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เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมการจักรยานในการเดินทาง

เพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน
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เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ

(รายเดิม)

มาแสดงตนเพื่อยืนยันการด�ารงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ต.ค. 60 ณ ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์   

ในวันและเวลาราชการ

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เรียนประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่           

ภาครฐัมนีโยบายในการพฒันามาตรฐานคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร โดยการมอบเบีย้

ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งได้มีการด�าเนินการรับลงทะเบียนและมอบเงินเบี้ยยังชีพมานั้น ในการ

นี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ีย

ความพิการให้แก่ผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบและจัดท�าทะเบียนประวัติผู้มี

สิทธิ เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการซ่ึงได้รับเงินเบ้ียยังชีพอยู่เดิม มาแสดงตน 

ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของการด�ารง

ชีวิตอยู่และพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 

บริเวณห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 3702 , 

3703 หรือ หรือ 056-219560
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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)

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

 ให้แจ้งกองสวัสดิการสังคม ทราบ ภายใน 7 วัน เพื่อด�าเนินการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ให้น�าเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1) กรณีคนพิกำรรับเงินเบี้ยควำมพิกำรผ่ำนบัญชีธนำคำรตนเอง

 1.1บัตรประจ�าตัวคนพิการตัวจริง (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

 1.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริง (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

 1.3 สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง (พร้อมส�าเนา 1 ชุด)

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

 ให้แจ้งกองสวัสดิการสังคม ทราบภายใน 7 วันเพื่อด�าเนินการระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

รายละเอียด
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ภาพของสตัว์ป่า ข้อความบนผนงัท่ีเตม็ไปด้วยความรู ้ให้เดก็ๆ 

ได้ค้นหาและศึกษาเก่ียวกับผืนป่า บนศนูย์ความรู้มรดกโลก เป็นการ

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับผืนป่าจริง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นแหล่งการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ

ของเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีท่างส�านกั

การศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์จัดข้ึนในโครงการ สร้างเสริม 

คณุธรรม จริยธรรม วยัเรียน วยัใส พฒันาทักษะชวีติ ประจ�าปี 2560  

ณ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง อ�าเภอลานสกั จงัหวัดอทุยัธานี 

นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังได้

เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ซึมซับธรรมชาติรู้จักรัก 

และรักษาธรรมชาติป่าไม้ให้คงอยู่ ซ่ึงทางเทศบาลนครนครสวรรค์

เอง ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้มกีารส่งเสริมในเรือ่งของการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอย่างในเรื่อง

ของ กจิกรรมปลกูต้นไม้ รณรงค์ลดการใช้พลงังาน มุง่สูเ่มอืงคาร์บอน

ต�่า ลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า โดยประชาสัมพันธ์ให้ความ

เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมเด็กนักเรียน

เรียนรู้วิถีธรรมชาติ ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รู้ไปตามชุมชนต่างๆ และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 

ผืนป่าที่น้องหนูๆ กลุ่มนี้ได้เรียนรู้ เป็นผืนป่าส�าหรับการเรียน

รู้ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เขาหนิแดง ซึง่จะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัพืชพนัธุภ์ายในป่า ตลอดสองข้าง

ทางเต็มไปด้วยไม้พันธุ์ต่างๆ บ้างคุ้นตาบ้างแปลกตาโดยเฉพาะไม้

ใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน สังเกตพืชที่สามารถทานได้และทานไม่ได้ 

และสงัเกตสตัว์ต่างๆ อย่างเช่นนก สงัเกตรอยเท้าสตัว์มลูสตัว์ตลอด

จนไม้ส�าคัญของผืนป่าตะวันตกแห่งนี้ ซึ่งเด็กๆ ต่างตื่นเต้นและเกิด

ค�าถามมากมาย และผูใ้ห้ค�าตอบนัน้เป็นเจ้าหน้าทีป่่าไม้ทีป่ระจ�าอยู่

เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง และเป็นหวัหน้าทมีในการพาเดก็ๆ 

เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติในครั้งนี้

การที่ให้เด็กๆ กลุ่มน้ี มาสัมผัสเรียนรู้และเข้าใจ อาจเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ กลุ่มนี้ เกิดความรักและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป
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กลุ่มน้องๆ จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จ�านวนกว่า 100 

คน ต่างสนุกสนานกับการท�ากิจกรรมร่วมกับวิทยากร จากส�านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ที่มาให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตลอด

จนสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจให้แก่เด็กๆ ในการด�ารงตนเรียนรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมยุควัฒนธรรมข้ามชาติ

กิจกรรมที่เด็กๆ มาร่วมท�าน้ันเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ สร้างเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส พัฒนาทักษะชีวิต ประจ�าปี 2560  ณ เขต

รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง อ�าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธาน ีทีส่�านกัการศกึษา

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดอบรมขึ้น ซึ่งทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการ    

ส่งเสรมิกจิกรรมและเสรมิสร้างความเข้าใจความรูใ้ห้กบัเดก็มาโดยตลอด ตลอด

จนผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกัน

ส�าหรับกิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆ ท�าการเข้าค่ายร่วมกันเป็นเวลา 2 วัน โดย

กิจกรรมจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีน้องๆ จากทุกโรงเรียนอยู่

ร่วมกนั เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพอนัดต่ีอกนั โดยน้องๆ แต่ละกลุม่ จะได้เรียนรูต้าม

ฐานต่างๆ ท่ีจดัแบ่งไว้ ศึกษาเรือ่งโรคติดต่อต่างๆ ผลเสยีจากการสูบบหุรี ่การตัง้

ครรภ์ก่อนวยัอนัสมควร เรือ่งอนามัยเจรญิพนัธุ ์ ตลอดจนหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ที่ควรกระท�ารวมถึงการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ทั้งนี้การอบรมหวังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และตระหนักถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้เหมาะสมกับวัยเสริมสร้างทักษะชีวิต 

และร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยป้องกนัปัญหาสงัคม และเตบิโตเป็นผูใ้หญ่

ที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพและคุณธรรม

โครงการส่งเสริมเยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม วัยเรียน วัยใส พัฒนาทักษะชีวิต
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ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีสาระส�าคัญคือ เพื่อคุ้มครองสัตว์มิให้ถูกทารุณ

กรรม และเจ้าของจะต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับสภาวะของสัตว์แต่ละชนิด พร้อมก�าหนดบทลงโทษไว้ 

ดงันัน้ “การทารณุกรรม” หมายความว่า การกระท�าหรอืงดเว้นการกระท�าใดๆ ท่ีท�าให้สตัว์ได้รบัความทกุข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกาย

หรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท�าให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์

เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก�าลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท�างานจนเกินสมควร หรือใช้ให้ท�างานอัน

ไม่สมควรเพราะเหตทุีส่ตัว์นัน้เจบ็ป่วย ชราหรอือ่อนอาย ุซึง่ตามมาตรา 20 ก�าหนดว่า ห้ามมใิห้ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นการทารุณกรรมสตัว์

โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยพระราชบัญญัตินี้ได้ก�าหนดบทลงโทษไว้ตามมาตรา 31 ก�าหนดว่า ผู้ที่กระท�าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์

โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และในกรณีเจ้าของสัตว์หรือผู้ใด

ที่ไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 32 ก�าหนดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 

2557 มาตรา 21 ยงัระบถุงึ การกระท�าทีไ่ม่ถอืว่าเป็นการทารณุกรรมสตัว์ ตามมาตรา 20 ไว้ดงันี้  

1. การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร

2. การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

3. การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

4. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถ

เยียวยา หรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน

5. การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา

6. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ 

หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน

7. การกระท�าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซ่ึงได้รับยกเว้นให้กระท�าได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียน

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่า

ด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

8. การตัด หู หาง ขน เขา หรืองา โดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือ

การด�ารงชีวิตของสัตว์

9. การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น

10. การกระท�าอื่นใดที่มีกฎหมายก�าหนดให้สามารถกระท�าได้เป็นการเฉพาะ

11. การกระท�าอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การทารุณกรรมสัตว์
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เมือ่ไม่กีว่นัมานี ้ ผูเ้ขยีนได้รบัหนงัสอืเชญิให้ไปเป็นวทิยากร

ให้การอบรมผูส้งูอาย ุจ�านวน 50 คน ในชมุชนขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นแห่งหนึ่งใกล้ๆ ชายขอบเทศบาลนครนครสวรรค์บ้านเรา

นี่แหละ

ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงของการอบรม ทุกคนดูมีความ

สุข เพราะอย่างน้อย...วิทยากรกับผู้เข้าอบรมก็จัดว่าเป็นคนรุ่น

ราวคราวเดียวกัน กล่าวโดยสรุปก็คือใครจะมารู้ใจ สว. เท่ากับ 

สว. ด้วยกันล่ะ

เนื้อหาที่บรรดา สว. ชอบใจกันมากก็คือเรื่อง “22 ข้อ 

ส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่อยากเจ็บป่วย” ซ่ึงเพื่อนพ้องน้องพี่ในกลุ่ม

ไลน์ส่งต่อมาให้ผูเ้ขยีนอีกท ี จงึขออนญุาตผูเ้ป็นเจ้าของความคดินี้

น�ามาเล่าสู่กันฟัง ณ ที่นี้ด้วย  เชื่อว่าถึงแม้จะไม่ใช่ สว. แต่หลายๆ 

ข้อก็น่าจะน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส�าหรับคนทุกเพศทุกวัยได้  

22 ข้อ ที่ว่า มีดังนี้ 

1. เข้ำนอนเร็วหน่อย... เรื่องนี้เคยมีค�าแนะน�าว่าให้เข้า

นอนสักสี่ทุ่มและ ตื่นช่วงประมาณตีห้า เพื่อมาออกก�าลังกาย

เบาๆ รับแสงแรกของตะวัน

2. ท�ำอะไรช้ำลงหน่อย...ปรู๊ดปร๊าดมากไปจะสุ่มเสี่ยงกับ

อุบัติเหตุนั่นเอง

3. กินอำหำรน้อยลงหน่อย... อย่าให้ถึงกับจุก

4. กนิอำหำรหลำกหลำยหน่อย... เพือ่จะได้รบัสารอาหาร

ให้ครบถ้วน

5. กนิมือ้ค�ำ่เร็วหน่อย... เพราะถ้ากนิอาหารใกล้เวลานอน  

อวัยวะในร่างกาย เช่น กระเพาะอาหารก็ควรจะได้พักผ่อนด้วย

6.  กินอำหำรร้อนหน่อย... ข้อนี้ก็เป็นไปตามหลักกิน

อาหารปรุงสุกใหม่ ๆ นั่นเอง

7. ดื่มน�้ำมำกหน่อย... อย่างน้อยวันละ 8 แก้วตามที่ท่อง

กันมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมก็น่าจะโอเค

8. กินเกลือน้อยหน่อย… เพื่อสุขภาพของไต

9. ออกก�ำลังมำกหน่อย... สัปดาห์ละ 4-5 ครั้งๆ ละ

คุยกันฉัน สว.

ประมาณ 30 นาทีด้วย

10. ใจกว้ำงมำกหน่อย... ผู้สูงอายุที่จิตใจคับแคบนั้น  

เพื่อนฝูงลูกหลานที่ไหนจะอยากคบหรืออยู่ใกล้

11.  โรแมนติกมำกหน่อย... หรือพูดอีกทีคือ ควรมี

อารมณ์สุนทรีย์กับความรัก ศิลปะ ดนตรี บ้าง

12.  เอ่ยถึงชื่อเสียง ผลประโยชน์ของตนเองน้อย

หน่อย... ผู้สูงอายคุวรจะปล่อยวาง ปลดภาระออกไปให้ลูกหลาน

สานต่อได้แล้ว ชือ่เสยีงนัน้ถงึวนัทีเ่ป็น  สว. กเ็ป็นเร่ืองงัน้ๆ ทีไ่ม่มี

ใครอยากฟังนักหรอก 

13. รู้จักพอเพียงให้มำกหน่อย... 

14. ลืมอำยุสักหน่อย... อย่านึกแต่ว่า ฉันแก่แล้ว ฉันไม่

ไหวแล้ว มันจะท�าให้จิตใจและร่างกายห่อเหี่ยวไปด้วยจนหมด

ก�าลังใจ

15. ยุ่งกับเรื่องจุกจิกน้อยหน่อย... ข้อนี้ก็ชัดเจน

16. ไม่ว่ำเรื่องอะไรต้องปล่อยวำงหน่อย... อย่าแบกโลก  

หรือแบกเรื่องราวของลูกหลานเอาไว้

17. คบเพื่อนมำกหน่อย... ออกจากบ้านไปงานเลี้ยงรุ่น 

งานสังสรรค์ของเพื่อนๆ บ้าง  มีเพื่อนหลายๆ วัย  ทั้งที่อ่อนวัย

กว่า...ไม่ใช่มีแต่คนสูงอายุด้วยกัน

18. ยิ้มมำกหน่อย... ยิ้มไว้ทุกอย่างจะดีเอง

19. มงีำนอดเิรกหลำกหลำยหน่อย... จะได้มสีมาธจิดจ่อ

กับงานที่ตนรัก ไม่ฟุ้งซ่าน  

20.  แต่งตัวให้สวยหน่อย... จ�าไว้ว่า คนสูงอายุที่ปล่อย

ตัวไม่ใช่เรื่องที่น่าดูสักนิด

21. เที่ยวให้มำกหน่อย... ไปไหนต่อไหนบ้าง ก่อนที่จะ

ไปไม่ไหว

22. ท�ำตัวตำมสบำยหน่อย... อย่าเข้มงวด เจ้าระเบียบ

เกินไป  ลูกหลานจะวิ่งหนี

ทกุข้อลงท้ำยว่ำหน่อย....แต่ถ้ำท�ำได้ ประโยชน์ไม่หน่อย

เลย  ไม่เชื่อลองท�ำดูค่ะ

โดย ดุษฎี ลอยเมฆ
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วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณ

หน้าป้ายอุทยานสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล

นครนครสวรรค์ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ี

เทศบาลนครนครสวรรค์ทุกส่วนการงาน ร่วมกันท�าความสะอาด

ภายในบริเวณอุทยานสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.              

นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ เป็น

ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม

สาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ท่าน�้า

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม 
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วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอินทรพร วัดพุทธมงคลนิมิต นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการคณุธรรมน�าชวิีตเสรมิสร้างปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ�าปี พ.ศ. 2560 โครงการ

ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้อบรมส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อตนเอง ส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ สร้างจิตส�านึกให้นักเรียน

มีคุณธรรมประจ�าใจ มีหลักในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อให้น�า

ประสบการณ์การฝึกสมาธจิากการอบรมไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในด้านการเรยีนต่อไป การอบรมแบ่งเป็น 2 รุน่ โดยมนัีกเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 593 คน เข้าร่วมในโครงการ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  12 สิงหาคม 2560

โครงการคุณธรรมน�าชีวิตเสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี พ.ศ. 2560
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วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็น

ประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าส�านักงาน

เทศบาลนครนครสวรรค์

ในการนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่น ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจ�าปี พ.ศ.2560
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วนัพฤหสับดทีี ่17 สงิหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทีห้่องประชมุชัน้ 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั 

นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมาธกิารด้านโยธาและผังเมอืง สมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็น

ประธานพธีิเปิดการประชมุวชิาการเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการผงัเมืองสูก่ารปฏบัิติ ครัง้ท่ี 3 เรือ่ง การวางแผนโครงสร้างพืน้

ฐานและการออกแบบศนูย์เศรษฐกจิขององค์กรปกครองท้องถิน่เพือ่สร้างรายได้และขยายฐานภาษ ีการประชมุจดัขึน้ในระหว่าง

วนัที ่17-18 สงิหาคม ณ ห้องประชมุชัน้ 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับสมาคมสนันบิาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก SMART GROWTH THAILAND สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคม

การผังเมืองไทย จัดการประชุมข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ผังเมือง ให้แก่คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้ประกอบ

การโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผังเมืองสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3
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เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ น�า

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของส่วนการงานต่างๆ พบปะเยี่ยมเยียน ให้ค�าแนะน�า และให้บริการในด้านต่างๆ ของเทศบาล ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดปากน�้าโพใต้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภา

เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2(ครั้งที่ 1) ประจ�าปี พ.ศ.2560 มี

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะ

ผู้บริหารส่วนการงาน โดยมีนายธีระเดช บางสมบุญ ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.10 น. ที่ชุมชนรณชัย บริเวณด้านข้างตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์    

นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีขึ้นเสาเอก สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย ในพิธีมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์        

ในฐานะทีป่รกึษาเครอืข่ายชมุชนเมอืงนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ ส�านกังานทีด่นิจงัหวดันครสวรรค์ ธนารกัษ์

พืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค์ ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์จงัหวัดนครสวรรค์ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจังหวดันครสวรรค์ สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 

และสมาชิกเครือข่ายชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์ร่วมในพิธี
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ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดชุด

เจ้าหน้าที่ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ

สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ โรงเรียน

อนุบาลเมืองนครสวรรค์ และโรงเรียนวิชาวดี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายธีระเดช บางสมบุญ ปลัดเทศบาล

นครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โดยตามที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ       

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน

การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์จึงด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

พร้อมแต่งตั้งคณะท�างานฯ ในแต่ละมิติขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าว

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2460 เวลา 09.00 น. ท่ีห้องประชุมช้ัน 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ           

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย โครงการดังกล่าว ส�านัก

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สถานบริการแต่งผม เสริมสวย ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์ มมีาตรฐานตามหลกัสขุาภบิาล มคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพอนามยัของผูใ้ช้บรกิารและผูใ้ห้บรกิาร ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบ

ด้วย ผู้ประกอบการสถานที่แต่งผม เสริมสวย จ�านวน 150 คน
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ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายส�าหรับผู้รับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนบางหน่วยงานที่มีอายุครบ 60 

ปี ซึ่งจะเกษียณอายุราชการเป็นเดือนสุดท้ายของการท�างาน นอกจากนี้ในเดือนกันยายนยังมีวันส�าคัญอยู่ 1 วัน ที่เรามักไม่ทราบคือ 

วนัเยาวชนแห่งชาตติรงกบัวนัที ่20 กนัยายนของทกุปีซึง่เป็นวนัคล้ายวนัเสดจ็วนัพระราชสมภพของในหลวงรชักาลที ่5 และในหลวง

รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ขึ้นครองราชย์สมบัติในขณะยังทรงพระเยาว์  เราคนไทยจึงควรระลึกถึงในวันส�าคัญนี้

ส�าหรับวารสารบ้านเราคอลัมน์มุมเทศกิจในฉบับนี้จะเป็นตอนสุดท้าย  อยากขายของต้องท�าอย่างไร ? ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และการยื่นค�าร้องขอใบอนุญาต  ดังนี้

การจ�าหน่ายสินค้าแผงลอยประจ�าที่บริเวณตลาดริมเขื่อน การจ�าหน่ายสินค้าไม่ประจ�าที่ ในลักษณะเร่ขาย

เรื่อง อยากขายของต้องท�าอย่างไร ? (ตอนจบ)

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ

- ประเภทหาบเร่ หรือ เร่ขาย ไม่ประจ�าที่ ฉบับละ 20 

บาท/ปี

-  ประเภทแผงลอยหรือประจ�าที่ ฉบับละ 200 บาท/ปี  

2. ค่าบริการรักษาความสะอาดรายวันความยาวไม่

เกิน 4 เมตรให้จัดเก็บในอัตราเมตรละ 5 บาท เศษของเมตร                   

ให้คดิเป็น 1 เมตร ความยาวในส่วนทีเ่กนิ 4 เมตร ขึน้ไป ให้จดัเกบ็

ในอัตราเพิ่มอีกเมตรละ 3 บาท เศษของเมตร  ให้คิดเป็น 1 เมตร

3. ค่าธรรมเนียมการจ�าหน่ายสินค้าบริเวณซุ้มตลาดริม

เขื่อน เป็นไปตามอัตราที่ คณะกรรมการจัดประโยชน์ทรัพย์สิน

ของเทศบาลก�าหนด 

4.  การขออนญุาตจ�าหน่ายสินค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ ผู้

ใดมคีวามประสงค์จะจ�าหน่ายสนิค้าในพืน้ทีผ่่อนผนัของเทศบาล

ให้ยืน่ค�าร้องพร้อมส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน ส�าเนาทะเบยีน

บ้าน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ�านวน 2 รูป ของผู้จ�าหน่ายและผู้ช่วย

จ�าหน่าย  ทีส่�านกัการสาธารณสขุ ชัน้ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ส่วนผูใ้ดมคีวามประสงค์จะจ�าหน่ายสนิค้าบรเิวณซุม้สนัเขือ่นต้อง

มาติดต่อที่ส�านักการคลัง ชั้น 2 เทศบาลนครนครสวรรค์

ทั้งน้ีผู้จ�าหน่ายสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง

ราชการอย่างเคร่งครัด เป็นอันว่าจบเรื่อง อยากขายของต้องท�า

อย่างไร ? โดยบริบูรณ์

ฉบบัหน้าจะเป็นตอนอะไรโปรดตดิตามต่อในฉบบัหน้าครบั
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เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อลดปัญหามลภาวะ

และการใช้พลังงาน
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10 เทรนด์
ความท้าทายการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ตอนที่ 1

ในรอบปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงของการด�าเนินงาน e-Government ในประเทศไทย ส�าหรับการ Trans-

formation หรือการแปลงร่างไปสู่ รัฐบาลดิจิทัลถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้น ทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทั้งภาครัฐและประชาชน

มั่นใจ ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาครัฐด้วยกันเอง การเข้ามาวางโครงสร้างการยกระดับบุคลากรภาครัฐ เริ่มต้น

เป็นโครงการน�าร่องโดยอาศยัความสมคัรใจ ขณะทีห่น่วยงานทีม่คีวามพร้อมทางด้านดิจทิลัอยูแ่ล้วกย็งัคงเดนิหน้าต่อ ในขณะทีบ่าง

หน่วยงานเพิ่งเริ่มต้นก็ยังเป็นไปด้วยความยากล�าบาก เพราะโครงสร้างพื้นฐานก็เพิ่งเริ่มด�าเนินการพัฒนาบริการใหม่ๆ ของตนเอง

ให้มากขึ้น จึงถือว่ารอบปีที่ผ่านมา EGA ได้ก้าวผ่านความท้าทายขึ้นไปอีกระดับของการ Transformation บริการภาครัฐเต็มรูป

แบบ และนี่คือ 10 เทรนด์ ความท้าทายที่น�าไปสู่การเปลี่ยนผ่านการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ส�าคัญในรอบปี 2560

1. หนุนใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว รับบริการสมาร์ตเซอร์วิสภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

เป็นปีทีต้่องเดนิหน้าเชงิรุกด้านดจิทิลั เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติประชาชนให้สะดวกสบายขึน้ในการเข้ารบับรกิารจาก

ภาครฐั ด้วยบตัรประชาชนเพยีงใบเดยีวสามารถยนืยนัตวัตนผูใ้ช้บรกิารทีท่�าธรุกรรมต่างๆ กบัภาครฐัได้โดยไม่ต้องขอส�าเนา

2. การบูรณาการข้อมูลประชาชนเพื่อมุ่งสู่การให้บริการเชิงรุก

การจดัการข้อมลูทีม่จี�านวนมหาศาล ด้วยระบบเชือ่มโยงข้อมลูกลางเพือ่บูรณาการข้อมลูรวม (Citizen Data Integra-

tion) ทั้งมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยจะเริ่มที่การจัดท�าระบบฐานข้อมูล

สุขภาพประชาชน เพื่อให้การด�าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น

3. ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐต่อยอดสู่สังคมไร้เงินสด

การพัฒนาโครงสร้างระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประชาชนลดการใช้เงินสด และมี

ความสะดวกรวดเร็วในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้น ดังเช่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)  

4. ดูแลระบบสุขภาพคนไทยด้วยบล็อกเชน

บลอ็กเชนเป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีมคีวามปลอดภยัของข้อมูลสงู ซึง่ได้รบัการกล่าวถงึอยูท่ัว่โลกขณะนี ้ทางภาครฐัเองโดย

เฉพาะ EGA ให้ความสนใจเทคโนโลยีนี้เป็นพิเศษเพราะสามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัว

สูง ๆ ได้ และมีความปลอดภัยด้วย  อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์และด�าเนิน

การอีกมาก คาดว่าจะต้องใช้เวลาเหมือนเช่นเทคโนโลยีตัวอื่นๆ ก่อนหน้านั้น เช่น Big Data, Cloud Computing

โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
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แรงบนัดาลใจท่ีผูเ้ขยีนอยากเขยีนเรือ่งนีเ้นือ่งจากขณะส่ง

ต้นฉบับ ตรงกับวันส�าคัญของชาติคือ “วันแม่” ซึ่งผู้เขียนอยาก

เหน็ลกูๆ ทกุคนระลกึถงึพระคณุของแม่และพ่อ ผูใ้ห้ก�าเนดิและ

เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ และควรมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อ

ท่านทั้งสองจนหาที่สุดมิได้

พ่อ – แม่ นอกจากท่านจะให้ก�าเนิดและเลี้ยงดูเราแล้ว 

บางครัง้ด้วยความรกัลกูหลานท่านกร็บียกทรพัย์สนิให้ลกูหลาน

เสียจนหมดโดยคิดว่าลูกหลานจะดูแลท่าน แต่พอท่านแก่เฒ่า

ลง ลกูหลานกลบัไม่เลีย้งดตูอบแทนบญุคณุพ่อแม่ แถมบางราย

ไม่ยอมเลี้ยงดู ด่าว่า และขับไล่ไสส่งเสียอีก ปัญหาเช่นนี้ผู้เขียน

เห็นอยู่เสมอๆ และมักมีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาและสอบถามผู้

เขียนเป็นประจ�าว่า สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกเอาทรัพย์ที่ยก

ให้ไป คืนกลับมาได้หรือไม่?

เรื่องนี้พ่อแม่หรือผู้ที่เป็น “ผู้ยกให้” ทั้งหลายไม่ต้องเป็น

ห่วง เพราะกฎหมายก�าหนดให้ “ฟ้องเพิกถอนกำรให้ได้” ถ้า

ผู้รับ “ประพฤติเนรคุณ” ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

มำตรำ 531 

“อนัผูใ้ห้จะเรยีกถอนคืนการให้เพราะเหตผุูร้บัประพฤติ

เนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าว

การยกทรัพย์สินให้แก่ลูกหลาน แต่ต่อมาลูกหลานประพฤติเนรคุณ

จะฟ้องเพิกถอนการให้ได้หรือไม่?

ต่อไปนี้

(1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดทาง

อาญาอย่างร้ายแรง

(2) ถ้าผู้รับได้ท�าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาท

ผู้ให้อย่างร้ายแรง

(3) ถ้าผูร้บัได้บอกปัดไม่ยอมให้สิง่ของจ�าเป็นเลีย้งชวีติ

แก่ผู้ให้”

ตัวอย่างคดีที่ผู ้ให้ฟ้องเพิกถอนการให้เพราะประพฤติ

เนรคุณ

การที่นาง พ. จ�าเลย (ซึ่งเป็นลูก) ด่านาย ช. โจทก์ (ซึ่ง

เป็นบิดา) ด้วยถ้อยค�าว่า “ไอ้เปรต ไอ้เฒ่าบ้า แก่จะเข้าโลง บ้า

สมบัติ แถมบ้าเมีย” ต่อหน้าบุคคลอื่น ย่อมท�าให้ผู้ได้ยิน ฟัง

เข้าใจได้ว่าโจทก์ (ซึ่งเป็นบิดา) เป็นคนไม่ดี บ้าสมบัติ บ้าผู้หญิง 

โดยถ้อยค�าดังกล่าวไม่เพียงแต่หยาบคาย หากแต่เป็นการหมิ่น

ประมาทโจทก์ (ซึง่เป็นบดิา) ผูใ้ห้อย่างร้ายแรง จงึถอืว่า “จ�าเลย

ประพฤติเนรคุณ” โจทก์ย่อมจะฟ้องถอนคืนการให้ที่ดินพิพาท

จากจ�าเลยได้

                    พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/
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ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15  

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ประกอบด้วย

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพเหนือ (ท.2) โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) 

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5)

 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) 

รายการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตันแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่

1. โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3        

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

2. สื่อนวัตกรรมทางการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

3. โครงการคณิตศาสตร์  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6              

โรงเรียนเทศบาลวัด วรนาถบรรพต

4. สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์                                          

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

5. โครงงานสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

34
เหรียญทอง

19
เหรียญเงิน

12
เหรียญทองแดง
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 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

พร้อมด้วยนายธรีะเดช บางสมบญุ ปลดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 

และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบสถานการณ์น�้าและ

การด�าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามสถานการณ์น�้า 

บริเวณต้นแม่น�้าเจ้าพระยา

 ที่ผ่านมา นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สถานีสูบน�้า ซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ภายในโรงปรับปรุง

คณุภาพน�า้ ตลอดจนปริมาณขยะ พร้อมลงพ้ืนทีต่รวจสอบและ

เร่งด�าเนนิการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัน�า้ท่วมบรเิวณ สะพานป้อม

หนึ่งถึงบริเวณหน้าวัดไทรเหนือ ซึ่งในส่วนที่ยังด�าเนินการไม่

แล้วเสร็จได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้เมื่อปริมาณน�้าเพิ่มมาก

ข้ึน พร้อมทัง้มอบหมายให้งานเทคโนโลยสีารสนเทศบาลตดิตัง้

กล้องวงจรปิดบริเวณต้นแม่น�้าเจ้าพระยาเพื่อให้ประชาชนรับ

ชมภาพสถานการณ์น�า้ อกีทัง้การเชือ่มโยงข้อมลูสถานการณ์น�า้

จากกรมชลประทาน ทาง Facebook เทศบาลนครนครสวรรค์ 

และ www.nsm.go.th

 ในส่วนของปัญหาน�้าท่วมขัง ในบางพื้นที่ อาทิ สถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครสวรรค์ (ศนูย์การค้าท่ารถ)  โดยจาก

การทีใ่นช่วงฝนตกพืน้ทีส่ถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวดันครสวรรค์

ซึง่เป็นพืน้ทีลุ่ม่ต�า่ มลีกัษณะเป็นแอ่งกระทะ ต�า่กว่าระดบัถนน

สายหลกั และพืน้ทีโ่ดยรอบกว่า 1 เมตร จึงท�าให้ปรมิาณน�า้จาก

พื้นที่โดยรอบไหลลงสู่พื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งอาจเนื่องจากการ

ก่อสร้างสิง่ปลูกสร้างต่างๆ เพิม่เตมิมผีลต่อเส้นทางการระบายน�า้ 

และการปรบัปรงุระบบสาธารณปูการณ์ของหน่วยงานอืน่ๆ ไม่

สมัพนัธ์กับระบบการระบายน�า้ของเทศบาลนครนครสวรรค์ จงึ

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น�้าต้นแม่น�้าเจ้าพระยา

เป็นเหตใุห้พืน้ทีด่งักล่าวต้องประสบปัญหาน�า้ท่วมขงัในช่วงฤดู

ฝน ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ด�าเนินการบรรเทา

ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน�้าเพิ่มเติมซึ่งเมื่อฝนหยุดตกก็

จะใช้เวลาไม่นานในการระบายน�้าออกจากพื้นที่ดังกล่าว

 ในการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวเทศบาลนคร

นครสวรรค์จงึเสนอแนวทางเพือ่ร่วมกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

พื้นที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยการจัดสร้างเส้นทางระบายเพิ่ม

เตมิ และให้มขีนาดใหญ่ขึน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ เส้นทางและ

ปริมาณการระบายน�้าให้แก่พื้นท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

นครสวรรค์ ซึง่จะได้มีการร่วมกนัพิจารณาศกึษาเพือ่เร่งด�าเนนิ

การต่อไป

 -บริเวณหมู่บ้านการเคหะ ซ่ึงในอดีตน�้าสามารถไหล

ย้อนไปลงที่ด้านข้างพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค 6 แต่

ปัจจุบันมีการก่อสร้าง การถมที่ดินปิดทางระบายน�้าเดิม จึง

ท�าให้พื้นท่ีดังกล่าวประสบปัญหาน�้าท่วมขังมากข้ึน โดย

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ตั้งเครื่องสูบชั่วคราว เพื่อระบาย

น�า้ออกจากพืน้ทีด่งักล่าว อกีทัง้ได้มกีารประสานงานหารอืร่วม

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อวางแนวทางแก้

ปัญหาในระยะยาวต่อไป



หรือ www.nsm.go.th


