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	 จากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยาโดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ณ	จุดก�าเนิดแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณ
เกาะยม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดและภูมิภาค	 อีกท้ังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมประเพณี	วิถีชีวิตคนพื้นถิ่น	 โดยอาคารมีชื่อว่า	“พาสาน”	มีการออกแบบโดย
การจดัประกวดของสมาคมสถาปนกิสยามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถัมภ์		ลกัษณะของอาคารสามารถอยูก่บั
สภาพภูมิประเทศที่มีระดับน�้าสูงขึ้นในฤดูฝนได้	อีกทั้งยังจะมีการน�าเสนอเรื่องราว	ข้อมูลต่างๆ	ด้วยระบบเทคโนโลยี
มัลติมีเดียสมัยใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร		มีก�าหนดแล้วเสร็จ	ต้นปี	พ.ศ.	2562
	 ทัง้นีต่้อมามลูนธิกิารศกึษาเทศบาลนครนครสวรรค์	และชมรมคนรกัษ์ต้นแม่น�า้เจ้าพระยามแีนวคดิเพิม่เตมิ
ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่เจ้าอิม	ขนาดความสูงกว่า	17	เมตร	บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	เพื่อ
ให้เป็นที่สักการะบูชา	แต่เนื่องด้วยระเบียบของทางราชการในส่วนของอัตราค่าจัดซื้อที่ดินมีข้อจ�ากัด	จึงได้มีการจัด
ตั้งชมรมคนรักษ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมทุนทรัพย์น�าไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม	และใช้ใน
การจัดสร้างองค์เจ้าแม่เจ้าแม่กวนอิมร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้บริจาค	10,000	บาท	ขึ้นไป	จะได้รับการจารึกชื่อไว้	ณ	สถานที่จัดสร้างตามความเหมาะสม

1. ธนำคำรออมสิน เลขที่บัญชี 020249766849
ชื่อบัญชี มูลนิธิกำรศึกษำเทศบำลนครนครสวรรค์

(เพื่อจัดซื้อที่ดินและจัดสร้ำงองค์เจ้ำแม่กวนอิม บริเวณต้นแม่น�้ำเจ้ำพระยำ)

2. ธนำคำรกรุงไทย เลขที่บัญชี 633-0-47492-3
ชื่อบัญชี ชมรมคนรักษ์ต้นแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

3. บริจำคโดยตรงได้ที่ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ชั้น 3 เทศบำลนครนครสวรรค์
ในวันและเวลำรำชกำร โทร. 081-8882455

**ผู้บริจำค 10,000 บำทขึ้นไป ผ่ำนธนำคำรกรุณำแจ้งกำรบริจำคที่ โทร. 081-8882455 เพื่อยืนยันข้อมูล

ช่องทำงกำรบริจำค
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“ยกน�้ำหนักสโมสรเทศบำลนครนครสวรรค์”

คว้ำเหรียญให้ประเทศไทย จำกกำรแข่งขัน

มหกรรมกีฬำเอเชียนเกมส์ 2018 

“จำกำร์ต้ำ ปำเล็มบัง 2018”ณ ประเทศอินโดนีเซีย

1. นำยศรัท สุ่มประดิษฐ์ เหรียญทองแดง รุ่น 94 กิโลกรัม 

2. นำงสำวดวงอักษร ใจดี เหรียญทองแดง รุ่นน�้ำหนักมำกกว่ำ 75 กิโลกรัม

3. นำงสำวชิดชนก พูลทรัพย์สกุล อันดับที่ 5 รุ่นน�้ำหนักมำกกว่ำ 75 กิโลกรัม

4. นำยไตรรัตน์ บุญสุข อันดับที่ 5 รุ่น 69 กิโลกรัม 

นักฟุตบอลเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์	ของนายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	รุ่นไม่เกิน	16	ปี	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี
นาคพรต	ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน	มวก.นนทบุรี	คัพ	ครั้งที่	25	พ.ศ.2561	ได้ครองถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต แชมป์ มวก.นนทบุรี คัพ ครองถ้วยพระราชทานฯ
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มนีโยบายในการประหยดัพลงังานมาโดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ส่งเสรมิบคุลากร

ภายในองค์กร	ให้ตระหนกัถงึการร่วมกนัประหยดัพลงังานไฟฟ้าใช้อย่างคุม้ค่า	ยกตวัอย่าง	เริม่จากปิดไฟทกุครัง้หลงัใช้

งาน		เปิด	-	ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา	รวมไปถึงการใช้ลิฟต์โดยสาร	หากขึ้นเพียงชั้นเดียว	รณรงค์ให้หันมา

ใช้บันได	นอกจากจะเป็นการประหยัดแล้วยังช่วยในเรื่องของการออกก�าลังกายด้วย	

	 จากนโยบายการประหยัดพลังงานของเทศบาลนครนครสวรรค์และนโยบายด้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมของเทศบาลนครนครสวรรค์	ประกอบกบันโยบายตามแนวทางประชารฐัของรัฐบาล	นโยบายกระทรวงพลงังาน

ที่ได้ก�าหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน	(พ.ศ.	2558	-	2579)		ที่ก�าหนดไว้ต้องการที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนรวมทัง้นโยบายของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังานท่ีต้องการจะส่งเสรมิการเพิม่

ประสทิธภิาพในหน่วยงานภาครฐั	จงึได้จดัท�าโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในหน่วยงานภาครฐันี	้ประกอบ

การปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าทีส่งู	เทศบาลนครนครสวรรค์จงึต้องการพฒันาโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ	เทศบาลนครนครสวรรค์	

	 	โดยได้รับงบประมาณจากทางภาครฐั	เพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุประสทิธภิาพพลงังานของระบบปรบัอากาศในอาคาร

ส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	ทีม่สีดัส่วนการใช้พลงังานสงู	มอีายกุารใช้งานมานานกว่า	23	ปี	และมปีระสทิธภิาพ

ต�า่	และเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พลงังานของเครือ่งเตมิอากาศในระบบบ�าบัดน�า้เสยีท่ีมขีนาดก�าลงัไฟฟ้ารวม	290	kWh	

ทีม่รีะบบควบคมุแบบเก่า	(แบบปิด	–	เปิด)	ให้เป็นแบบประสทิธภิาพสงู	(แบบปรบัความเรว็รอบ)	โดยคาดว่าจะลดการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้	756,518	kWh	ต่อปี	จากการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม	3,451,846	kWh	ประกอบด้วย	1,106,740	

kWh	ใช้อยู่ในส่วนของอาคารส�านักงาน	5	ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ	20,000	ตารางเมตร	และ	2,345,106	 ใช้อยู่

ในส่วนของสถานีสูบน�้า	คิดปริมาณการลดลงกว่า	21	 เปอร์เซ็นต์	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	382.80	ตันต่อ

ปี	รวมถึงพัฒนาอบรมบุคลากร	ตระหนักถึงความส�าคัญเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงาน	ตลอดจนประชาชนที่มา

ติดต่อราชการ	มีความเข้าใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ	การลดค่าใช้จ่าย	สามารถน�าไปปฏิบัติเป็นแนวทางการอนุรักษ์

พลังงานที่เทศบาลด�าเนินการเป็นตัวอย่างต่อไป

เทศบำลนครนครสวรรค์เดินหน้ำประหยัดพลังงำน

ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้ำลดกำรใช้พลังงำน
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เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ

ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ (รายเดิม)

มาแสดงตนเพื่อยืนยันการด�ารงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ 

	 เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

และความเป็นปัจจุบันของการด�ารงชีวิตอยู่และพัก

อาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 ได้ตั้งแต่วันที	่

1	 สิงหาคม	 ถึง	 วันที่	 31	 ตุลาคม	 2561	 บริเวณห้อง

โถงช้ัน	 1	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 ในวันและเวลา

ราชการ	โดยสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี	

กองสวัสดิการสังคม	 ชั้น	 3	 เทศบาลนครนครสวรรค	์

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
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	 มอืน้อย	ๆ 	ทีค่่อย	ๆ 	เรยีงร้อยเส้นด้ายเยบ็ลงไปบนผนืผ้าอย่างบรรจงประณตี	

จนกลายก่อเกิดเป็นกระเป๋าผืนผ้าใบกระทัดรัด	 	 ซ่ึงเป็นผลงานจากประชาชนในพ้ืนที่

เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 	 ท่ีมาร่วมฝึกอาชีพ	 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนใน

เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ประจ�าปีงบประมาณ		2561		 ได้ท�าการจัดขึ้น	 เพื่อให้ผู้

ที่มาฝึกสามารถน�าไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือเป็นทางเลือกอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต

	 เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการจัดโครงการฯ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 	 โดยให้

วิทยากรมาฝึกสอนท�างานประดิษฐ์ในรูปแบบแตกต่างกันออกไป	 เป็นส่ิงของเครื่อง

ใช้	ทั้งพวงกุญแจผ้า	,เดคูพาจ,	สร้อยลูกปัด	ฯลฯ		ซึ่งในปีนี้ได้มีการฝึกท�ากระเป๋าจาก

ผ้าหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	กระเป๋าสะพายมีฝาปิด,กระเป๋าใส่เครื่องส�าอาง,	กระเป๋า

สตางค์ใส่ธนบตัร,	กระเป๋าใส่โทรศพัท์มอืถอื,	กระเป๋าสตางค์เลก็ใส่เหรยีญ	และกระเป๋า

ใส่พวงกญุแจ		ให้ประชาชนได้เลอืกท�าตามแต่ใจชอบ	โดยท�าการสอนต้ังแต่ขัน้ตอนแรก

ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายออกมาเป็นรูปแบบกระเป๋าที่สวยงาม

	 งานประดิดประดอยเย็บปักถักร้อย	 เป็นอีกหน่ึงอาชีพทางเลือกที่สามารถ

สร้างรายได้ให้กับประชาชน	 เทศบาลนครนครสวรรค์เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการให้

ประชาชนในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลมอีาชีพ	มรีายได้ในการเล้ียงตนเองและครอบครวัหรอืเป็น

อกีหน่ึงทางเลอืกอาชพีเสรมิจากงานประจ�าต่อไปในอนาคต	จงึได้มกีารจดั	โครงการส่ง

เสรมิอาชพีประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ซึง่ได้มกีารจดัเป็นประจ�ามาอย่าง

ต่อเนือ่ง	โดยให้ประชาชนได้ท�าการฝึกประดษิฐ์สิง่ของเครือ่งใช้		โดยในครัง้นีท้�าการฝึก

ท�ากระเป๋า	หลากหลายรูปแบบ	อาทิ	กระเป๋าสะพายมีฝาปิด,	กระเป๋าใส่เครื่องส�าอาง,	

กระเป๋าสตางค์ใส่ธนบตัร,	กระเป๋าใส่โทรศพัท์มอืถอื,	กระเป๋าสตางค์เล็กใส่เหรยีญ	และ

กระเป๋าใส่พวงกุญแจ

เทศบำลนครนครสวรรค์สนับสนุนส่งเสริม

อำชีพประชำชนฝึกประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
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“ คนต่ำงด้ำว ท้ำวต่ำงแดน จะซื้อที่ดินได้หรือไม่ ? ”

	 ป ั จจุบั นมีหญิ ง ไทยจ� านวนมาก

ที่ท�าการสมรสกับสามีชาวต่างชาติแล้วติดตาม

สามีไปอยู่ต่างประเทศ	

	 แต่ในบั้นปลายชีวิตทุกคนอยากกลับ

มาอยู่ประเทศไทยของเรา	 เพราะไม่มีประเทศ

ใดในโลกน้ีอยู่แล้วมีความสุขเท่าเมืองไทยของ

เรา	 เน่ืองจากเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย

ดแูลทกุข์สขุของราษฎรของพระองค์เป็นอย่างดี

	 แต่ปัญหาที่หญิงไทยและสามีชาวต่างชาติสงสัยก็คือการกลับมาอยู่ที่เมืองไทย	หากสามีชาวต่างชาติต้องการจะซื้อที่ดิน

และบ้านที่เมืองไทยจะท�าได้หรือไม่	?

 ปัญหาดังกล่าว	 เคยมีคดีฟ้องร้องขึ้นถึงศาลฎีกามาแล้วตามค�าพิพากษาฎีกาที่	 981/2524	 ดังนี้	 คนต่างด้าวอาจจะมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี	การที่จ�าเลยซึ่งเป็นคนต่างด้าวท�าสัญญาจองซื้อที่ดินและบ้านที่พิพาทโดยยัง

มิได้รับอนุญาต	ไม่ท�าให้สัญญานี้เป็นโมฆะ	คนต่างด้าวจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้หรือไม่	คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	2497	มาตรา	86	วรรคสอง	เสียก่อน	กล่าวคือจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีมหาดไทย

	 ดังน้ันจึงจะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามคนต่างด้าวเข้าท�านิติกรรมจะซ้ือท่ีดินแต่ในทางปฏิบัติ	ท่านรัฐมนตรีมหาดไทย	

อนุญาตยากมากเพราะเป็นการตัดโอกาสคนไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/.
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“จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์”	เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	ประจ�าเดือนสิงหาคม	2561
ร่วมกันท�าความสะอาดเกบ็กวาด	ขูดดนิ	ดายหญ้า	และเก็บขยะรมิทาง	พืน้ทีส่าธารณะปรบัภมูทิศัน์	เพือ่ความเป็นระเบียบเรยีบร้อย	
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นางสาวทิพย์วรรณ	 อยู่เกษม	 ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	
ร่วมกิจกรรม	 “ท�าความดีด้วยหัวใจ	 ลดรับ	 ลดให้	 ลดใช้ถุงพลาสติก”	ณ	บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยส�านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	จงัหวดันครสวรรค์	จดัข้ึนเพือ่ส่งเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจปลูกฝังจติส�านกึให้กบัพ่อค้าแม่ค้า
และประชาชนผูบ้รโิภค	ในการลดใช้ถงุพลาสตกิหนัมาใช้บรรจภุณัฑ์ทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม	โดยในวนันีเ้ป็นการเดนิรณรงค์
ให้ความรู้พร้อมขอความร่วมมือบริเวณตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์



11

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	ร่วมประชมุคณะอนกุรรมการผงัเมอืง	เพือ่ตดิตามเร่งรดัและประเมนิ
ผลการวางและจัดท�าผังเมือง	ครั้งที่	8/2561	ณ	ห้องประชุม	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ถนนพระราม	9	กรุงเทพฯ

เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายเดิม)มาแสดงตนเพื่อยืนยันการด�ารงชีวิตอยู่และสถานะ
ความพิการ		ตั้งแต่วันที่	1	ส.ค.ถึง	31	ต.ค.	61	ณ	ห้องโถงชั้น	1	เทศบาลนครนครสวรรค์
ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลฯ	อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
วนัองัคารที	่7	สงิหาคม	2561	เวลา	09.00	น.	ทีโ่รงยมิเนเซยีม	4,000	ทีน่ัง่	ภายในสนามกฬีาจงัหวดันครสวรรค์	นางนาตยา	สันตภิาพ
จนัทรา	รองปลดัเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นประธานในพธิโีครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา	โดยมนีางสาวณชินนัทน์	
ฤทธิคง	ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

วันรพี	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561
นายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	นายพรสวสัดิ	์บญุยิง่	สมาชกิสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะประธาน
สภาทนายความจงัหวดันครสวรรค์	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีฝ่่ายนติกิร	และพนกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกจิกรรมเนือ่งในวนัรพี	
ประจ�าปี	พ.ศ.2561	ณ	ศาลแขวงนครสวรรค์	:	วันอังคารที่	7	สิงหาคม	2561	เวลา	09.00	น.
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โครงการเทศบาลพบประชาชน	ประจ�าปี	2561	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	น�าคณะผู้บริหาร	และเจ้า
หน้าที่ส่วนการงานต่างๆ	พบปะประชาชน	ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ณ	บริเวณด้านหน้าส�านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธถีวายราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรต	ิและจดุเทยีนถวายพระพร
ชยัมงคล	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชินนีาถในรชักาลที	่9	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สงิหาคม	2561	
ณ	บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

นายธนาคม	จงจิระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรค์	เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	แด่พระภิกษุสงฆ์	จ�านวน	87	รูป	
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล	 แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	 9	 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิม	พระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สิงหาคม	2561	ณ	บริเวณถนนริมแม่น�้าเจ้าพระยา	หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย	
นางจินตนา	เสรีภาพ	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คณะผู้บริหาร	พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

นายธนาคม	จงจิระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	ประธานในพิธีน�าหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ	พร้อมด้วยข้าราชการ	พนักงาน	เข้าร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	9	เนื่องในโอกาสวันเฉลิม	พระชนมพรรษา	86	
พรรษา	12	สิงหาคม	2561	ณ	ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์



13

นางจินตนา	เสรีภาพ	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณะครู	พนักงาน	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมในพิธี	
ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	
9	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สิงหาคม	2561	ณ	บริเวณ	สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์	โดยมีนาย
ธนาคม	จงจิระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพธิเีปิด	การอบรมเชงิปฏบิตักิารส�าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิ
บริการสุขภาพ	เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์	สภาพแวดล้อม	และการบริการด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ

ประชุมสภาเทศบาล	สมัยสามัญ	สมัยที่	2	(ครั้งที่	2)	ประจ�าปี	พ.ศ.2561
นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล	สมัยสามัญ	สมัยที่	2	 (ครั้งที่	 1)	
ประจ�าปี	พ.ศ.2561	มผีูเ้ข้าร่วมการประชมุประกอบด้วย	สมาชกิสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	และหัวหน้าส่วนการงาน	โดยมีนายธีระเดช	บางสมบุญ	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ท�าหน้าที่
เลขานุการ	สภาเทศบาลนครนครสวรรค์	และมีประชาชนผู้แทนชุมชนต่างๆ	เข้าร่วมรับฟังการประชุม

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	น�านายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อม
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยาพร้อมร่วมนมัสการองค์
เจ้าแม่กวนอิมจ�าลองอายุมากกว่า	100	ปี	ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณศาลเจ้าภายในโรงเต้าเจียว(เฮียตั้ก)	เดิม
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นายประทีป	ศิลปเทศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้	โครงการ	“อบรมการปฏิบัติ
งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์”	 ของเทศบาลนครนครสวรรค์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2561	ณ	ห้องประชุม	 3/3	 ส�านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์	โดยมีนายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลฯ	พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลร้านเสริมสวย
นายวรวุฒิ	 ตันวิสุทธิ์	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผม	 เสริม
สวย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	โครงการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้สถานบริการแต่งผม	เสริมสวย	มีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล	
มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการและผู้บริการ	

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม	 สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

ศูนย์สุขภาพอุทยานสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่	16	สิงหาคม	2561	เวลา	08.30	น.	ที่ศูนย์สุขภาพอุทยานสวรรค์	(ด้านข้างสนามเด็กเล่นภายในอุทยานสวรรค์)	นาย
ธนาคม	จงจิระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันท�าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 และพิธีรับมอบอาคารศูนย์สุขภาพอุทยานสวรรค์	 จากนาย
แพทย์เจษฎา	จงไพบูลย์พัฒนะ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์	ปากน�้าโพ
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ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	3	และงานควบคมุป้องกนัฯ	ส�านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	เทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วย	อสม.	
จิตอาสา	ร่วมกันรณรงค์ท�าความสะอาด	ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย	ในชุมชนหนองสาหร่าย

นายจิตตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมมอบใบประกาศ
เกียรติบัตรให้แก่	คุณพีรภพ	ชาตวิทยพร	ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ไทยเสรี	ไทยประดิษฐ์	(นครสวรรค์)	เพื่อแสดงความขอบคุณใน
การทีห้่างหุน้ส่วนจ�ากดั	ไทยเสร	ีไทยประดษิฐ์	(นครสวรรค์)	บรจิาคเครือ่งออกก�าลังกาย	จ�านวน	31	เครือ่ง	เพือ่ตดิตัง้ไว้ให้ประชาชน
ใช้ในการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	ภายในบริเวณอุทยานสวรรค์

ส�านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์จัดโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	กิจกรรมประกอบด้วยการน�านักเรียนจากมูลนิธิ
แสงสวรรค์	และ	โรงเรียนวิชาวดี	ไปทัศนศึกษา	ณ	หอวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดนครสวรรค์	ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว	และวิถีชีวิตชาวนครสวรรค์

นายวรวุฒิ	 ตันวิสุทธ์ิ	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกว่ายน�้า	 โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธ	ิ										
วราราม	ณ	สระว่ายน�้าภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	 โดยนายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์มี	
นโยบายในการส่งเสรมิการฝึกสอนให้นกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัส�านกัการศกึษา	เทศบาลนครนครสวรรค์ทกุแห่งว่ายน�า้ได้เพือ่ป้องกัน
ความสูญเสียจากเหตุจมน�้า
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	 สวัสดีครับผู้อ่าน	ย่างเข้าสู่เข้าเดือนที่	 9	ของปีแล้วอีกไม่
นานก็จะขึ้นปีใหม่ใครที่ตั้งใจจะท�าอะไรไว้เม่ือต้นปีที่ผ่านมาก็ต้อง
รีบท�าให้ส�าเร็จนะครับเพราะใกล้จะหมดปีแล้ว	 ส่วนเรื่องตลาดใน
ปากน�้าโพผมป้อมเทศกิจได้น�าเสนอท่านมาแล้ว	10	แห่ง	ในฉบับนี้
จะน�าเสนอเพิ่มเติมอีก	2	แห่ง	ดังต่อไปนี้
 11.  ตลำดสะพำนด�ำ		ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในที่ดินของราช
พัสดุในอดีตบริเวณถนนสวรรค์วิถี	 ช่วงใกล้ตลาดน้ันจะมีล�าคลอง
เชือ่มระหว่างแม่น�า้เจ้าพระยาไปยงัต�าบลบางมะฝ่อ	อ�าเภอโกรกพระ
ได้	ช่วงหน้าวดัสคุตวรารามหรอืวดัยางจะมสีะพานทาสดี�า	แต่ผูเ้ขยีน
ไม่แน่ใจว่าท�าด้วยเหล็กหรือด้วยไม้	 ชาวบ้านจึงเรียกว่าสะพานด�า	
ตลาดบริเวณนั้นจึงเรียกว่าตลาดสะพานด�าไปด้วย	ต่อมาการสัญจร
ทางเรอืลดบทบาทลงผูค้นจงึหนัมาใช้การสญัจรทางรถแทนจึงมกีาร
รื้อสะพานด�าออกพร้อมถมคลองให้กลายเป็นถนนสวรรค์วิถี	 จาก
แยกเดชาติวงศ์ถึงตลาดสะพานด�า	แต่ยังคงเหลือร่องรอยคือท่าเรือ
เก่า	 ซึ่งปัจจุบันเป็นศาลารอรถโดยสารใกล้ทางเข้าวัดสุคตฯ	 หรือ
วัดยาง	ในปัจจุบัน
	 ตลาดสะพานด�าในอดีตทางราชพัสดุได้ให้เอกชนเช่าเปิด
ตลาดให้ผู้ค้าจ�าหน่ายส่วนใหญ่จะค้าขายอาหารส�าเร็จรูปเช่น	 แกง
ถงุ	ผกัสด	เป็นต้น	จะคกึคกัช่วงเช้าและช่วงเยน็แต่เมือ่มตีลาดเอกชน
มาสรา้งในฝัง่ตรงขา้ม	ปัจจบุันท�าให้ตลาดนีล้ดบทบาทลงเหลอืผูค้้า
เฉพาะด้านหน้าไม่กี่ราย	

 12. ตลำดศรีนคร	 เป็นตลาดเอกชนตั้งอยู่ในที่ดินราช
พสัดรุะหว่างรมิแม่น�า้เจ้าพระยากบัถนนสรุารกัษ์ตรงข้าม	กบัตลาด
สะพานด�า	ในอดตีบรเิวณนีเ้คยเป็นค่ายทหารเก่ามาตัง้แต่คร้ังรชักาล
ที่	1	ค่ายทหารนี้มีชื่อว่ามณฑลทหารบกที่	4	หรือมณฑลทหารบกที่	
31	 ในปัจจุบัน	ต่อมาช่วงก่อนปี	 2500	ทางราชพัสดุกับค่ายทหาร
มีการแลกพื้นที่กันเพราะพื้นที่	 ราชพัสดุบางส่วนอยู่ฝั ่งค่ายจิระ
ประวติัเพือ่ให้ค่ายทหารอยูใ่นฝ่ังเดยีวกันคอืฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้
เจ้าพระยาส่วนฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยานัน้เป็นทีดิ่นของราช
พสัดทุัง้หมดเมือ่แลกพืน้ทีเ่สรจ็ส้ินแล้วประมาณสมยั	จอมพลสฤษด์ิ	
ธนะรัชต์	เป็นนายกรัฐมนตรีพื้นที่ราชพัสดุที่ได้แลกกับทางทหารได้
เปิดเป็นโรงงานกลั่นสุราซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเหล้าถนนที่ตัดหน้า
โรงเหล้าทางเทศบาลได้ตั้งชื่อว่าถนนสุรารักษ์	
	 ประมาณช่วงปี	พ.ศ.	2547	โรงงานสุราได้ย้ายไปจากพืน้ที่
นี้	 ทางราชพัสดุจึงได้น�าพื้นที่นี้ไปให้เอกชนเช่าเพื่อสร้างตลาดและ
อาคารพาณิชย์โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2549	 ตลาดที่เปิดใหม่นี้
มีชื่อ	ตลาดศรีนคร	ซึ่งในตลาดมีการค้าส่งและค้าปลีก	 เช่น	พืชผัก	
ผลไม้	ของกนิของใช้ต่างๆ	และเสือ้ผ้า	เป็นต้น	เมือ่ตลาดศรนีครเปิด
ด�าเนินการท�าให้ตลาดสะพานด�าลดบทบาทลง
	 ฉบับหน้าผมป้อมเทศกิจจะพาไปตลาดไหนอีกโปรด
ติดตาม	ต่อไปครับ

เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 7

สภาพท่าเรือใกล้สะพานด�าในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่																											 ภาพตลาดศรนีคร																																																										
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เทศบาลนครนครสวรรค์ ห่วงใยสุขภาพ

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุขเทศบาล

นครนครสวรรค์		ได้มกีารลงพืน้ทีช่มุชนให้ความรูเ้รือ่งโรคไข้เลอืดออก	พร้อม

ร่วมกนัท�าลายแหล่งเพาะพนัธุล์กูน�า้ยงุลายมาอย่างต่อเนือ่ง		เพือ่ให้ประชาชน

ในพืน้ทีร่่วมกันป้องกนัโรคไข้เลอืดออกมใิห้เกดิกบัคนในครอบครวัหรอืชมุชน

พาหะโรคไข้เลือดออก

	 โรคไข้เลอืดออกเกิดจากเชือ้ไวรสัเดงกี	่(Dengue)	โดยมพีาหะเป็นยงุลายตวัเมีย	โรคไข้เลือดออกเป็นโรคทีน่่ากลัวส�าหรบั
หลายคน	เพราะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้	แต่หากรู้ตั้งแต่ช่วงแรก	ๆ	และได้รับการรักษาทันก็จะปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วย

สังเกตอาการ

	 1.	ระยะไข้	(2-7	วัน)	ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลา	เบื่ออาหาร	คลื่นไส้	อาเจียน	ปวดท้อง	หน้าแดง	อาจมีผื่นหรือจุด
เลือดออกตามล�าตัว	แขน	ขา
	 2.	ระยะช็อค	ระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลง	ผู้ป่วยจะซึม	เหงื่อออก	มือเท้าเย็น	ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว	ปวดท้อง	โดยเฉพาะบริเวณ
ใต้ชายโครงขวา	ปัสสาวะออกน้อย	อาจมีเลือดออกง่าย	เช่น	มีเลือดก�าเดาไหล	อาเจียนเป็นเลือด	อุจจาระมีสีด�า	ในรายที่รุนแรง
ความดันโลหิตต�่า	ช็อค	และอาจถึงตายได้		ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง	เมื่อไข้ลดก็จะมีอาการดีขึ้น	รับประทานอาหารได้	เข้าสู่ระยะ
ฟื้นตัว
	 3.	ระยะฟื้นตัว	อาการจะเริ่มดีขึ้น	ผู้ป่วยรู้สึกอยากรับประทานอาหาร	ความดันโลหิตสูงขึ้น	ชีพจรเต้นแรงขึ้นและช้าลง	
ปัสสาวะมากขึ้น	

การรักษา

	 ยงัไม่มยีาต้านเชือ้ไวรสัทีม่ฤีทธิเ์ฉพาะส�าหรบัเชือ้ไวรสัเดงก	ีจงึท�าการรกัษาตามอาการ	โดยให้ยาพาราเซทตามอลในช่วง
ทีม่ไีข้สงู	ห้ามให้ยาแอสไพรนิ	เพราะจะท�าให้เลอืดออกรนุแรงขึน้	ถ้ามอีาการคล่ืนไส้อาเจยีนให้ยาแก้คล่ืนไส้และดืม่น�า้เกลือแร่หรอื
น�้าผลไม้บ่อยครั้งแต่ทีละน้อย	พร้อมคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด	เพื่อป้องกันภาวะช็อค	ระยะที่เกิดอาการช็อคส่วนใหญ่จะเกิด
พร้อมกับช่วงที่ไข้ลดลง	ผู้ปกครองควรทราบอาการก่อนที่จะเกิดการช็อค	อาจมีอาการปวดท้อง	ปัสสาวะน้อยลง	มีอาการกระสับ
กระส่ายหรือซึมลง	มือเท้าเย็นพร้อมๆกับไข้ลดลง	หน้ามืด	เป็นลมง่าย	หากเกิดอาการที่กล่าวมาควรรีบน�าส่งโรงพยาบาลทันที

การป้องกัน

	 1.	ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
	 2.	ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านรอบบ้าน
	 3.	เปลี่ยนถ่ายน�้าในภาชนะทุก		7	วัน
	 4.	ก�าจัดภาชนะที่แตก	หัก	ยางรถเก่าที่มีน�้าขัง
	 5.	เลี้ยงปลากินลูกน�้าในอ่างบัว	
	 6.	ปิดฝาโอ่งน�้าดื่ม	น�้าใช้ให้มิดชิดหรือใส่ทรายวิทยาศาสตร์		หรือใส่เกลือลงในจานรองหล่อน�้าต่าง	ๆ	
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 คณุผูอ่้านทีต่ดิตามอ่านวารสาร	“บ้านเรา”	อย่างต่อเนือ่ง

มายาวนาน		คงจะจ�านักเขียนเจ้าของคอลัมน์ในบ้านเรา	เพราะเขา

เขียนทั้งเรื่องสั้นที่มีสาระ	มีข้อคิดที่น่าอ่าน	และเรื่องราวสนุก	ๆ	ข�า

ขัน	 ในคอลัมน์“โลกแฮปปี้”	 โดย	 ครูโหนก...	 ซ่ึงนามปากกา	 “ครู

โหนก”	ก็มาจากชื่อจริงของเขาคือ	“กนกรัตน์		จัยพงศ์”	นั่นเอง

	 อ.กนกรัตน์	 จัยพงศ์	 เป็นพนักงานครูเทศบาล	 โรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม	 (ท.7)	 ซึ่งนอกจากจะเป็นครูผู ้สอนที่มี

คุณภาพแล้ว	 ยังเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในทางขีด	 ๆ	 เขียน	 ๆ	

อีกด้วย	 จึงได้มาเป็นหนึ่งในทีมงาน	 กอง	 บ.ก.วารสารบ้านเราของ

เทศบาล	เมือ่กว่ายีส่บิปีทีผ่่านมา	ร่วมกบัท่าน	ผอ.บญุเรอืน	มากบญุ		

ท่าน	อ.ประสงค์	พงษ์ประดิษฐ์	และอีกหลาย	ๆ	ท่าน	

	 เมื่อ	 ปี	 2554	 	 อ.กนกรัตน์ได้ลาออกก่อนเกษียณสองปี

ตามโครงการเกษียณก่อนก�าหนด	(Early	Retire)	และต่อมากไ็ด้ย้าย

ไปอยู่ที่	 จ.เชียงใหม่กับครอบครัว	 จากน้ันข่าวคราวหรือการติดต่อ

ระหว่างเพื่อนพนักงานครูเทศบาลด้วยกันก็ค่อย	ๆ	ห่างหายไป	มา	

ทราบอีกครั้งเมื่อ	4-5	ปี	ก่อนว่า	อ.กนกรัตน์ป่วยด้วยโรคมะเร็ง		แต่

เขาก็ต่อสู้มาอย่างเข้มแข็งด้วยก�าลังใจจากคนในครอบครัว

	 แต่แล้ว...วันหนึ่งก็มีข่าวร้ายแจ้งมาทางเพื่อนฝูงเก่า	ๆ	ว่า	

อ.กนกรัตน์	 จัยพงศ์	 ได้จากพวกเราอย่างไม่มีวันกลับไปแล้วในช่วง

วันเข้าพรรษา	28	ก.ค.61	ที่ผ่านมา

	 ในฐานะเพื่อนร่วมงาน...ทั้งในความเป็นครูเทศบาล	 และ

เพื่อนร่วมวงวรรณกรรม		จึงขอบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ	อ.กนกรัตน์	

จยัพงศ์		หรอื	ครโูหนก	ไว้ใน	“บ้านเรา”ฉบบันีด้้วยความอาลยัรกัยิง่

คอลมัน์	สพัเพเหระ	ฉบบันีจ้งึขอสบืสานงานของ	“ครโูหนก”	ไว้	เพือ่

พาคุณผู้อ่านนึกย้อนไป	ณ	วันที่คอลัมน์	โลกแฮปปี้	ยังมีในวารสาร

บ้านเรา...	.

เล่านิทานเอาคะแนน

นักเรียน	:	กาลครั้งหนึ่ง	นานมาแล้ว		บ้านมีพื้นเป็นไม้ไผ่บ้าง	

ไม้กระดานบ้าง	ต่อมากเ็ป็นปาร์เกต์บ้าง..	ต่อมาสมยัปัจจบุนั	

มีเป็นกระเบื้องบ้าง	 หินอ่อนบ้าง	 หินแกรนิตบ้าง	 แล้วแต่

เจ้าของจะชอบ	!!....จบแล้วครับคุณครู

ครู	:	นิทานอะไรของเธอ

นักเรียน	:	นิทานพื้นบ้าน

ครู	:	!!?!

หมอเก่งจัง

คุณนายสายสมรมาหาหมอที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่ง	 พอถึง

คิว	คุณนายถูกเรียกเข้าไปในห้องตรวจ	เธอก็ยกมือไหว้หมอ

หมอ	:	สวัสดีครับ...วันนี้มาปรึกษาเรื่องปัญหาสายตา	ใช่มั้ย

ครับ

คุณนาย	:	อุ๊ยตาย	!	..เก่งสมค�าเล่าลือจริง	ๆ	ด้วย	คุณหมอรู้

ได้ไงคะ	ยังไม่ทันตรวจเลย

หมอ	:	เอ่อ....ก็เมื่อตะกี้		คุณนายยกมือไหว้ตู้เย็น	

งานเข้า

คณุแม่กังวลว่าลูกชายคนเดยีวจะเป็นตุ๊ด			เลยให้เงนิไปเทีย่ว

อาบ	อบ	นวด		....จดัเบอร์ตองให้ลกูอย่างงาม	พอลกูชายกลบั

มาถึงบ้าน		จึงถาม

แม่	:	เป็นไงมั่ง....ฟินมั้ยลูก	?

ลูก	:	โอ้โฮ้	!...	เซอร์ไพรส์มาก	ๆ	เลยครับแม่

แม่	:	(ยิ้ม)	เจอแต่คนสวย	ๆ	ละสิ

ลูก	:			เจอพ่อ....

คิดถึงครูโหนก

โลกแฮปปี้
																																						(แทน)	ครูโหนก
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กำรปลอมธนบัตร

	 ผู้ใดท�าปลอมข้ึนซ่ึงเงินตรา	 ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็น

เหรียญกระษาปณ์	 ธนบัตร	 หรือสิ่งอื่นใด	 ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้

อ�านาจให้ออกใช้	หรือท�าปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส�าคัญ

ส�าหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น	ๆ	ผู้นั้นกระท�าความผิดฐาน	ปลอม

เงินตรา	ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	หรือจ�าคุกตั้งแต่	10	ปี	ถึง	

20	ปี	และปรบัตัง้แต่	200,000	บาท	ถงึ	400,000	บาท	ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา	240

กำรแปลงธนบัตร

	 ผูใ้ดแปลงเงินตรา	ไม่ว่าจะเป็นเหรยีญกระษาปณ์	ธนบตัร	

หรือสิ่งอื่นใด	 ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ�านาจให้ออกใช้	 หรือแปลง

พันธบัตรรัฐบาล	 หรือใบส�าคัญส�าหรับรับดอกเบ้ียพันธบัตรนั้น	 ๆ	

ให้ผิดไปจากเดิม	 เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง	ผู้นั้นกระท�า

ความผดิฐาน	แปลงเงนิตรา	ต้องระวางโทษจ�าคกุตลอดชวีติ	หรอืจ�า

คุกตั้งแต่	5	ปี	ถึง	20	ปี	และปรับตั้งแต่	100,000	บาท	ถึง	400,000	

บาท	ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	มาตรา	241

มีธนบัตรปลอมไว้เพื่อใช้

	 ผู้ใดมีไว้เพื่อน�าออกใช้ซึ่งสิ่งใดๆ	 อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็น

ของปลอม	 ตามมาตรา	 240	หรือของแปลงตามมาตรา	 241	 ต้อง

ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	1	ปี	ถึง	15	ปี	และปรับตั้งแต่	20,000	บาท	

ถึง	300,000	บาท	ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	244	

ได้ธนบัตรปลอมมำโดยไม่รู้ว่ำเป็นของปลอม

	 ผูใ้ดได้มาซึง่สิง่ใด	ๆ 	โดยไม่รูว่้าเป็นของปลอมตาม	มาตรา	

240	หรือของแปลงตาม	มาตรา	241				ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอม

หรือของแปลง	ยังขืนน�าออกใช้	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	10	ปี	

หรือปรับไม่เกิน	 200,000	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา	มาตรา	245	

ท�ำเครื่องมือหรือวัตถุส�ำหรับปลอมธนบัตร

	 ผู้ใดท�าเครือ่งมอืหรอืวตัถสุ�าหรบัปลอมหรอืแปลงเงินตรา	

ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์	ธนบัตร	หรือสิ่งใด	ๆ	ซึ่งรัฐบาลออก

ใช้หรือให้อ�านาจให้ออกใช้	 หรือส�าหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตร

รัฐบาล	หรือใบส�าคัญส�าหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น	ๆ	หรือมีเครื่อง

มือหรือวัตถุเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง	 ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่		5	ปี	ถึง	15	ปี	และปรับตั้งแต่	100,000	บาท	ถึง	300,000	

บาท	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	246	

																																																	...	พบกันใหม่ฉบับหน้า	...

... ควำมผิดกำรปลอมและแปลงธนบัตร ...

คิดถึงครูโหนก
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หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน

คุณสมบัติ ดังนี้

 เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 : 

 โดยจะได้รับเงินรายละ 600 ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียน จนเด็กอายุครบ 3 ปี

 เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561:

 โดยจะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนเด็กอายุครบ 3 ปี

 บิดา มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสัญชาติไทย

 มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

 ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

 (ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจาก 

 กองทุนประกันสังคม)

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(600 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3 ปี)

ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล เมืองพัทยา และส�านักงานเขต ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง
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10. การลาติดตามคู่สมรส

เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย	ซึ่งเป็น	ข้าราชการ	หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลาได้ไม่เกิน	2	ปี
	 -	ต่อได้อีก	2	ปี	รวมไม่เกิน	4	ปี
	 -	ถ้าเกินให้ลาออก
ไม่ได้รับเงิินเดือนระหว่างลา
ผู้มีอ�านาจจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้	และคู่สมรสต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกัน

ครบก�าหนด	4	ปี	ไม่มีสิทธิลา	ยกเว้นคู่สมรสกลับมาแล้วและได้รับค�าสั่งให้ไปอีก

11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่	ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท�าการตามหน้าที่	
จนท�าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
	 -	ลาไปฟื้นฟูด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา	แต่ไม่เกิน	12	เดือน
ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนท�าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
	 -	ลาไปฟื้นฟูด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา	แต่ไม่เกิน	12	เดือน
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับจนถึงผู้มีอ�านาจพิจารณา	หรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์
จะลา	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี)	เพื่อพิจารณาอนุญาต

สาระควรรู้ งานการเจ้าหน้าที่ ส�านักปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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ต�ารวจท่องเที่ยวนครสวรรค์
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กำรจัดระเบียบทำงเท้ำ พื้นที่ ในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์

	 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ)	เจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

เจ้าหน้าที่ทหาร	และเจ้าหน้าที่ต�ารวจเทศกิจด�าเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

	 ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า	และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของพื้นที่สาธารณะ	และให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ขับขี่	ผู้ใช้ทางเท้า	และผู้ประกอบการร้านค้า

“นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน”

“คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”



กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร


