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	 พลเอกสุรศักด์ิ	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มอบโล่
เชดิชเูกียรต	ิเมอืงส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื	ระดับภาค	ประจ�าปี	
2561	ให้แก่นายจติตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	 ในโอกาสที่เทศบาลนครนครสวรรค์
ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 ระดับดีเยี่ยม	 ระดับภาค	 ประจ�าปี	
2561	 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในด้านการจัดการ
คุณภาพน�้าประปา	 และการปรับปรุงคุณภาพน�้าใช้จาก
ชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา	 โดยระบบบัดน�้า
เสีย	เทศบาลนครนครสวรรค์	
	 โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความส�าคัญต่อ
ปัญหามลภาวะทางน�้า	 เนื่องจากน�้ามีความส�าคัญต่อการ
ด�ารงชีวิต	 ทั้งในเรี่องของการอุปโภคและบริโภค	 น�้าที่ใช้
แล้วก็จะถูกปล่อยทิ้งออกมาซึ่งน�้าที่ถูกปล่อยทิ้งออกมา
นั้นไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของครัวเรือนชุมชน	 หรือโรงงาน
อตุสาหกรรม	ล้วนแต่เป็นน�า้เสยีทีก่่อให้เกดิมลพษิทางน�า้
ทัง้ในเร่ืองของส	ีความสกปรก	และกลิน่เหมน็ทีต่ามมา	ซึง่
เป็นเรือ่งทีท่กุภาคส่วนต้องช่วยกนัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
หรือประชาชน	 จึงด�าเนินการจัดตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพ

น�้า	 ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	 บนพื้นท่ีประมาณ	 13	 ไร่	 บริเวณริม
แม่น�้าเจ้าพระยาใกล้เกาะญวน	มาเป็นระยะเวลากว่า	10	ปี	เพื่อ
บ�าบดัน�า้เสยี	ลดมลพษิทางน�า้	โดยตระหนกัเหน็ถงึคณุภาพชวีติ
ประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพยั่งยืน	 มีปริมาณน�้า
เสีย	 เฉลี่ยวันละ	36,000	ลบ.ม.	และขยายขีดความสามารถได้
ถึง	45,000	ลูกบาศก์เมตร	/	วัน	คาดว่าจะสามารถรองรับการ
เจริญเติบโตของเมืองได้ในอนาคต
	 บ่อบ�าบัดน�้าเสียเป็นท่ีรวบรวมน�้าเสียจากบ้านเรือน
และแหล่ง	 อุตสาหกรรม	 โดยเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดแบบต่าง	
ๆ	เพือ่ก�าจดัมลสารทีอ่ยูใ่นน�า้เสยี	ให้มคีณุภาพดขีึน้และไม่ก่อให้
เกดิผลเสยีหายต่อแหล่งน�า้ธรรมชาตหิรือสิง่แวดล้อมโดยรอบ	ซึง่
น�า้เสยีทีผ่่านการบ�าบดัแล้วจะถกูระบายลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะ	
หรอืบางส่วนยงัสามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร	
อตุสาหกรรม	และอืน่ๆ	แม้ว่าน�า้จะเป็นแหล่งทรพัยากรท่ีมกีารใช้
ซ�า้หลายครัง้วนเวยีนเป็นวฏัจกัร	และมีกระบวนการท�าให้สะอาด
โดยตัวมนัเอง	(Self	Purification)	แต่กระบวนการนีก้มี็ขีดความ
สามารถจ�ากัดในแต่ละแหล่งน�้า	 ฉะนั้นการบ�าบัดน�้าเสียจึงเป็น
กลไกส�าคัญอันหนึ่งท่ีจะช่วยแหล่งน�้าในการท�าความสะอาดตัว
เองตาม	ธรรมชาติและช่วยป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนลงสู่แหล่ง
น�้าดิบซึ่งมีส่วนส�าคัญในการผลิตน�้าประปาอีกด้วย

เทศบาลนครนครสวรรค์ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ระดับดีเยี่ยม ระดับภาค ประจ�าปี 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์	 เรียนประชาสัมพันธ์ถึง	การเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกนัปัญหาน�า้ท่วมและการช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ประชาชนหาก

ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครนครสวรรค	์

โดยในส่วนของสถานการณ์น�้าในปี	 พ.ศ.	 2561	 นี้	 ปริมาณน�้าใน

แม่น�า้สายต่างๆ	ทีไ่หลผ่านเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ณ	ปัจจบุนั

มีปริมาณอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้		

เทศบาลนครนครสวรรค์ ไม่ประมาท พร้อมรับมือ ป้องกันปัญหาน�้าท่วม
สถานการณ์ยังปกติ ประชาชนติดตามได้ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน App และ Social Media

	 แต่ทัง้นีเ้พือ่ความไม่ประมาท	เทศบาลนครนครสวรรค์	ได้มกีารตรวจสอบสถานการณ์น�า้	เพือ่คาดการณ์สถานการณ์น�า้แม่น�า้ร่วม

กบักรมชลประทานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อกีทัง้ได้มกีารเตรยีมความพร้อม	และเฝ้าระวงัในด้านต่างๆ	ไว้เรยีบร้อยแล้ว	ทัง้เรือ่งของการ

ลอกท่อระบายน�้า	การเตรียมการก�าลังคน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์	อาทิ	หินคลุก	ทราย	ดิน	กระสอบทราย	วัสดุต่าง	ๆ 		และเครื่องสูบน�้า

ชนิดต่างๆ	ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และพื้นที่ทั้งเครื่องสูบน�้าไฟฟ้าใต้ดิน	เครื่องสูบน�้าแบบลากจูง	เครื่องสูบน�้าแบบพญานาค		

เครื่องสูบน�้าขนาดต่างๆ	รวมกว่า	160	เครื่อง		

การป้องกันปัญหาน�้าท่วม

 พื้นที่โดยรวมและพื้นที่เศรษฐกิจ	 ท่ีผ่าน

มาเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ได้ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อน	 หรือถนนซึ่งสามารถใช้

เป็นแนวคันป้องกันน�้าท่วมไว้โดยรอบเขตเทศบาล	

ประกอบด้วย

 เขื่อนและแนวถนนโครงกำรป้องกันน�้ำท่วมภำยในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ 

1.	คันป้องกันน�้าท่วมสะพานป้อมหนึ่งถึงสะพานเดชาติวงศ์																																							 ระยะทาง		3.72	กิโลเมตร

2.	คันป้องกันน�้าท่วมชุมชนเขาโกรกพม่าเขากบ	(ป้อมหนึ่ง-ซอยคาราบาว)	แบ่งเป็น	3	ช่วง	

			(วัดไทรใต้-วัดไทรเหนือ	,	วัดไทรเหนือ-ซอยคาราบาว)	3.577	กิโลเมตร		แล้วเสร็จ

			(ป้อมหนึ่ง-วัดไทรใต้)	1.323	กิโลเมตร		ก�าลังก่อสร้าง																																								 	 ระยะทาง		4.9		กิโลเมตร

3.	ถนนสาย	ก.	ตั้งแต่แยกพุงกางถึงข้างโตโยต้าเขาขาด																																																 ระยะทาง	2.76	กิโลเมตร

4.	คันป้องกันน�้าท่วมถนนก�าลังพล	(หลังศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค	6)																	 	 ระยะทาง	1.81	กิโลเมตร

5.	คันป้องกันน�้าท่วม	หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์																																											 ระยะทาง	2.14	กิโลเมตร

                                                                                                รวมระยะทำงมำกกว่ำ 16 กิโมเมตร โดยประมำณ

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม	ป้อมหนึ่ง-วัดไทรใต้
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แผนปฏิบัติการหากระดับน�้าสูงขึ้นและการระบายน�้า              

 โดยแผนปฏิบัติการหากระดับน�้าสูงข้ึนและการระบายน�้าหากระดับน�้าเพิ่มสูงใกล้กับระดับปากท่อระบายน�้าที่ท�าหน้าที่ระบาย

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น�้าโดยตรงจากเทศบาลนครนครสวรรค์

   1.	ประชาชนสามารถรบัชมภาพสถานการณ์น�า้	ณ	ปัจจบุนั	จากระบบกล้อง	CCTV	ของเทศบาลนครนครสวรรค์	ทีต่ดิตัง้ไว้บรเิวณ

ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	และเชิงสะพานเดชาติวงศ์	ทาง	และ	Facebook		และ	Website	เทศบาลนครนครสวรรค์			ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

			 2.	Facebook	จิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ

			 3.	Facebook	เทศบาลนครนครสวรรค์	

		 4.	App	“เทศบาลนครนครสวรรค์”	ดาวน์โหลดได้ฟรี	ทั้ง	IOS	และ	Android

			 5.	Website	เทศบาลนครนครสวรรค์	www.nsm.go.th

			 6.	ระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลนครนครสวรรค์	

			 7.	หมายเลขโทรศัพท์	เทศบาลนครนครสวรรค์	056-219555
*แผนการด�าเนินการ	ณ	เดือนกันยายน	2561

หน้า	Website	เทศบาลนครนครสวรรค์	www.nsm.go.th App.	เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานีสูบน�้าสะพานเดชาติวงศ์

น�้าลงสู่แม่น�้า	 เทศบาลนครนครสวรรค์จะท�าการบล็อกท่อระบายน�้า	 เพื่อ

ป้องกนัน�า้จากแม่น�า้ดนัย้อนเข้าท่อระบายน�า้	แล้วใช้เครือ่งสบูน�า้ทีต่ดิตัง้เพิม่

เติม	 ท�างานร่วมกับสถานีสูบน�้า	 14	 สถานี	 ท่ีมีความสามารถในการระบาย

น�้ารวม	17,676	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		ระบายน�้าใช้และน�้าฝนลงสู่แม่น�้า

เจ้าพระยา	 ซึ่งในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ	 อาทิ	 ศูนย์ท่ารถ	 เม่ือฝน

หยดุตกกจ็ะใช้เวลาไม่นานในการระบายน�า้ในพืน้ทีด่งักล่าว		ทัง้นีย้งัได้เตรยีม

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองขนาด	150	KVA	และ	350	KVA	 ไว้หากเกิดกรณี

ไฟฟ้าขัดข้อง

การด�าเนินการช่วยเหลือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ประชาชนพื้นที่ลุ่มต�่าริมฝั่งน�้า

 แต่ก็ยังคงมีพื้นที่บางชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต�่าริมฝั่งน�้า	ท�าให้น�้าจากแม่น�้าสามารถเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวได้หลายช่องทาง	จึงยากต่อ

การป้องกัน	อาทิ	ชุมชนบางปรอง		วัดตะแบก	สถานีรถไฟปากน�้าโพ	ชุมชนชอนตะวัน	และเกาะยม	อาจต้องได้รับผลกระทบจากปัญหา

อทุกภยั		ซึง่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้เตรยีมแผนด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ในเบือ้งต้นแก่ประชาชนในพืน้ทีด่งักล่าว	หากต้อง

ประสบปัญหาอุทกภัย	อาทิ	การจัดเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว	บริการน�้าอุปโภคบริโภค	รถสุขาเคลื่อนที่		บริการหน่วยแพทย์	มอบยารักษา

ป้องกันโรคที่มากับน�้า		เร่งด�าเนินการส�ารวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ	พร้อมทั้งเตรียมการช่วยเหลือพื้นที่

ฟื้นฟูภายหลังน�้าลด
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นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  22-30 มกราคม  2562

แบดมินตันชำยเดี่ยวรุ่น อำยุ 18 ปี

นายทศพล	เชื้อปรางค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต	(ท.4)	

วอลเล่ย์บอลชำยหำด รุ่นอำยุ 18 ปี

นายธีรศักดิ์	กองแก้ว	และ		นายวรภัทร	พูลเขตวิทย์		

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส	(ท.3)	

ฟุตบอลชำยรุ่นอำยุ 18 ปี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์

นักกีฬำยกน�้ำหนักรุ่นอำยุ 18 ปี
1.	ด.ญ.	ชดาพร	โพธิศรี	 รุ่น	49	กก.		 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)
2.	ด.ญ.	ชลธิชา	สีหาทับ	 รุ่น	55	กก.						 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม	(ท.5)
3.	ด.ญ.	พัชรวรรณ	ยี่รัก	 รุ่น	55	กก.										 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส	(ท.3)
4.	ด.ญ.	สมจิตรา	เฉลิมพะจง		รุ่น	59	กก.			 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต	(ท.4)
5.	น.ส.	วรรณวิษา	หนูสม			 รุ่น	71	กก.								 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)
6.	น.ส.	สมระวีร์	โพธิ์ค�า			 รุ่น	76	กก.	 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)
7.	น.ส.	จิรัชญา	กลัดบุบผา	 รุ่น	81	กก.			 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)
8.	ด.ญ.	สุชาดา	สุขเกษม			 รุ่น	49	กก.	 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)
9.	นายทศพร	สุขส�าราญ			 รุ่น	73	กก.	 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)
10.	นายธรรมนูญ	จันดี			 รุ่น	81	กก.	 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	(ท.6)
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92,174,560

22,013,280

9,761

17,050,000

7,481,000

100,000

148,580,440

351,900,000

351,900,000

472,600,000

472,600,000

973,080,440

96,000,000

3,720,000

200,000

1,800,000

25,500

300,000
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1,000,000

500,000

103,245,500

22,000,000

100,000

1,500,000

17,000,000

40,600,000

25,000,000

3,000

2,500,000

1,000

19,000,000

46,504,000

28,000,000

1,000

2,000,000

1,000

18,500,000

48,502,000

2,400,000

442,200

614,400

123,700

108,000
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20,000

3,708,300

1,215,640,240

129,493,700

28,900,600

162,065,041

339,510,919

93,257,450

16,633,000

89,011,300

6,400,000

5,832,000

550,644,669

78,506,100

185,970,900

264,477,000

198,768,700

198,768,700

1,175,955,410
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งานรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คง(เทศกจิ)	เจ้าหน้าทีส่�านกัการช่าง	ส�านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เจ้าหน้าทีท่หาร	และ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจเทศกิจด�าเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	บริเวณถนนโกสีย์	ตั้งแต่ป้อมหนึ่งถึงวัดไทรใต้

ทีมชาติไทย	นักกีฬายกน�้าหนักทีมชาติไทย	ในสังกัด	“สโมสรเทศบาลนครนครสวรรค์”	พร้อมคณะผู้ฝึกสอน	เข้าพบนายจิตตเกษมณ์	นิ
โรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์	2018	“จาการ์ต้า	ปาเล็ม
บัง	2018”	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิด	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	3	ภาษา	โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้	Active	Learning	ตามหลัก	ศาสตร์พระราชา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	ส�านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข	 โครงการ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมครัวเรือนในชุมชนให้ระลึกถึงความส�าคัญด้านการสาธารณสุขตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรวมกลุ่มในการท�ากิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	 อีกทั้งเพื่อส่งเสริม
แนวคิดการรู้จักประหยัด	ลดรายจ่ายในครัวเรือน	
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พิธีมอบทุนการศึกษา	BAM	ประจ�าปี	2561	ณ	ห้องประชุม	3/3	ส�านักงานเทศบาลนครนคร	โดยมีนายวินัย	ปัดภัย	ผู้จัดการส�านักงาน
นครสวรรค์	บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

พิธีปิดโครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	ต้านยาเสพติด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ณ	บริเวณสนามเปตองลานกีฬาอุทยานสวรรค์	
พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล

กระทรวงทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมด้วย	 ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมส�านักงานทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครสวรรค์	 เทศบาลนครนครสวรรค์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์	 ส�ารวจความคิดเห็นผลตอบ
รับของ	ผู้ใช้บริการตลาดสด	และพ่อค้าแม่ค้าหลังจาก	การรณรงค์	ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	ร่วมในพธิเีปิดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	“มหกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เมอืง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ระดับประเทศ”	โดยมีนายวิจารย์	สิมาฉายา	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นประธานในพิธีเปิด
และเยีย่มชมนทิรรศการและฐานเรยีนรู	้“City	change	พฒันาเมอืงอย่างมส่ีวนร่วม	สูก่ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม”	ณ	ห้องประชมุ	
Convention	(A-B-C)	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ซิตี้	จอมเทียน	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	13	กันยายน	2561
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นายภาณุพล	 รัตนกาญจนภัทร	 ผอ.องค์การตลาด	 กระทรวงมหาดไทย	 พร้อมด้วย	 คณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น,ธนาคาร	sme,ธกส.ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยมี	นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คณะ
ผู้	บริหาร	เจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุข	และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ให้การต้อนรับ	โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประเมิน	การ
พฒันา	และยกระดบัตลาดมาตรฐาน	เกษตรปลอดภยัและร่วมรณรงค์ส่งเสรมิกิจกรรม	No	Foam	ตลาดเครอืข่าย	โครงการ	Go	Green	Plus

นายวโิรจน์	ตนัวสิทุธิ	์รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานพร้อมมอบรางวลัและเกยีรตบิตัรแก่เยาวชนทีร่่วมกจิกรรมถนนเดก็
เดิน	ครั้งที่	26	ณ	ลานเวทีด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์

นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	ณ	ชุมชนวัด
พุทธ	โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์

ประชาชนจิตอาสา“เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	พร้อมด้วย	พนักงานส�านักการสาธารณสุข	ฯ	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมกันท�ากิจกรรม	
ท�าความสะอาด	พื้นที่สาธารณะ	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	บริเวณซอยบางรักตั้งแต่หน้าร้านวงษ์พาณิชย์ถึงสี่แยกไฟแดงสับไฟ	และ
ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก
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วันพุธที่	5	กันยายน	2561	เวลา	09.00	น.	บริเวณลานด้านข้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย	ประชาชนจิตอาสา“เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	พร้อมด้วย	
พนักงานส�านกัการสาธารณสขุ	ฯ	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมท�ากจิกรรมท�าความสะอาดพืน้ทีส่าธารณะ	บรเิวณถนนรมิเขือ่นตัง้แต่สะพาน
เดชาติวงศ์ถึงบ่อบ�าบัดน�้าเสีย	และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออกบริเวณชุมชนวิมานแมน

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังคุณภาพผู้ประกอบการจ�าหน่าย
อาหารประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 “การ
บริหารงานบุคคล	การเลื่อนระดับมติ	 ก.กลาง	การประเมินผลงาน	ความก้าวหน้า	 และสวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 ”	ณ	ห้อง
ประชุม	ชั้น	5	ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	

นายจติตเกษมณ์		นโิรจน์ธนรฐั		นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีส่งัเกตการณ์น�า้ไม่ประมาท	
พร้อมรับมือ	ป้องกันปัญหาน�้าท่วม		สถานการณ์ยังปกติ	ประชาชนติดตามได้	ตลอด	24	ชั่วโมงผ่าน	App	และ	Social	Media
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โครงการภมูปัิญญาไทยพชิติภยัไข้เลอืดออก	ณ	ชมุชนข้าง	พ.ว.น	จดัขึน้เพือ่รณรงค์พร้อมกระตุน้ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสขุภาพ	โดยเฉพาะ
โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะน�าโรค	ร่วมกันท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย	และป้องกันไม่ให้ยุงกัด	ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง	ซึ่ง
ภายในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ	และท�าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง	 โดยใช้ภูมิปัญญาไทย
ดั้งเดิมของที่หาง่ายในท้องถิ่นและท�าได้เองแบบง่ายอย่างตะไคร้หอมกันยุง

โครงการวยัรุน่ยคุใหม่กบัปัญหาท้องก่อนวยัอนัสมควร	จดัขึน้เพือ่ปลกูฝังค่านิยมให้รูจ้กัเหน็คุณค่าในตวัเองตระหนกัถงึบทบาท	คณุค่าของ
ความเป็นหญิงชายในสังคม	พัฒนาการทางเพศ	รู้จักหลีกเลี่ยงปฏิเสธ	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ตลอดจนรู้จักหน้าที่ของตนตามวัย	ป้องกัน
ปัญหาท้องก่อนวัยอันสมควร

เทศบาลนครนครสวรรค์ประชุมสภาเทศบาล	สมัยสามัญ	สมัยที่	3	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้	 ในสังกัดส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	
จริยธรรม	ด้วยกิจกรรมธรรมะประจ�าสัปดาห์	โดยนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้	อายุระหว่าง	2-3	ปี	เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานคุณธรรม	 มารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ร่วมกับพี่ๆ	 นักเรียนช้ันประถมและมัธยมของโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน�้าโพใต้
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	 ในการเช่าทรัพย์สินนั้น	ฝ่ายผู้ให้เช่าย่อมนึกถึงคุณสมบัติของ	“ผู้เช่ำ”	เป็นส�าคัญ	ดังนั้นสิทธิของผู้เช่าจึงเป็นการเฉพาะตัว	เมื่อ
ผู้เช่าตายลงสัญญาเช่าก็เป็นอันระงับไป	จะไม่ตกทอดไปถึงทายาท	เช่น	นายด�าท�าสัญญาเช่าบ้านจากนายแดงเป็นระยะเวลา	3	ปี	เมื่อนาย
ด�าถึงแก่ความตายแม้ระยะเวลาเช่าจะเหลืออีก	2	ปี	ทายาทของนายด�าก็ไม่มีสิทธิอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว	แต่อย่างไรก็ตามกฎหมาย
ในเรื่องเช่าก็มีข้อยกเว้น	หากเป็นเรื่องสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา	หากผู้เช่าตายก็ย่อมตกทอดไปยังทายาทได้
	 ส�าหรับเรื่องเช่านั้น	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	537	ได้บัญญัติไว้ว่า	“อันว่ำสัญญำเช่ำทรัพย์นั้นคือ สัญญำซึ่ง
บุคคลหนึ่งเรียกว่ำ ผู้ให้เช่ำ ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่ำ ผู้เช่ำ ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งชั่วระยะ
เวลำอันมีจ�ำกัด และผู้เช่ำตกลงจะให้ค่ำเช่ำเพื่อกำรนั้น” 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/	

หากผู้เช่าตาย

สัญญาเช่าย่อมระงับไม่เป็นมรดกตกทอด

ไปยังทายาทผู้เช่า
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เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 8 

	 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้าน	ในเดอืนตลุาคมนีเ้ป็นเดอืนทีเ่ราชาว

ไทยต้องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ	2	พระองค์	คือ	ในหลวง

รชักาลที	่5	และ	รชักาลที	่9	ทีม่วีนัคล้ายวนัสวรรคตในเดอืนนีค้อืวนั

ที	่13	และวนัที	่23	ตลุาคม	ผมป้อมเทศกจิขอเชญิผูอ่้านทกุท่านร่วม

ท�าความดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง	2	พระองค์	ท่าน

ส�าหรับมุมเทศกิจในวารสารบ้านเราฉบับน้ีผมขอน�าเสนอตลาดใน

ปากน�้าโพต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว	ดังนี้

	 13.		ตลาดใต้เป็นชุมชนของคนในท้องถิ่นมาแต่เดิมตั้งอยู่

ทางทิศใต้ของเมืองปากน�้าโพ	 โดยเรียกว่าบ้านท่าตากุ๋ยอยู่ระหว่าง

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ถึงวัดเข่ือนแดงในอดีตก่อนมีสะพาน

เดชาตวิงศ์ได้มกีารแห่เจ้าทางน�า้จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์มาถงึบ้าน

ท่าตากุย๋แห่งนีแ้ล้วน�าเจ้าขึน้ประดษิฐานให้ประชาชนสกัการะ	1	คนื	

วนัรุง่ขึน้จงึแห่กลบัไปสถานรีถไฟปากน�า้โพเมือ่มสีะพานเดชาตวิงศ์

แล้ว	จงึไม่ได้มีการแห่ไปทีบ้่านท่าตากุย๋อกี	ปัจจบุนัตลาดใต้เป็นเพียง

ชื่อชุมชน

	 14.	 ตลาดนัดสวนขอบฟ้าเริ่มแรกตั้งอยู่ริมถนนไกรลาส

ฝั่งขวาจากถนนสายเอเชียไปทางอ�าเภอโกรกพระเป็นตลาดนัด

เอกชน	 ต่อมาจึงย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ปัจจุบัน	 เดิมเป็นตลาด

นัดจ�าหน่ายของอุปโภคบริโภคเปิดจ�าหน่ายในทุกวันจันทร์ต้ังแต่

บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปตลาดนี้คึกคักมากประมาณ	5-6	ปีที่ผ่าน

มา	ต่อมาผู้ประกอบการรายเดิมได้เลิกกิจการไป	พื้นที่ตลาดแห่งนี้

จึงเว้นว่างจากการจัดตลาดไประยะหนึ่ง	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2561								

ผู้ประกอบการรายใหม่ได้เข้ามาจัดเปิดเป็นตลาดย้อนยุคโดยใช้ช่ือ

ใหม่ว่า	 “ตลาดสวนขอบฟ้าวันวาน-ไนท์วินเทจ	 นครสวรรค์”	 เปิด

ค้าขายทุกวันตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป

	 15.	 ตลาดใหม่วีระกรเป็นตลาดเอกชน	 ตั้งอยู่บริเวณ

เกาะยมใกล้วัดคลองคางเปิดค้าขาย	ตั้งแต่วันที่	9	กันยายน	2559	

จ�าหน่ายของใช้อุปโภค	-	บริโภค	ทั่วไปตลอดวัน	นอกจากนี้ยังเปิด

เป็นอาคารพาณิชย์ให้ท�าการค้าอีกด้วย	 ปัจจุบันได้เปิดพื้นที่เป็น

สวนน�้าวีระกรให้เด็ก	ๆ	และประชาชนได้เล่นน�้าเพื่อพักผ่อนหย่อน

ใจ	 	

	 16.	ตลาดนดัพระเครือ่งวดัโพธาราม	ตัง้อยูใ่นวดัโพธาราม

ข้างรั้ววัดฝั่งถนนอรรถกวี	เดิมก่อนหน้านี้เมื่อ	20	ปีที่แล้ว	ตลาดนัด

พระเครื่องอยู่บริเวณใต้โรงแรมตึกเหลืองหน้าวัดมีการค้าขายมา

นานหลาย	10	ปี	เนื่องจากเป็นการให้เช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคล

ใต้โรงแรมท�าให้เกดิความไม่เหมาะสมทางวัดจงึให้ย้ายมาอยูใ่นพืน้ที่

ปัจจุบัน	 	 ตลาดน้ีปัจจุบันเปิดจ�าหน่ายในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เช้าถึง

เที่ยง

	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอเพียง	4	ตลาดนี้ก่อน	ฉบับหน้ามาตาม

ต่อตลาดที่เหลือ	สวัสดีครับ

ตลาดวันวานสวนขอบฟ้าย้อนอดีต																											

ตลาดพระเครื่องวัดโพจ�าหน่ายทุกวันจันทร์
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	เป็นต้นมา		มีข้าราชการ		พนักงาน
ทางราชการ	และรัฐวิสาหกิจจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ต้องตื่นเช้า	 ไม่ต้อง
เร่วรีบท�าภารกิจส่วนตัวต่าง	ๆ		แล้วก็รีบเดินทางไปท�างาน					
	 หลายคนอาจจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจ	ที่ได้ปลดภาระอันหนัก
อึ้งลงจากบ่า	 อีกหลายคนก็อาจจะรู้สึกแปลก	 ๆ	 โหวง	 ๆ	 เหวง	 ๆ		
เพราะวันที่	 1	 ต.ค.ปีนี้เป็นวันจันทร์วันท�างาน	 แต่ก็หวังว่าคงไม่มี
ใครลุกขึ้นแต่งเครื่องแบบเตรียมตัวไปท�างานหรอกนะ		
	 ค�าว่า	“เกษยีณ”	ตามพจนานกุรมฉบับราชบณัฑติยสถาน	
มคีวามหมายว่า	“สิน้ไป”	ซึง่ใช้เก่ียวกบัการก�าหนดอาย	ุเช่น	เกษยีณ
อายุราชการ	 ก็จะหมายถึงการสิ้นก�าหนดเวลารับราชการ	 หรือ
การท�างาน	 โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศต่าง	 ๆ	 ในแถบเอเชีย	 รวม
ถึงประเทศไทย	 มักถือก�าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุ	 60	 ปีบริบูรณต้อง
เกษยีณอายพุ้นจากสภาพการท�างาน	เพือ่ให้ร่างกายได้พกัผ่อนจาก
การตรากตร�า		ท�ามาหาเลี้ยงชีพตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมายาวนาน				
	 เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ	 แน่นอนว่าความคิด	
ความรู้สึก	และความหมายของการเกษียณ	ส�าหรับแต่ละคนย่อมมี
ความแตกต่างกันไป	 ขึ้นอยู่กับทัศนคติ	 และความพร้อมของแต่ละ
บุคคล	 การเกษียณอาจส่งผลในทางลบมากกว่า	 ท้ังในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจติใจ	ตลอดจนวถิชีวีติทีต้่องเปลีย่นแปลงไปด้วยสาเหตุ
ต่าง	ๆ	อาทิ	การหมดอ�านาจและบทบาทในทางสังคม	การสูญเสีย
รายได้	เป็นต้น					
	 	สิง่ส�าคญัทีจ่ะต้องท�าเสยีแต่วันนีก้ค็อื	การเตรยีมตวัเองให้
มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	เพื่อให้แน่ใจว่า	
ในอกีหลาย	ๆ 	ปีข้างหน้า	หลังจากทีเ่กษยีณไปแล้ว	จะยงัคงสามารถ
ด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีวามสขุ	จวบจนวาระสดุท้ายของชวีติ	เพราะ
สมยันีด้้วยเทคโนโลยทีางการแพทย์	และแนวโน้มการให้ความส�าคัญ
กบัการดแูลรกัษาสขุภาพ	ท�าให้อายขัุยเฉลีย่ของมนษุย์	มรีะยะเวลา
ยาวนานขึน้	ดงันัน้เพ่ือให้การด�ารงชวิีตภายหลงัเกษยีณเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีความสุข	จึงควรใส่ใจกับประเด็นต่าง	ๆ	ดังน้ี																																																									

สุขภาพดีต้องมาก่อน
	 	เพราะค�าว่า	“ไม่เป็นไร”	ใช้ไม่ได้กับเรื่องสุขภาพ	เราจึง
ควรปฏิบัติตามข้อแนะน�า	คือ		
						 1.	 	 หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงและอาการ	 ซึ่งเป็น
สัญญาณเตือนต่าง	ๆ	 เช่น	อาการปวดหัวเป็นประจ�า	นอนไม่หลับ	

น�้าหนักเพิ่ม	หรือลดผิดปกติ	เพื่อจะได้รีบปรึกษาแพทย์
		 2.	บรโิภคอาหารให้เหมาะสมกบัวยั	เช่น	เลือกทานอาหาร
ที่มีไขมันแต่พอควร	หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด	เป็นต้น
		 3.	ออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย
ของแต่ละคนอย่างสม�่าเสมอ
		 4.	ท�าจติใจให้แจ่มใส		สนใจบคุคลและสิง่แวดล้อมรอบตัว
ให้มากขึ้น

ฐานะการเงินราบรื่น      
		 เป็นอีกประเด็นส�าคัญที่จะส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตหลัง
เกษียณว่า	จะเป็นไปอย่างมีความสุข	ราบรื่น	เลี้ยงดูตนเองได้	หรือ
ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัวและลูกหลาน	 ซึ่งฐานะการเงินภาย
หลังเกษียณจะเป็นอย่างไรนั้น	ขึ้นอยู่กับ	3	กิจกรรมส�าคัญคือ			
		 1.	 การออม	จะดีมากถ้ามีการวางแผนและได้เก็บออมไว้
แต่เน่ิน	 ๆ	 ตั้งแต่ยังท�างานอยู่	 และมีระยะเวลาการออมที่ยาวนาน	
เมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณ	 ก็จะมีความพร้อม	 เจ็บป่วยขึ้นมาจะใช้เงิน
ที่ไหนรักษาตัว	โดยไม่ต้องคิดพึ่งพาลูกหลาน
		 2.	การหาเงนิเพิม่	เพราะ	“อตัราเงนิเฟ้อ”	คือ	ศัตรตูวัฉกาจ
ต่อการด�ารงชีวิตและการออม	จึงไม่ควรที่จะประมาท	ถึงแม้ว่าจะมี
เงินออมอยู่แล้วก็ตาม						
		 3.	การบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน		คนวัยเกษียณ
ควรค�านงึถงึความมัน่คงทางการเงนิเป็นเรือ่งส�าคญั	เพราะอาจจะมี
วันใดวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเกิดค่าใช้จ่าย	ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้	อย่าง
น้อยที่สุดก็คือ	ค่ารักษาพยาบาล
 
	 สุดท้าย	 ....ก่อนจากกันในฉบับนี้	 	 ผู้เขียนขอเสนอแนะ	
แนวทางสร้างความสุขหลังเกษียณ  4 ประการ		คือ
							 1.	อยู่ได้ด้วยตนเอง	และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
					 2.	อย่าให้ชวีติไร้คณุค่า	เป็นทีพ่ึง่ทางปัญญาให้กบัลกูหลาน	
และท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	
			 3.	พงึตระหนกัในสจัธรรมทีว่่า	ชวีติย่อมมกีารเปลีย่นแปลง	
อย่ายึดติด	และจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
							 	4.		ศึกษาธรรมะ	และหลักค�าสอนของศาสนา	เพื่อจิตใจ
ที่สุขสงบ
 เพียงเท่ำนี้  ชีวิตหลังเกษียณก็จะเกษมสุด ๆ ค่ะ

เกษียณอย่างเกษม
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	 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	

ซึ่งได้ก�าหนดโทษตามความผิดไว้ดังนี้

	 1.	บุคคลใดท�าให้เสียหาย	ท�าลาย	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

โดยมิชอบ	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	๙)

	 2.	บุคคลใดกระท�าด้วยประการใดโดยมิชอบ	เพื่อให้การท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ	ชะลอ	ขัดขวาง	หรือ

รบกวนจนไม่สามารถท�างานตามปกติได้	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี						หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	

10)

	 ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา	๙	หรือมาตรา	๑๐	เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น	ต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกิน	10	ปี	และปรับไม่เกิน	200,000	บาท	แต่ถ้าเป็นเหตุให้		บุคคลอื่นถึงแก่ความตายโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่า	ต้องระวางโทษ

จ�าคุกตั้งแต่	5	ปีถึง	20	ปี	และปรับตั้งแต่	100,000	บาท	ถึง	400,000	บาท	(มาตรา	๑๒/๑)

	 3.	บุคคลใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือ			ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ง

ข้อมลูดงักล่าว	อนัเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของบุคคลอืน่โดยปกตสิขุ	ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ	100,000	บาท	(มาตรา	

๑๑	วรรคหนึง่)	บคุคลใดส่งข้อมูลคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์แก่บคุคลอืน่อันมลีกัษณะเป็นการก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร�า

คาญแก่ผู้รบัข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	โดยไม่เปิดโอกาสให้ผูร้บัสามารถบอกเลกิหรอืแจ้งความประสงค์เพือ่ปฏเิสธ

การตอบรับได้โดยง่าย	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	200,000	บาท	(มาตรา	11	วรรคสอง)

	 	4.	บคุคลใดโดยทจุรติ	หรอืโดยหลอกลวง	น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีบ่ดิเบอืนหรอืปลอมไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วน	 หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ	 โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน	 อันมิใช่การกระท�าความผิดฐาน

หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	

14	(1))

... ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...

	 5.	 บุคคลใดน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด	 ๆ	

ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ	(มาตรา	14	(4))

	 6.	บุคคลใดน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึง

ได้ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ทีป่รากฏเป็นภาพของผูอ้ืน่	และภาพนัน้เป็นภาพทีเ่กดิ

จากการสร้างขึน้	ตดัต่อ	เตมิหรอืดดัแปลงด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืวธิี

การอื่นใด	โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่นถูกเกลียด

ชัง	หรือได้รับความอับอาย	รวมถึงเป็นการกระท�าต่อภาพของผู้ตาย	และกา

รกระท�านั้นน่าจะท�าให้บิดา	 มารดา	 คู่สมรส	หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง	

ถูกดูหมิ่น	หรือถูกเกลียดชัง	หรือได้รับความอับอาย	ผู้กระท�าต้องระวางโทษ

จ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	และปรับไม่เกิน	200,000	บาท	(มาตรา	๑๖)

ข้อมูลจาก	 :	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	

2560
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	 หากเฉลี่ยค่าหลอด	 กับค่าไฟและอายุการใช้งานของหลอดทั้ง	 3	 ประเภท	 จะเห็นว่าการเลือกซื้อหลอด	 LED	 ถือเป็นการ

ลงทุนที่คุ้มค่า	ในระยะยาว	เพราะฉะนั้น	เปลี่ยนมาใช้หลอด	LED	กันเถอะ

เทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า

รณรงค์ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศและลดการใช้พลังงาน

มาเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด	LED	กันเถอะ

	 ปัจจุบันหลอด	 LED	 เริ่มมีวางจ�าหน่ายมากขึ้น	 แต่ด้วยราคาที่สูงกว่าหลอดไส้และหลอดคอมแพกต์	 จึงท�าให้คนส่วนใหญ่ยังไม่

เปลี่ยนมาใช้	หลอด	LED	กันมากนัก	แต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบหลอดไฟทั้ง	3	ประเภท	ที่ความสว่างเท่ากัน	 (650	Lumens)	จะพบว่า	

หลอด	LED	นั้นคุ้มค่ากว่าหลอดไส้	และหลอดคอมแพกต์	ทั้งในเรื่องของความ	“อึด	ประหยัด	และปลอดภัย”

	 โดยอายุการใช้งานของหลอด	LED	(8	Watts)	นั้นยาวนานถึง	15,000	ชั่วโมง	ในขณะที่หลอดคอมแพกต์	(60	Watts)	และหลอด

ไส้	(13	Watts)	นั้นมีอายุการใช้งาน	6,000	และ	1,000	ชั่วโมง	ตามล�าดับ
	 ส่วนในเร่ืองของความปลอดภยัจากแสง	UV	และสารปรอท	กไ็ม่ต้องเป็นห่วงครบั	

เพราะหลอด	LED	นั้น	ปราศจากทั้ง	UV	และสารปทอท

	 ในส่วนของค่าไฟ	 หลอด	 LED	 ประหยัดค่าไฟได้มากกว่าหลอดคอมแพกต์และ

หลอดไส้	ดูได้จากการค�านวณค่าไฟ	ในกรณีที่เราเปิดไฟทิ้งไว้	24	ชั่วโมง	เป็นเวลา	1	เดือน	

(30	วัน)	โดยคิดอัตราค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ	4	บาท	จะพบว่า
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วำรสำรฉบับเดือนตุลำคมนี้  เข้ำสู่ช่วงฤดูปลำยฝนแล้ว หลังจำกที่ชุ่มฉ�่ำกันมำหลำยเดือน  สำยฝนที่โปรยลงมำ

แม้จะน�ำพำควำมเย็นสบำยมำให้แต่รู้หรือไม่ว่ำ เจ้ำเชื้อโรคต่ำง ๆ ก็แอบแฝงมำด้วยเหมือนกัน  ไวรัส RSV เป็น

ไวรัสที่พบมำกและเจริญเติบโตได้ดีช่วงที่มีอำกำศชื้น  ติดต่อได้ง่ำย เพียงใกล้ชิดทำงลมหำยใจ  หรือสำรคัดหลั่ง 

หลังจำกได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัวประมำณ 2-6 วัน
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“ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง” 

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับ บริษัท นิภาพรพัฒน์ จ�ากัด (วีสแควร์-พลาซ่า) บริษัท โตโยต้า 

นครสวรรค์ 1981 จ�ากัด และ โรงพยาบาลปากน�้าโพ จับแจกรางวัลส�าหรับผู้เสียภาษี

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด พร้อมประกาศรายชื่อผู้ ได้รับรางวัล

 นำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธำนในกำรจับรำงวัลผู้ช�ำระภำษีภำยในก�ำหนด
โครงกำร “ช�ำระภำษีมีรำงวัล”ปีที่ 3 ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 ส�ำนักงำนเทศบำลนครนครสวรรค์ 
 ส�ำหรบักำรจบัรำงวลัครัง้นีส้บืเนือ่งจำกทีท่ำงเทศบำลนครนครสวรรค์ จดัท�ำโครงกำรช�ำระภำษมีรีำงวลัมำอย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่
ในปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยร่วมกับบริษัท นิภำพรพัฒน์ จ�ำกัด (วีสแควร์-พลำซ่ำ) และ บริษัท โตโยต้ำนครสวรรค์ 1981 จ�ำกัด และ บริษัท
โรงพยำบำลปำกน�้ำโพ จ�ำกัด เป็นผู้สนับสนุนของรำงวัล เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ประชำชนเต็มใจในกำรช�ำระภำษีภำยในระยะเวลำที่
ก�ำหนด และน�ำรำยได้จำกกำรเสียภำษีมำพัฒนำท้องถิ่นและพัฒนำบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนโดยมีเง่ือนไขกำร
จับรำงวัลนั้นผู้เสียภำษีจะต้องช�ำระภำษีภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดและเต็มจ�ำนวนไม่ผ่อนช�ำระ ซึ่งตอนนี้ครบก�ำหนดช�ำระภำษีเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งภำษีโรงเรือน ภำษีที่ดิน ภำษีป้ำย และภำษีบ�ำรุงท้องที่ ทำงเทศบำลนครนครสวรรค์ จึงท�ำกำรจับรำงวัลรำยชื่อ
ของผู้เสียภำษี ที่ช�ำระตำมก�ำหนดในวันที่ 18 กันยำยน 2561 โดยได้รับเกียรติจำก คุณวัลลภัคธิ์ ไกรพฤกษะวัน บริษัทนิภำพรพัฒน์ 
จ�ำกัด (วี-สแควร์พลำซ่ำ) คุณอเล็กซำนเดรีย คุวำนันท์ ผู้ประสำนงำน ตัวแทนจำกโตโยต้ำ นครสวรรค์ (1981) จ�ำกัด ผู้แทน บริษัท
โรงพยำบำลปำกน�้ำโพ จ�ำกัด ตลอดจนคณะผู้บริหำรของทำงเทศบำลนครนครสวรรค์ ร่วมจับรำงวัลในครั้งนี้ 

ส�ำหรับรำยชื่อผู้ที่ได้รับรำงวัลซึ่งมีทั้งหมด 21 รำงวัล ดังนี้ 
รำงวัลที่ 1 โทรทัศน์ LED คุณสุรสิทธิ์ รักษ์สิงข์ศิริคุบ
รำงวัลที่ 2 ตู้เย็น คุณสมบัติ อยู่สบำย
รำงวัลที่ 3 ไมโครเวฟ มิสซังคำทอลิก
รำงวัลที่ 4 ไมโครเวฟ คุณบุณรอด พิมพ์ชนะ
รำงวัลที่ 5 พัดลมตั้งพื้น คุณวิเรียม แก้วเกตุ
รำงวัลที่ 6 พัดลมตั้งพื้น คุณณรงค์ ลิ้นจี่ทอง
รำงวัลที่ 7 พัดลมตั้งพื้น ด.ต.อำวุธ อินทสวัสดิ์
รำงวัลที่ 8 พัดลมตั้งพื้น คุณอรวรรณ โรจน์นิรันทร์กิจ
รำงวัลที่ 9 พัดลมตั้งพื้น คุณณัฐชนน สิทธิชัย
รำงวัลที่ 10 พัดลมตั้งพื้น คุณวีณำ กิตติรัตนวศิน
รำงวัลที่ 11 พัดลมตั้งพื้น จ.ส.ต.ภัณฑิลำ ศรีพงษ์เพลิด
รำงวัลที่ 12 พัดลมตั้งพื้น คุณปรเมศ เหตระกูล
รำงวัลที่ 13 พัดลมตั้งพื้น คุณพวงทอง เฉลิมวุฒิกุล
รำงวัลที่ 14 พัดลมตั้งโต๊ะ คุณศศิธร รัตนวิฬำร์
รำงวัลที่ 15 พัดลมตั้งโต๊ะ บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
รำงวัลที่ 16 พัดลมตั้งโต๊ะ คุณสำวิตร โพธิ์แก้ว
รำงวัลที่ 17 พัดลมตั้งโต๊ะ คุณชวนพิศ เกศำพร
รำงวัลที่ 18 พัดลมตั้งโต๊ะ คุณเสำร์แก้ว ศิริภำพ
รำงวัลที่ 19 หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ คุณประเทือง สุขมำก
รำงวัลที่ 20 หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ คุณพิชัย วิบูลย์วัฒนกุล
รำงวัลที่ 21 กระทะไฟฟ้ำ คุณธนำศักดิ์ อิศรำกุลสิริภัณฑ์ 
          (นำยพิชัย อมรประเสริฐ์สุข)

*ทั้งนี้ผู้ที่มีรำยชื่อรับรำงวัลสำมำรถมำติดต่อขอรับรำงวัลได้ สอบถำมโทร. 0-5621-9555



กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร


