืองที่มีการใช้พลังงาน

น้อยที่สุดและอนุรักษ์รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ให้มากที่สุด	 เพื่อที่จะคงพื้นท่ีสีเขียว	 ให้มีในเมืองมาก

ที่สุด	และให้ประชากรในเมืองรู้จักช่วยเหลือพึ่งพากัน

และกัน	เป็นมติรต่อธรรมชาตมิากทีส่ดุ	ส�าหรบัแนวคดิ	

เป็นแนวคิดที่เน้นและมุ่งหวังให้มนุษย์ตระหนักถึง

ประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เพื่อที่จะให้มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

เรียบร้อยและไม่มีปัญหา
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“นครสวรรค์” 

บทสมภำษณ์ นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ในฐำนะประธำนกฎบัตรนครสวรรค์ แก่ทีมข่ำวฐำนเศรษฐกิจ  

 ประธำนกฎบัตรนครสวรรค์ประกำศออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง บูรณำกำรรถรำง 

สนำมบิน สร้ำงระบบกำรเชื่อมต่อทุกโหมดกำรเดินทำง เพิ่มควำมสำมำรถกำรเข้ำถึง ปรับปรุงฟื้นฟูกำรเข้ำถึงพำสำนด้วย

สะพำนเขียว เร่งเปลี่ยน “นครสวรรค์” เป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ กำรค้ำ และศิลปะนำนำชำติ คำดจีพีเพิ่ม 3 เท่ำใน 10 ปี

ใช้กฎบัตร
ออกแบบเชื่อมต่อโลก
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	 นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์	กล่าวว่า	ที่ผ่านมา
คณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ได้จัดประชุมทั้งอย่างเป็นทางการ	และไม่เป็นทางการ	รวมกว่า	5	ครั้ง	เพื่อระดมความเห็นจาก
กรรมการรายสาขา	ผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน	องค์กรภาคประชาชน	สถาบันการศึกษา	ปราชญ์ท้องถิ่น	ศิลปินในพื้นที่และศิลปิน
จากส่วนกลาง	มคีวามเห็นให้วางแผนปรบัปรงุฟ้ืนฟโูครงสร้างทางกายภาพและต�าแหน่งของจงัหวดัอย่างเป็นระบบ	โดยร่วมมอืทาง
วิชาการอย่างใกล้ชิดกับคณะผู้วิจัยโครงการ	SG-ABC	สมาคมการผังเมืองไทย	และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	
	 นอกจากน้ัน	 ความสามารถของโครงสร้างพื้น
ฐานสนับสนุนการเชื่อมต่อหรือ	 connectivity	 เป็นภารกิจ
ส�าคัญที่กฎบัตรเร่งรัดให้เกิดการลงทุนและการปรับปรุง
ฟื้นฟู	 เนื่องจากปัจจุบันนครสวรรค์สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
การเดินทางถนน	 โดยการเข้าถึงจังหวัดด้วยระบบรางที่ได้
มาตรฐานจะต้องรอเวลาอกีหลายปี	และยงัต้องหารอืกบัการ
รถไฟแห่งประเทศไทยให้ปรับเปลี่ยนสถานีรถไฟความเร็ว
สูงจากสถานีนครสวรรค์มาเป็นสถานีปากน�้าโพ	 เนื่องจาก
สถานนีครสวรรค์ตัง้อยูห่่างจากเมอืงนครสวรรค์เกนิกวา่	10	
กิโลเมตร	

	 หากพฒันาเป็นสถานรีถไฟขนาดใหญ่จะเพิม่ภาระในการเดนิทางเข้าสตูวัเมอืงของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว	อกีประการ
คอื	สถานีแห่งน้ีไม่มคีวามเหมาะสมในการพฒันาตามเกณฑ์	TOD	เนือ่งจากบทบาทของพืน้ทีโ่ดยรอบไม่มกีจิกรรมเศรษฐกจิรองรบั	
โดยเฉพาะอย่างยิง่	กจิกรรมโรงแรมทีพ่กั	หน่วยบรกิารพาณชิยกรรม	และทีอ่ยูอ่าศยัขนาดใหญ่	ซึง่แตกต่างจากสถานรีถไฟปากน�า้
โพ	 เทศบาลนครสวรรค์สามารถสนับสนุนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมต่อรถไฟทางคู่	
รถไฟความเร็วสูง	รถไฟฟ้าในเมืองในอนาคต	ระบบขนส่งมวลชนรอง	หรือแม้แต่การเชื่อมต่อทางน�้าซึ่งจะมีการพัฒนาในอนาคต”	

	 โดยการเชื่อมต่อด้านโครงข่ายคมนาคมในปัจจุบันมีทั้งรถไฟ	และรถสองแถว	ที่วิ่งให้บริการรอบเทศบาลนครสวรรค์	ทั้ง	
8	เส้นทาง	อีกทั้งยังมีโครงข่ายในอนาคตอันใกล้นี้	อาทิ	สนามบินนครสวรรค์	รถไฟความเร็วสูง	รถไฟทางคู่	มอเตอร์เวย์	และการ
ขยายทางหลวงเอเชีย	 ประการส�าคัญเทศบาลยังเร่งด�าเนินการสะพานคนเดินเช่ือมตลาดปากน�้าโพ	 พาสาน	 ศาลเจ้าแม่กวนอิม	
และสถานีรถไฟปากน�้าโพ	
	 การปรบัปรงุฟ้ืนฟรูะบบการเข้าถงึสถาปัตยกรรมพาสานพืน้ทีว่ฒันธรรมใหม่ของนครสวรรค์นัน้	นายจติตเกษมณ์	กล่าว
ยนืยนัว่า	เทศบาลอยูร่ะหว่างการออกแบบปรับปรงุซึง่คาดว่าจะสามารถก่อสร้างเสรจ็สิน้สมบรูณ์ภายในปี	2563	พร้อมๆ	กบัการ
ก่อสร้างรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมและภูมิทัศน์พื้นที่พาสานโดยรอบ”
		 ด้านนายฐาปนา	 บุณยประวิตร	 นายกสมาคมการผังเมืองไทย	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัย	 SG-ABC	 ส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กล่าวว่า	มีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ
ทางอากาศให้กับจังหวัดนครสวรรค์	 เนื่องจากระบบการเดินทางที่มีอยู่เดิมจ�ากัดการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้อยู่แค่
ระดับภาค	
	 กฎบัตรนครสวรรค์ทั้ง	 10	 สาขานั้นได้ก�าหนดให้นครสวรรค์มีความสามารถเช่ือมต่อในระดับภูมิภาคและมีรัศมีทาง
เศรษฐกิจมากกว่า	1	หมื่นกิโลเมตรหรือสามารถเชื่อมต่อทางอากาศกับทุกประเทศในภูมิภาคเอเซีย”	
	 ส�าหรับไฮไลต์ของการปรบัปรงุพ้ืนทีต่่างๆของจงัหวดันครสวรรค์จดุเด่นนอกจากการปรบัย้ายสถานรีถไฟแล้วยงัเป็นการ
พัฒนาพื้นที่ท่าข้าวก�านันทรงให้เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปะนานาชาติ	 ที่จะเป็นจุดดึงดูดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ได้อีกด้วย	ทั้งนี้หากท�าได้ส�าเร็จคาดจีพีเพิ่ม	3	เท่าใน	10	ปี
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กฎบัตรนครสวรรค์ : น�าเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองนครสวรรค์
เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบน 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ท้องถิ่น

	 วันอังคารที่	30	กรกฎาคม	2562	เวลา	09.00	น.	ที่ห้องประชุมชั้น	5	เทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์					

นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	ในฐานะประธานกฎบตัรนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธเีปิด	การประชมุกฎบตัร

นครสวรรค์	เรื่อง	แนวทางการพัฒนาเมืองนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบน	โดย

เป็นหนึ่งในสาขาการพัฒนาของกฎบัตรนครสวรรค์	 ที่ได้ด�าเนินการจัดการประชุมอย่างท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากในทั้ง	10	สาขา	เพื่อน�ามาพิจารณากรอบแนวทาง	มาจ�านวน	5	ครั้ง
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	 ในการประชุมดังกล่าวนีจั้ดให้มกีารแสดงสือ่ศิลปะ	โดย	อาจารย์ศกัดิส์ริ	ิมสีมสบื	ศลิปินแห่งชาติ	การแสดงดนตรคีลาสสกิ	

ร่วมสมัย	การเสวนาพิเศษเรื่อง	แนวทางการพัฒนาเมืองนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอน

บน	ซึ่งคณะวิทยากรประกอบด้วย	อาจารย์ศักดิ์สิริ	มีสมสืบ	ศิลปินแห่งชาติ	อาจารย์วัฒนโชติ	ตุงคะเตชะ	ศิลปิน	รองศาตราจารย์	

ดร.สุชาติ	 แสงทอง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 อาจารย์กิตติศักดิ์	 แก้วดุก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 และคุณสันติ				

คุณาวงศ์	 สมาชิกสภาเทศบาลนครสวรรค์	 อีกทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง	 แนวทางการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูทางกายภาพและ

โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับเจตนารมณ์การพฒันาตามกฎบตัรนครสวรรค์(การเพิม่ความสามารถการเชือ่มต่อ/การเพิม่ความสามารถ

การเข้าถงึ/การยก	ทางกายภาพสนบัสนนุ	Medical	Hub/การออกแบบปรบัปรงุฟ้ืนฟทู่าข้าวก�านนัทรงเป็นศนูย์ประชมุและศนูย์

ศิลปะนานาชาติ)	 โดย	อาจารย์ฐาปนา	บุณยประวิตร	นายกสมาคมการผังเมืองไทย	และการแบ่งกลุ่ม	10	สาขา	 เพื่อพิจารณา	

ทบทวน	ค่าเป้าหมายและพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการกฎบัตรรายสาขา

	 โดยกฎบัตรนครสวรรค์	 เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพ่ือการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นเจตนารมณ์ร่วมกัน

ของสังคมทั้งภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	และทุกภาคส่วนในพื้นที่	 เพื่อก�าหนดอนาคตของเมือง	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อม	ทิศทางการพัฒนาเมือง	การพัฒนาพื้นที่	และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความ

ยั่งยืน	ใน	10	สาขา	ได้แก่	สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว	สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว	สาขาคมนาคมสีเขียว	สาขาเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย	สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	สาขาพลังงานสีเขียว	สาขาที่อยู่อาศัย	สาขาสวนสาธารณะ	พื้นที่สาธารณะ	และพื้นที่

สีเขียว	 สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการ

ปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม	และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ	ซึ่ง

ท่ีผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ด�าเนินการจัดการประชุม

เพื่อน�าเสนอแนวคิดการจัดท�ากฎบัตรนครสวรรค์	 และรับฟัง

ข้อคิดเห็นจากกลุ่มสาขา	 และภาคส่วนต่างๆ	 ในท้องถิ่นเพื่อ

เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
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	 สวัสดีครับเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นเดือนมหามงคลอีก
เดือนหน่ึงคอืวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์
พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ผมขอเชญิชวน
ทุกท่านร่วมประดับธงชาติ	 ธงตราสัญลักษณ์	 ตามอาคารบ้าน
เรือน	พร้อมสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า	 แล้วร่วมกันท�าความดีเพื่อ
เทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน	นอกจากนี้	วันที่	12	สิงหาคม	
ยงัเป็นวนัแม่แห่งชาตขิอเชญิชวนให้ลูกทกุคนแสดงความกตญัญู
กตเวทีต่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเรามา
	 ส่วนฉบับนี้ผมขอน�าเสนอเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่
และยาสูบ	ต่อจากฉบับที่แล้วครับ
 20. ก�ำหนดรูปแบบหีบห่อ/ฉลำกรูปภำพค�ำเตือน 
	 -	 ผู ้ผลิตหรือผู ้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 เพื่อขายใน
ราชอาณาจักร	 ต้องด�าเนินการให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 หรือ
มี	 ขนาด	 สี	 สัญลักษณ์	 ฉลาก	 การแสดงเครื่องหมายการค้า	
สัญลักษณ์	รูปภาพ	ข้อความ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	รมต.	
ประกาศก�าหนด	
	 -	 ห้ามผู้ใดขายผลิต	 ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 ที่
มิได้จัดให้มีหีบห่อ	ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ตามวรรค	1
(ห้ามแบ่งขาย	ห้ามเปลี่ยนซอง)
 21. กำรแจ้งรำยกำรส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
	 -	 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจักรต้องมี
ส่วนประกอบและสารท่ีเกิดจากการเผาไหม	้ ตามที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง	(ต้องเป็นบุหรี่ก้นกรองไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้า)
												-	ผู้ผลิต	หรือ	ผู้น�าเข้า	มีหน้าที่	ต้องแจ้งรายการส่วน
ประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้	 ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้	ก.สธ.	ตรวจสอบ	และเปิดเผยต่อสาธารณะ		
   22. ก�ำหนดเขตปลอดบุหรี่ เขตสูบบุหรี่
	 -		ให้	รมต.	โดยค�าแนะน�าของ	คกก.	มอี�านาจประกาศ
ประเภท	 ชื่อของสถานที่สาธารณะ	 สถานท่ีท�างาน	 และยาน

พาหนะ	ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด	เป็นเขตปลอดบุหรี่	
	 -		รมต.	โดยค�าแนะน�าของ	คกก.	อาจก�าหนดให้มีเขต
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ก็ได้	 ในส่วนข้อนี้จะชี้แจงให้ทราบใน
ภายหลัง
 23. สภำพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด�ำเนิน
กำร จัดสถำนที่ หรือยำนพำหนะ	ให้มีสภาพและลักษณะ	ดัง
ต่อไปนี้
	 23.1	 	 มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า	
“เป็นเขตปลอดบุหรี่”
	 23.2		ปราศจากอุปกรณ์	หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับการสูบบุหรี่
	 23.3		มสีภาพและลกัษณะอืน่ใด	ตามท่ี	รมต.	ประกาศ
ก�าหนด
  24.  สภำพและลักษณะเขตสูบบุหรี	่	กรณีเขตปลอด
บหุรีใ่ดประกาศก�าหนดเขตสบูบหุรี	่ผูด้�าเนนิการอาจ	จดัให้มเีขต
สูบบุหรี่ก็ได้	โดยมีสภาพและลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 24.1	มเีครือ่งหมายตดิแสดงไว้ให้เหน็ได้โดยชดัเจนว่า	
“เป็นเขตสูบบุหรี่”
	 24.2	ไม่อยูใ่นบรเิวณทางเข้า-ออก	หรอืบรเิวณเปิดเผย
เห็นได้ชัด
	 24.3	 มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน	 ค�านึงถึงการระบาย
อากาศที่เหมาะสมไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร�าคาญแก่ผู้อื่น
	 24.4		แสดงสื่อรณรงค์	ลด	ละ	เลิก	การบริโภคยาสูบ	
ตามที่	รมต.ประกาศ
	 24.5		มสีภาพและลกัษณะอืน่ใด	ตามท่ี	รมต.	ประกาศ
ก�าหนด
	 ฉบับนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อน	 ส�าหรับการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ฉบับนี้สวัสดีครับ

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 6

เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ	 ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	 แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ณ	อาคารส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์																

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ	 ร่วมกับ	 เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนคร
นครสวรรค์	ตรวจสอบบุคคลเร่ร่อน	ขอทาน	บริเวณถนนคนเดิน										



9

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา	เราท�าความดีด้วยหัวใจ	“1	จังหวัด	1	ถนน
เฉลิมพระเกียรติ”

นายวิโรจน์	 ตันวิสุทธิ์	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานเปิดกิจกรรม	 “ปั่น	 ปั่น	 ปั่น	 ประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน	
เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2562	ณ	บริเวณหน้าเทศบาล
นครนครสวรรค์

จิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ร่วมในการประชมุรบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาเมอืง	เพือ่จดัท�าแผน
แม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 จังหวัดนครสวรรค์	 โดยส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์	จัดการ
ประชมุรับฟังความคดิเหน็เกีย่วกับการพฒันาเมอืง	เพือ่จัดท�าแผนแม่บทและพ้ืนทีเ่ป้าหมาย	จดัรปูท่ีดนิเพือ่พฒันาพืน้ที	่จงัหวดันครสวรรค์	
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	และเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
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นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	ณ	ห้อง
ประชุม	ชั้น	5	เทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมให้การต้อนรับ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่	22”ขอนแก่นเกมส์	“

นายวรวุฒิ	 ตันวิสุทธิ์	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรบเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาล	โดยมี	นางกัลยา	สังคหัตถากร	ผู้อ�านวยการส่วนบริการ
สาธารณสุขเป็นผู้กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน	 15	ปี	 และคณะผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬา	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 คว้าแชมป์ระดับภาคเหนือตอนล่าง	 การ
แข่งขัน	“ฟุตบอลไทยเดนมาร์ก”	เป็นตัวแทนภาคเหนือตอนล่างไปท�าการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
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เทศบาลนครนครสวรรค์			โดย	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วม	บริษัท	TOT	จ�ากัด	(มหาชน)	ลงนาม
ความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สังคมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ในชุมชน	โครงการ	TOT	Young	
Club	ประจ�าปี	2562	ณ	อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	(พาสาน)

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วยผู้อ�านวยการส�านักการข่าง	 และเจ้าหน้าที่	 ร่วมส�ารวจความ
ก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะญวน

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตซอล	 รุ่น
อายุไม่เกิน	12	ปี	 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	 ในโอกาสที่ไปคว้าแชมป์	“การแข่งขันฟุตซอล	ไมโลฟุตซอล	2019”	ระดับภาค
เหนือ	Road	to	Barcelona

นายวิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ร่วมเยี่ยมชมถนนเด็กเดินครั้งที่	34	พร้อมมอบประกาศนียบัตร	ณ	ลานเวทีด้าน
ข้างส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
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พธิที�าบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกุศล	พธิถีวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ	ประจ�าปี	2562	จงัหวดั
นครสวรรค์	และพธีิลงนามถวายพระพรชยัมงคล	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	28	กรกฎาคม	
2562	ณ	สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และภริยา	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	พนักงานเทศบาล	ข้าราชการ	
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 กลุ่มองค์กรต่างๆ	 และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์	 ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักกา
ระ	 และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 28	 กรกฎาคม	
ประจ�าปีพุทธศักราช	2562
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นายอรรถพร	 สิงหวิชัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	ณ	 สวน
สาธารณะอุทยานสวรรค์	พร้อมด้วย	ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	หัวหน้าส่วนราชการ	ตลอดจนพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยร่วม
กันปลูกต้นไม้ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	ภายในสวนสาธารณะ

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 น�าคณะผู้บริหาร	 ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	
ถวายเครือ่งราชสกัการะ	และจดุเทยีนถวายพระพรชัยมงคล	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
ณ	บริเวณโถงชั้น	1	เทศบาลนครนครสวรรค์	

กิจกรรม	จิตอาสา	 เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ	บ�าเพ็ญประโยชน์
ท�าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2562

พิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัย	 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
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นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา	ประจ�าปี	2562	ใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารพัสดุงานป้องกันโรคติดต่อ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	โดยมี	นางวรรณ	พวงสมบัติ	
รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นผู้กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี	

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานเปิดการประชมุคณะกรรมการเพือ่ก�าหนดข้อก�าหนด	(Terms	
of	Reference)	โครงการบริหารจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน	เทศบาลนครนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์

นางจินตนา	 เสรีภาพ	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานงานแห่เทียนจ�าน�าพรรษา	 ประจ�าปี	 2562	ณ	 พระอุโบสถ																
วัดวรนาถบรรพต	พระอารามหลวง	โดยมีนางนาตยา	สันติภาพจันทรา	รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นผู้กล่าวรายงาน	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนร่วมภายในพิธี

ขบวนแห่เทียนจ�าน�าพรรษา	เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	เทศบาลนครนครสวรรค์	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๖๒
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วย	 ทพ.อรรถพร	 ล้ิมปัญญาเลิศ	 รองเลขาธิการ	 ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน	ค�ารณ	หว่างหวังศรี	และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	เข้า
เยี่ยมชมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย	เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 พร้อมด้วย	 ทพ.อรรถพร	 ล้ิมปัญญาเลิศ	 รองเลขาธิการ	 ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	คณะผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุข	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการ
ด�าเนินงานในพื้นที่	 โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการและงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชมุเพือ่ส่งมอบแผนและผงัต้นแบบเมอืงนเิวศทีร่าบ
ลุ่มแม่น�้า

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬายกน�้าหนักโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครสวรรค์	เนือ่งในโอกาสทางสมาคมกฬีายกน�า้หนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย	(สนท)	คดัเลอืกนกักฬีายกน�า้หนกั	รุน่ยวุชน
และเยาวชน	โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมชาติไทย	เป็นระยะเวลา	3	เดือน
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ทุกวันเสาร์
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การเรียกร้องค่าเสียหาย (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

	 ค�าพิพากษาของศาลฎกีาที	่๓๐/๒๕๓๖	จ�าเลยที	่๑	เป็นลกูจ้างรายวนัของจ�าเลยที	่๒	เหตุละเมดิเกดิข้ึนในขณะทีจ่�าเลยที	่

๑	ขบัรถจกัรยานยนต์สามล้อมาเกบ็ทีโ่กดงัของจ�าเลยที	่๒	ซึง่จ�าเลยที	่๒	เคยสัง่ลกูจ้างทกุคนว่า	เลกิงานแล้วให้น�ารถจกัรยานยนต์

สามล้อไปเกบ็ไว้ทีโ่กดัง	เหตุละเมดิจงึเกดิขึน้ในขณะทีจ่�าเลยที	่๑	ปฏบัิตงิานตามค�าสัง่ของจ�าเลยที	่๒	เป็นการกระท�าไปในทางการ

ที่จ้างของจ�าเลยที่	๒	จ�าเลยที่	๒	ต้องร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่	๑	ด้วย	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๔๒๕	และ

ตามมาตรา	๔๒๕	นี้	 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด	 ซึ่งลูกจ้างได้กระท�าไปในทางการที่จ้าง	 ไม่ว่าจะเป็น

ลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายเดือนก็ตาม

	 ค�าพิพากษาของศาลฎีกาที่	๒๕๘/๒๕๒๓	แม้จ�าเลยที่	๒	ซึ่งเป็นบิดาจะเคยห้ามปรามจ�าเลยที่	๑	ผู้เป็นบุตรผู้เยาว์ไม่ให้

เอารถยนต์ไปใช้	และเก็บลูกกุญแจรถไว้เองโดยเก็บไว้ในที่สูงก็ตาม	แต่จ�าเลยที่	๑	รู้ที่เก็บและเคยเอารถออกไปขับ	ย่อมแสดงให้

เห็นว่าจ�าเลยที่	๒	รู้เห็นยินยอมให้จ�าเลยที่	๑	ขับรถหาได้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลไม่ถือว่าจ�าเลยที่	

๒	น�าสืบพิสูจน์หักล้างความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๔๒๙	ไม่ได้	จ�าเลยที่	๒	จึงต้องรับผิดร่วมกับ

จ�าเลยที่	๑

	 ค�าพิพากษาของศาลฎีกาที่	๑๑๓๓/๒๕๑๖	จ�าเลยที่	๒	เป็นพลาธิการกองพลทหารม้า	สั่งให้จ�าเลยที่	๑	ซึ่งเป็นพลขับ

ขับรถยนต์ของกองพลทหารม้าไปขนปนูซเีมนต์ให้วดั	ซึง่	จ�าเลยที	่๒	เป็นกรรมการวดัอยูด้่วย	กจิการดงักล่าวมใิช่ราชการดงักล่าว

ของกองทพับกจ�าเลยที	่๓	ทัง้มไิด้เกีย่วกบัจ�าเลยที	่๑	แต่ประการใด	ย่อมถอืได้ว่าจ�าเลยที	่๒	เป็นตวัการและจ�าเลยที	่๑	เป็นตวัแทน

ของจ�าเลยที่	๒	ซึ่งเป็นตัวการย่อมต้องรับผิดร่วมกับจ�าเลยที่	๑	ในผลแห่งละเมิดที่จ�าเลยที่	๑	ท�าไปนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	มาตรา	๔๒๗	ประกอบด้วยมาตรา	๘๒๐

	 ค�าพิพากษาของศาลฎีกาที่	๒๓๘๕/๒๕๑๘	จ�าเลยที่	๒	เจ้าของเรือรถขับเรือไม่เป็น	ได้ใช้จ�าเลยที่	๑	ขับเรือโดยนั่งไปใน

เรือด้วย	จ�าเลยที่	๒	เป็นตัวการต้องรับผิดในละเมิดที่จ�าเลยที่	๑	ตัวแทนโดยปริยายได้ขับเรือโดยประมาทเลินเล่อ

	 ในฉบับต่อไป	ติดตามค�าพิพากษาในกรณีที่รถยนต์กับรถยนต์เกิดเฉี่ยวชนกันเอง
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	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	คือ	การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
การณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น	โดยการน�าภาษีทั้ง	2	ประเภท	คือ	ภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบ�ารุงท้องที่มาปรับปรุงรวม
กันเป็น	“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”			
	 ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	มาตรา	37	ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา	ดังต่อไปนี้
	 (1)	ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม		ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน	ร้อยละ	0.15	ของฐานภาษี			
	 (2)	ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย	ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ	0.3	ของฐานภาษี	
	 (3)	ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก	(1)	หรือ	(2)	ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน	ร้อยละ	1.2	ของฐานภาษี
	 (4)	 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ	 ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ	 1.2	
ของฐานภาษี	ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท		ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตาม
สดัส่วนของการใช้ประโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้าง		ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัและรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด	
	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง	 อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ		
และรายละเอียดอื่นท่ีจ�าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี	ณ	 ส�านักงานหรือที่ท�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที	่																	
1	กุมภาพันธ์ของปีนั้น	ทั้งนี้		ตามหลักเกณฑ์	และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง		...
 
	 อย่าลืมนะคะว่า	...		เงินภาษีทุกบาทจากประชาชนนั้นมีค่า		ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเรา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ตามมาตรา 37 จัดเก็บอย่างไร

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง

ภำษีโรงเรือน

และ

ที่ดิน

ภำษีบ�ำรุง

ท้องที่

ภำษีที่ดิน

และ

สิ่งปลูกสร้ำง
+ =

แล้วกลับมาพบกับสาระดี	ๆ	ที่ประชาชนผู้เสียภาษีควรรู้ได้ใหม่	ฉบับหน้า	นะคะ
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 เป็นที่น่ายินดีท่ีปัจจุบันมีหลายภาคส่วนเกิดความตื่นตัว
ในเรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมกนัมากข้ึน		แม้ว่าส่วนหนึง่จะมาจาก
การที่พวกเขาต้องการลดต้นทุนในเชิงธุรกิจ	 แต่ผลที่เกิดข้ึนก็ถือว่า
เป็นส่วนดีต่อการลดปริมาณขยะ	 ส่งผลถึงการลดภาวะโลกร้อนได้
ไม่น้อย
	 อย่างเช่นร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ที่มีทั่วประเทศกว่าหก
หมืน่สาขา		ทนัททีีม่แีคมเปญชวนคนไทยไม่รบัถงุพลาสตกิ	เพือ่เป็น
แบบอย่างในการสร้างจติส�านกึลดการสร้างขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื	
โดยทางบริษัทจะบรจิาคเงนิสมทบเพือ่ซ้ืออปุกรณ์การแพทย์มอบให้
อาคารนวมนิทรบพิตร	84	พรรษา	ศริริาชพยาบาล		ถงุละ	20	สตางค์			
ซึ่งยอดการใช้ถุงนั้นเพียงถึงเดือน	พ.ค.	62	ลดไปได้	375,766,188		
ล้านใบ	ได้ยอดเงินบริจาค	75,173,238		บาท
	 ภาครัฐก็มีโครงการผุดขึ้นมาไม่น้อยอย่างหน่วยงานใกล	้
ๆ	 ตัว	 คือ	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก็มีแนวทางการด�าเนิน
งานด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนก๊าซเรือนกระจก	(PMR)	โดยเมื่อ
วันที่	1	สิงหาคม	2562	ที่ผ่านมา	ก็ได้จัดงานแถลงผลส�าเร็จการเต
รียมความพร้อมด้านกลไกตลาดฯ	 ดังกล่าว	 ณ	 โรงแรมพูลแมน	
คิง	 เพาเวอร์	กทม.	ซึ่งงานนี้	ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม	 พร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครสวรรค	์																																																																																																																																							
กไ็ด้ไปร่วมในกจิกรรม	พร้อมทัง้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุการเข้าร่วม
โครงการร่วมกับเทศบาลอื่น	ๆ	ทั่วประเทศที่ผ่านการพิจารณา	อีก	
24	แห่ง
	 พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ส่วนหนึ่ง
คงได้เห็นหรือรับทราบกันมาบ้างแล้วว่าเทศบาลได้มีการด�าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมี
ผลเกี่ยวเนื่องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ี	 เช่น	 การด�าเนิน
การปรับปรุงคุณภาพน�้าท้ิงจากอาคารบ้านเรือนก่อนปล่อยลงสู่
แม่น�า้เจ้าพระยา	หรอืทีเ่ราเรยีกสถานทีด่�าเนนิการนีว่้า	บ่อบ�าบดัน�า้
เสีย	การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ	และการรณรงค์ให้
พี่น้องประชาชนใช้จักรยานในการสัญจรระยะสั้นแทนพาหนะที่จะ
ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ	เป็นต้น
	 โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยนั้น	เทศบาลได้ชื่อ
ว่าเป็นหน่วยงานทีม่กีารใช้วธิฝัีงกลบอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล	ซ่ึงได้มี
การเตรยีมการล่วงหน้าในการก�าจดัขยะมาตัง้แต่ปี	2541		โดยมกีาร

ซื้อที่ดินที่	ต.บ้านมะเกลือ	อ.เมืองฯ	จ.นครสวรรค์	จ�านวน		266	ไร่	
ไว้รองรบั	ส�าหรบัด้านการศึกษาออกแบบนัน้		โยธาธกิารและผังเมอืง
ได้ด�าเนินการมาราวหนึ่งปีก่อนหน้า
	 วธีิการก�าจดัขยะมลูฝอยทีอ่อกแบบไว้คอื	การฝังกลบ	โดย
มชีัน้วสัดกุนัซมึ	ระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้ชะขยะ	มรีะบบรวบรวม
และจัดการก๊าซ	 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพในทุก	 ๆ	 ด้านของบ่อ
ฝังกลบขยะของเทศบาลนครนครสวรรค์อยู่ในระดับดีมาตลอดถึง
ปัจจุบัน
	 ถึงแม้เทศบาลจะมีการด�าเนินการในเรื่องก�าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี	แต่ถ้าคุณผู้อ่านได้ทราบถึงปริมาณขยะในแต่ละ
วันที่ต้องท�าการฝังกลบ	 ท่านก็อาจจะตกใจว่า....แล้วเนื้อที่นี้จะ
รองรบัไปได้อกีนานเท่าใด	เพราะปัจจบุนัมขียะมลูฝอยจากชมุชนใน
เขตเทศบาลฯ	และพืน้ทีใ่กล้เคยีงวนัละ	180-200	ตนั	ต่อวนั		แปลว่า	
ในแต่ละวนัจะมขียะให้ฝังกลบภายในศนูย์ฯ	นีอ้ย่างถกูต้องตามหลกั
สุขาภิบาล	วันละประมาณ	200,000	ก.ก.	และนับวันขยะมูลฝอย
เหล่านี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น		มิใช่ลดลง
	 ผู้เขียนเคยเข้าไปที่ศูนย์ฝังกลบขยะที่บ้านมะเกลือแห่งนี้
เมือ่ต้นปี	2561			เมือ่เหน็สภาพขยะทีส่่วนใหญ่เป็นพลาสติกและโฟม
ในพื้นที่นับร้อยไร่ที่ถูกฝังกลบไม่รู่กี่ชั้นต่อกี่ชั้น		นับจากนั้นผู้เขียนก็
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากทั้งร้านค้าย่อย		ร้านสะดวกซื้อ		หรือ
ห้างสรรพสินค้าโดยสิ้นเชิง...
 ขอเชิญทุกท่ำนมำร่วมกันสร้ำงโลกสวยด้วยมือเรำกัน
เถอะค่ะ 

โลกสวยด้วย มือเรา

ผูอ้�านวยการส่วนส่งเสรมิสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	รบัโล่ประกาศเกียรตคุิณ
การเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านกลไกทางตลาดเพือ่สนบักนนุการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
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พื้นที่จุดให้บริการ

... การทุจริตคอรัปชั่น ...
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	 ปัญหาการทจุรติคอรปัชัน่ในปัจจุบนั	ล้วนแต่เกดิจาก

ปัจจัยด้านสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	ที่ขับเคลื่อนโดยผู้มี

อ�านาจเป็นส�าคัญ	 ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเป็น

เวลานาน	 โดยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2561	ค�าว่า						

“ทจุริตต่อหน้ำที”่	หมายความว่า	ปฏบิติัหรอืละเว้นการปฏิบัติ

อย่างใดในต�าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ	 ละเว้นการ

ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต�าแหน่ง

หรือหน้าท่ีทัง้ทีต่นมิได้มีต�าแหน่ง	หรอืหน้าท่ีนัน้	หรอืใช้อ�านาจ

ในต�าแหน่งหรือหน้าที่	ทั้งนี้	เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบส�าหรับตนเองหรือผู้อืน่	หรอืกระท�าการอันเป็นความ

ผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี				

ในการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมาย

อื่น

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วน

ร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติ	ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่ง

ชาต	ิก�าหนดมาตรการและกลไกทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิการ	ดงั

ต่อไปนี้

	 1.	 การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม

ในการรณรงค์ให้ความรู้	ต่อต้าน	หรือชี้เบาะแส	โดยได้รับความ

คุ้มครอง	 รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล	 เบาะแส	 หรือ

พยานหลักฐานส�าหรับการกระท�าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และ				

อ�านาจของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่ง

ชาต	ิโดยช่องทางดงักล่าวต้องมวีธิกีารท่ีง่าย	สะดวก	ไม่มข้ัีนตอน

ยุง่ยาก	และไม่ก่อผลร้ายกบัผูแ้จ้งดงักล่าว	รวมท้ังด�าเนนิการเพ่ือ

ป้องกนัการทจุรติ	เสรมิสร้างทศันคตเิกีย่วกบัความซือ่สตัย์สจุริต

	 2.	 ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ

ในการจัดให้มีกลไกการแจ้งเตือนกรณีพบว่ามีพฤติการณ์ท่ีส่อ

ว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน

	 3.	ส่งเสรมิให้ประชาชนและชมุชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ท่ีถูกต้องเกีย่วกบัอนัตรายของการทุจรติรวมถึงค่านยิมท่ีเน้นการ

พึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม	 เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง

	 4.	 รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงาน

ของรัฐเพื่อน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และส�านักงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก	:	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2561

... การทุจริตคอรัปชั่น ...
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 ขอนแก่นเกมส์ 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ คว้า 10 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง

-	รุ่น	73	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	ชาย	นายทศพร	สุขส�าราญ	ได้	3	เหรียญทองแดง	จาก	ท่า	snatch	,	clean&jerk	
และผลคะแนนรวม	Total
-	รุ่น	81	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปีชาย	นายศราวุธ	แสงหิรัญ	ได้	3	เหรียญทอง	จาก	ท่า	snatch	,	clean&jerk	และ
ผลคะแนนรวม	Total	และได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน	18	ปีชาย	ท่า	snatch	130	clean&jerk	160	
ผลคะแนนรวม	Total	290	กิโลกรัม	
-	รุ่น	81	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	หญิง	น.ส.จิรัชญา	กลัดบุปผาได้	3	เหรียญทอง	จาก	ท่า	snatch	,	clean&jerk	
และผลคะแนนรวม	Total	
-	รุ่น	64	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปีหญิง	น.ส.พัชราภา	พลัดพูนผล	ได้	2	เหรียญทองแดง	จากท่า	snatch	และผล
คะแนนรวม	total	
-	รุ่น	55	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	หญิง	
น.ส.สุชาดา	สุขเกษม	ได้	1	เหรียญทองแดง
-	รุ่น	55	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	หญิง
ด.ญ.ภัทรธิดา	วงษ์สิงห์	ได้	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน
-	รุ่น	73	+	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	ชาย
ด.ช.นิพนธ์	คงเพ็ชรศักดิ์	ได้	1	เหรียญทองแดง	
-	รุ่น	55	กิโลกรัม	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	ชาย
ด.ช.คเชนทร์	สุขประเสริฐ์	3	เหรียญทองแดง	ท่า	snatch	,	clean	&	jerk	และ	total

-	ฟุตซอล	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	ชาย	ได้เหรียญทองแดง
-	ฟุตซอล	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	ชาย	ได้เหรียญทองแดง
-	ฟุตบอล	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	ชาย	ได้เหรียญทองแดง

การแข่งขันยกน�้าหนักชิงแชมป์กาลันตัน	2019	มาเลเซีย
1.	นายศราวุธ	อิสระ	2	เหรียญทอง	รุ่น	89	กิโลกรัม
2.	นายฐิติกร	แซ่ตัน	2	เหรียญทอง	รุ่น	81	กิโลกรัม
3.	นายสิทธิกร	ศิริสวัสดิ์	1	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	
รุ่น	73	กิโลกรัม
รวม	5	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน
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	 ขอแสดงความยินดีกับ	น.ส.วนิดา	หฤทัยภูมิ	ครู	คศ.1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้	ที่ได้รับ

รางวัลจากส�านกังานศกึษาธกิารจังหวดันครสวรรค์	โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการจดัการศกึษาปฐมวยัในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดั

นครสวรรค์	คัดเลือกและตัดสินผลงานวิจยั	นวตักรรม	และแนวปฏบิัติทีด่ีของการจดัการศึกษาปฐมวัย	(Best	Practices)	ดา้น

การจัดประสบการณ์ระดบัปฐมวยั	ระดบัจงัหวดันครสวรรค์และระดบัหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาปฐมวยั	ปีการศกึษา	2561	โดย

ได้รับรางวัลระดับจังหวัดนครสวรรค์	และ	ระดับหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย	ดังนี้

 1. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)

 รำงวัลชนะเลิศ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน�้ำโพใต้ ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม

 2. ระดับจังหวัดนครสวรรค์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน�้ำโพใต้ ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้
คว้ารางวัล นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย




