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	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 เปิดเผยว่า	
เทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความส�าคญักบัการน�าเทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนร่วมในการให้
บรกิารประชาชนในด้านต่าง	ๆ 	ทัง้การตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดคณุภาพสงู	(CCTV)	
เพื่อเฝ้าระวัง	 ป้องปรามปัญหาอาชญากรรม	 และประโยชน์ทางคดีการจราจร	 การ
ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	 การ
พฒันาการเรยีนการสอนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ด้วยอปุกรณ์	สือ่การ
เรยีนการสอนสมยัใหม่	อกีทัง้การให้บรกิารระบบอนิเทอร์เนต็ไร้สาย	(WiFi)	ฟร	ีในพืน้ที่
สาธารณะแก่ประชาชนทัว่ไปมาอย่างต่อเนือ่ง	จนถงึปัจจบุนัเทศบาลนครนครสวรรค์มี
แนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพของระบบ	WiFi	ให้ดยีิง่ขึน้	โดยจะด�าเนนิการพัฒนา	
ปรับปรุง	ระบบที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ 	อาทิ	การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	ซึ่ง
จะมผีลท�าให้คุณภาพสัญญาณ	และรศัมกีารใช้งานในแต่ละจดุทีใ่ห้บรกิารดมีากขึน้	และ
ในอนาคตคาดว่าจะด�าเนินการเพิ่มจุดให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
	 แต่ทั้งนี้	เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภำพการให้บริการได้อย่างเต็มคุณภาพ	
จึงมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้งานในระบบช่องสัญญาณใหม่	 ในการนี้จึงมีความ
จ�าเป็นต้องรบกวนท่านพี่น้องประชาชนลงทะเบียนใช้งานในระบบช่องสัญญาณใหม	่
แทนระบบเดิม	 ที่จะยุติการให้บริการ	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 เช่นเดิม	 โดยในระบบ
ช่องสัญญาณใหม่นี้นอกจากจะได้ใช้บริการสัญญาณ	WiFi	 ที่มีคุณภาพในการบริการ
ด้านต่าง	ๆ	สูงขึ้น	และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นแล้ว	ผู้สมัครยังจะสามารถไปใช้งานใน
จังหวัดและอ�าเภออื่น	ๆ	นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ในพื้นที่บริการอื่นผ่านทาง
ระบบของ	TOT	ได้ในอนาคต
 ในส่วนของกำรสมัครใช้งำน WiFi ของเทศบำลนครนครสวรรค์ในระบบ
ช่องสัญญำณใหม่แทนช่องสัญญำณเดิมที่จะยุติกำรให้บริกำรนั้น ประชำชนทั้ง        
ผู้ใช้รำยใหม่และรำยเดิมสำมำรถสมัครรับบริกำรได้ท่ี งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
ช้ัน 3 เทศบำลนครนครสวรรค์ โดยใช้บตัรประชำชนและอปุกรณ์ทีจ่ะใช้งำนประกอบ
กำรลงทะเบียน ทั้งนี้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 
056-219528 ในวันและเวลำรำชกำร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครนครสวรรค์น้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ	“อยู่อย่ำงพอเพียง”	และโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส	ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นสถาน

ศึกษาพอเพียงเมื่อปี	พ.ศ.	2552

	 และในปี	พ.ศ.	2561	โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส	ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง	ทางโรงเรียนเข้า

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้านการศึกษา	 และผ่านเกณฑ์

ประเมิน	 โดยคณะกรรมการการตรวจประเมนิจากกระทรวงศกึษาธกิาร	 โดยในการประเมินทางโรงเรยีนแบ่งเป็น	8	ฐานการเรยีนรู้	

ประกอบด้วย		

ฐานการเรียนรู้ที่	1	โรงเรียนธนาคาร		เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส,

ฐานการเรียนรู้ที่	2	ร�ากลองยาว	

ฐานการเรียนรู้ที่	3	ดนตรีไทย

ฐานการเรียนรู้ที่	4		ดนตรีสากล		

ฐานการเรียนรู้ที่	5	ธนาคารขยะ	

ฐานการเรียนรู้ที่	6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ฐานการเรียนรู้ที่	7	ห้องสมุด	

ฐานการเรียนรู้ที่	8.	แหล่งเรียนรู้สวนพอเพียง

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ในสังกัดส�านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ผ่านการประเมิน

เพื่อยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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 “สุขกำย สุขใจ เข้ำใจ เข้ำถึง พึ่งได้”	คือปณิธานของโรงเรียนสร้างสุข

ผู้สูงวัย	โรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อ	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ให้มีสุขภาพแข็ง

แรง	 ทั้งร่างกายและจิตใจ	 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านับถอยหลังไปอีกไม่กี่ปี	

สังคมไทยเราจะก้าวเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุ	ซึ่งทางหน่วยงานหรือพื้นที่ต่าง	ๆ	ต่างได้

มีการเตรียมความพร้อมตั้งรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น	

	 เทศบาลนครนครสวรรค์และองค์กรภาคีเครือข่ายประกอบด้วย	 ศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 ชมรมผู้สูงอายุ	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	 1	 เทศบาล

นครนครสวรรค์	ชมรมเวชบคุคลคาทอลกิ	ชมรมผูส้งูอาย	ุอาสนวหิารนกับญุอนันา	

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์	โรงเรียนลาซาลโชติรวี	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีสวรรค์ประชารักษ์	 โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน�้าโพ	 สโมสรไลออนส์ปากน�้าโพ	

และชมรมรวมใจ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญ	 และได้มีการก่อตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูง

วัยขึ้น		หลักสูตรปริญญาชีวิต	โครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้

สูงวัย		

	 โดยจะให้ผูส้งูอายทุ�ากจิกรรมร่วมกนั	ฝึกสอนอาชพี	ตลอดจนการดูแลตวั

เองเรื่องของสุขภาพ	สุขลักษณะ	สามารถดูแลตัวเองได้	มีร่างกายแข็งแรง	อารมณ์

แจ่มใสร่าเริง	ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า		ซึ่งผู้สูงวัยที่ส�าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมิน

ตามโครงการนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

โรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรปริญญาชีวิต
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์โดยการน�าของนายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค์	ได้มนีโยบายในการพฒันาเมอืงในด้านต่าง	ๆ 	มาโดยตลอด	สขุอนามยัคณุภาพและ

ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์	 ได้การลงพื้น

ทีต่รวจตดิตามมาตลอดเพือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูบ้รโิภคในการซือ้สนิค้าทีป่ลอดภยัและ

เป็นธรรมตลอดจนการพฒันาให้ทนัต่อยคุสมยั	“ตลาดสดเทศบาล”	ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรบัคดั

เลือกเป็น	“ตลาดสดติดดาว”		

	 โดยกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	ด�าเนิน	“โครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับ

การค้ายคุใหม่”	เป็นโครงการท่ีจดัตัง้ข้ึน	เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุตลาดสดท่ีมศีกัยภาพและความ

พร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสด	ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	มีการจัดจ�าหน่ายสินค้า

ที่หลากหลายและมีคุณภาพ	เป็นการสร้างความพร้อมของตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการ

ค้าภายใน	และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาตลาดสู่การค้ายุคใหม่	ตลาดที่มีมาตรฐานที่ได้รับคัด

เลือกเป็น	“ตลาดสดติดดาว”	สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับตลาดแห่งอื่นๆ	ในแต่ละท้อง

ถิ่นได้ต่อไป

หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก “ตลำดสดติดดำว”	มี	4	ด้าน	ได้แก่

 1) ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค	การตดิป้ายแสดงราคาการใช้เคร่ืองช่ังตวงวดัท่ีมีมาตรฐาน	

มีความหลากหลายของสินค้า	สินค้ามีคุณภาพ	

 2) ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร	มีผลการตรวจสอบสารตกค้างตามมาตรฐานโดยหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	การดูแลด้านสุขอนามัยของผู้จ�าหน่ายสินค้าตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย	

 3) ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม	 ผ่านตามข้อก�าหนดของกรมอนามัยด้านสุขาภิบาลสิ่ง

แวดล้อมขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารและผู้ขายของในตลาด	

 4) ด้ำนควำมพร้อมในกำรรองรับกำรตลำดยุคใหม	่มีการใช้ระบบ	QR	Code	มีระบบ

การช�าระเงิน	Online	และมีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารตลาด

“ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ตลาดสดติดดาว

เพื่อรองรับการค้ายุคใหม่”
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นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นต่อ	 (ร่าง)	 แผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศ

นครสวรรค์

	 ทั้ งนี้ จากการที่ ส� านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่ง

แวดล้อมไทย	 พิจารณาคัดเลือกให้เทศบาลนครนครสวรรค์

เป็นพื้นท่ีต้นแบบเมืองนิเวศท่ีราบลุ่มแม่น�้า	 และร่วมกันจัด

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้าบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม“เมืองนิเวศ”

ท�าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ	เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

	 โดยทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการจัดการประชมุเพือ่ระดมความคดิเหน็จากผูแ้ทนชมุชน	และหน่วยงานต่างๆ	ในประเดน็

ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าข้อมูลประกอบการก�าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 ไปเมื่อ

วันที่	30	สิงหาคม	2561	ที่ผ่านมา	และน�าข้อมูลที่ได้รับไปจัดท�า(ร่าง)	แผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศนครสวรรค์	โดยสรุป

ประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาจากการศึกษาข้อมูลและการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น	ประกอบด้วย

 อันดับที่ 1 กำรป้องกันอุทกภัย 

 อันดับที่ 2 กำรจัดกำรน�้ำเสีย และกำรจัดกำรขยะ 

 อันดับที่ 3 พื้นที่สีเขียวและนันทนำกำร 

 อันดับที่ 4 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและควำมหลำกหลำย

 ทำงชีวภำพในและรอบเมือง และกำรจัดกำรกำรเดินทำง

 และขนส่งอย่ำงยั่งยืน

	 ในการนี้จึงก�าหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ	 (ร่าง)	 แผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศนครสวรรค์ใน

คร้ังนี้ขึ้น	 เพื่อน�าเสนอรายละเอียดแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และรับฟังความคิดเห็น

ต่อ	(ร่าง)	แผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศนครสวรรค์จากผู้แทนชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานราชการ	และ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์	สังเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เขตเทศบาล

นครนครสวรรค์และพืน้ทีใ่กล้เคยีง	ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิโครงการเทศบาลนครนครสวรรค์มุง่สูเ่มืองคาร์บอนต�า่	ทีเ่ทศบาล

นครนครสวรรค์รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้นเพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน	การจัดการระบบ

บ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา	และการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
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	 นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์แสดงความยนิดกีบัทมีสโมสรยกน�า้หนกัเทศบาลนครนครสวรรค์	

ในโอกาสเข้ารายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน	EGAT	ยกน�้าหนักเยาวชนนานาชาติ	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2561	ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ครั้งที่	2	ณ	โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี	อ�าเภอเมืองฯ	จังหวัดราชบุรี	ในระหว่างวันที่	10	-	15	ตุลาคม	

พ.ศ.	2561	ที่ผ่านมา

ผลกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน	ประกอบด้วย

	 1.	นายศราวุธ	อิสระ	รุ่น	77	กก.	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง

	 2.	นางสาวสุภัชชา	หัสดงค์	รุ่น	63	กก.	ได้รับรางวัล	2	เงิน	1	เหรียญทองแดง

	 3.	นางสาววรรณวิษา	หนูสม	รุ่น	69	กก.	ที่รับได้รับรางวัล	1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง

	 			ปัจจุบันศึกษาอยู่	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

	 4.	นางสาวกมลลักษณ์	สิงหภน	รุ่น	69	กก.	ได้รับรางวัล	1	เหรียญเงิน

	 5.	นางสาววนิดา	ชอบงาม	รุ่น	75	กก.	ได้รับรางวัล	3	เหรียญทอง

	 6.	นางสาวเยาวลักษณ์	จันดี	รุ่น	75	กก.	ได้รับรางวัล	1	เหรียญเงิน

	 7.	นางสาวจิรัชญา	กลัดบุบผา	รุ่น	90	กก.	ได้รับรางวัล	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน

	 			-	ได้รับรางวัล	นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเยาวชนหญิง	ท�าลายสถิติ	23	กก.

	 			-	ปัจจุบันศึกษาอยู่	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 8.	นางสาวนันทนัช	จันทร์ทอง	รุ่น	+90	กก.	ได้รับรางวัล	2	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง

	 			-	ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมเยาวชนหญิง	คะแนน	560

			 			-	รางวัลที่	3	คะแนนรวมทีมเยาวชน	ชาย-หญิง	คะแนน	907

	 9.	นางสาว	เปรมศิริ	บุญพิทักษ์	รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเยาวชนหญิง

	 10.	นางสาว	จิรัชญา	กลัดบุบผา	นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเยาวชนหญิง	ท�าลายสถิติ	23	กก.

โดยมีผู้ฝึกสอน	ประกอบด้วย

	 1.นายประวิทย์	อ�่าอ่อน	หัวหน้าผู้ฝึกสอน

	 2.นางสาวเปรมศิริ	บุญพิทักษ์	โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

	 3.นายวิธวัฒน์	กฤษเพ็ชร	โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

	 4.นายนิติ	ค�าเอี่ยม	โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

	 5.นายพิทยา	ตีบนอก	โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

	 6.นายกฤษณะกัณฑ์	จิตรศิลป์	โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

“ยกน�้าหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ 

กวาดรางวัลยกน�้าหนักเยาวชนนานาชาติ

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”
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สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 สุโขทัยธานีเกมส์

จากกีฬา ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอลชายหาด, วอลเลย์บอลในร่ม, วิ่ง 100 เมตร ชาย, 

วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย, ขว้างจักร หญิง, แบดมินตัน, เปตอง

อยู่อันดับที่ 13 จาก 84 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครสวรรค์ คว้าได้ 18 เหรียญ ประกอบด้วยเหรียญ

4
เหรียญทอง

3
เหรียญเงิน

11
เหรียญทองแดง
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นางจนิตนา	เสรภีาพ	รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในพธิเีปิดการประชุมอบรมให้ความรูด้้านโภชนาการ	ด้านสุขาภิบาล
อาหารที่ถูกสุขอนามัย	 ส�าหรับแม่ครัวและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 ณ	 ห้องประชุมส�านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

นายสเุทพ	วงษ์พานชิ	รองผูว่้าราชการจงัหวดันครสวรรค์	เป็นประธานในพธีิปิด	งานวนัทีอ่ยูอ่าศยัโลก	ภาคกลางและตะวนัตก	“การพัฒนา
ทีอ่ยูอ่าศยั	ทีด่นิรฐั”	ณ	ห้องประชมุชัน้	5	ส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยนายณรงค์	มะระยงค์	รองนายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	
ตัวแทนเทศบาลนครนครสวรรค์	ตลอดจนผู้แทนจากกลุ่มจังหวัด	ๆ	ต่างมาร่วมพูดคุย	

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ให้โอวาทและอวยพรนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย	รอบคัดเลอืกระดบัภาคเหนอื	ครัง้ที	่36	ประจ�าปีการศกึษา	2561	ก�าหนดการแข่งขนัระหว่าง
วันที่	17	-	28	ตุลาคม	2561	ณ	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	จังหวัดสุโขทัย

นายสมศกัดิ	์อรณุสรุตัน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารเทศบาลนครนครสวรรค์	คณะครผููฝึ้กสอน	นกักฬีา	
โรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมพธิเีปิดการแข่งขันกฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย	รอบคดัเลือกระดบั
ภาคเหนือ	ครั้งที่	36	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ณ	สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย	โดยท�าการแข่งขันระหว่างวันที่	19	-	28	ตุลาคม		
2561	ณ	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	จังหวัดสุโขทัย		
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เทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนาเทคโนโลยรีะบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด(CCTV)	ทัว่เขตเทศบาลฯ	เพือ่เฝ้าระวงั	ป้องปรามปัญหาอาชญากรรม	
ยาเสพติด	และการสืบสวนติดตามผู้กระท�าความผิดกฎหมาย

นายจิตตเกษมณ์		นิโรจน์ธนรัฐ		นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมให้การต้อนรับ	นายอรรถพร	สิงหวิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	
และ	 นางประภาวดี	 สิงหวิชัย	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์	 เน่ืองในโอกาสเดินทางมารับต�าแหน่งวันแรก	 	ณ	 จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์

“จติอาสาพฒันาเมอืงนครสวรรค์”	เราท�าความดด้ีวยหวัใจ	ร่วมกนัท�าความสะอาดบรเิวณสีแ่ยกสับไฟ	เกบ็กวาด	เกบ็ขยะรมิทาง	ดายหญ้า	
พื้นที่สาธารณะ	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	ด�าเนินการตรวจสุขลักษณะสถานที่จ�าหน่ายอาหาร	และตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
พร้อมบริโภค	 ภาชนะอุปกรณ์	 และมือผู้ประกอบปรุงอาหาร	 ตามโครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหาร	 และ
ประชาสัมพันธ์	วิธีการล้างมือให้สะอาดถูกวิธี
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พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	 จ�านวน	 89	 รูป	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร							
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	13	ตุลาคม	2561	ณ	บริเวณริมน�้าหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต	13	ตุลาคม	2561		ณ	ศาลาประชาคม

พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 เน่ืองในวันคล้าย					
วันสวรรคต	ณ	สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ประชาชนชนจิตอาสาร่วมกันท�ากิจกรรม	“	จิตอาสา		เราท�าความดี	ด้วยหัวใจ”		เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	13	ตลุาคม	2561	ณ	บรเิวณหน้าป้ายอทุยานสวรรค์	โดยร่วมกนัท�าความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ		เก็บกวาดถนน	ดายหญ้า	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ตั้งแต่บริเวณสี่แยกสะพาน
เดชาติวงศ์ถึงตลาดศรีนคร	และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายพาหะของไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
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พิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		วันที่	23	ตุลาคม		2561	

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมร�าลึกเนื่องในวันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	วันที่	23	ตุลาคม		2561

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	วันที่	23	ตุลาคม		2561

ประชุมสภาเทศบาล	สมัยสามัญ	สมัยที่	4	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561

“เมืองนิเวศ”	เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม
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นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจ	“กินเจ	อิ่มกาย	อิ่มบุญ”	ณ	ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศูนย์ท่ารถ

สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ตรวจอาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลกินเจ	 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ	 เพ่ือให้
ประชาชนผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร	

ประชมุคณะกรรมการกองทนุหลกัประกันสขุภาพเทศบาลนครนครสวรรค์		ครัง้ที	่	4	/	2561		ณ	ห้องประชมุ	3/3		เทศบาลนครนครสวรรค์				

โครงการอบรมด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 การสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีของพนักงานครูในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์	เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ	เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม
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โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	สังกัดส�านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์		ท�าพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ		บดินทรเทพยวรางกูร	การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน	“มวก.นนทบุรีคัพ”	ครั้งที่		25	พ.ศ.	2561	ไปยังโรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	คณะ
ผู้บริหาร	 น�าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ลงพื้นท่ีเย่ียมผู้ป่วยโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์		

นกักีฬาวอลเลย์บอลชายหาด	โรงเรยีนเทศบาลวัดพรหมจรยิาวาส	(ท.3)	นกักีฬาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกฬีาโรงเรยีนสงักดั
เทศบาลนครนครสวรรค์		คว้ารางวัลรองชนะเลิศ	“Euro	Cake	beach	volleyball	2018”		

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายสมศักดิ์	 อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	
คณะผู้บริหารเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสภาพัฒนาเมือง	เทศบาลนครนครสวรรค์	ร่วมกับผู้
แทนภาคส่วนต่างๆ	ประกอบด้วย	หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์	โดย	ทพ.สมยศ	นะล�าเลียง	ประธานสภาหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์	ผู้
แทนภาคธุรกิจเอกชน	ร้านค้า	กลุ่มจิตอาสา	องค์กรและภาคส่วนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	
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	 ปัญหานี้มักจะพบเสมอๆ	ในเมืองใหญ่	เช่น	กรุงเทพมหานคร	หรือในเขตเทศบาล	เพราะที่ดินมีราคาค่อนข้างแพง	ประกอบกับ
บางท่านมีนิสัยส่วนตัวชอบเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น	แม้จะเอาเปรียบผู้อื่นเล็กๆ	น้อยๆ	ก็จะภูมิใจ	และมีความสุขแล้ว	แต่ขอให้ระวังหาก
ไปพบผู้ที่รักความยุติธรรม	และไม่ยอมถูกเอารัดเอาเปรียบ	สุดท้ายแล้วผลกรรมก็จะตกอยู่กับฝ่ายที่ท�าไม่ดี	ซึ่งเคยมีตัวอย่างและศาลฎีกา
เคยตัดสินแล้ว	ดังนี้

อย่า! เอาเปรียบผู้อื่นถ้า

“ปลูกสร้างโรงเรือนรุกล�้า”

(แม้เพียง 2-3 เซนติเมตร) โดยไม่สุจริตก็ต้องรื้อ

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 351/2517
 จ�ำเลยปลกูสร้ำงตกึจนสดุเขตทีดิ่นของจ�ำเลยแล้ว จ�ำเลยยงัคงฉำบปูน
ผนงัตกึโดยทีรู่อ้ยูว่่ำเป็นกำรรกุล�ำ้เข้ำไปในทีด่นิของโจทก์ 2-3 เซนตเิมตร จนจด
ผนังตึกของโจทก์
 ดังนี้ ถือว่ำจ�ำเลยสร้ำงโรงเรือนรุกล�้ำเข้ำไปในที่ดินของโจทก์โดยไม่
สุจริต ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1312 วรรคสอง โจทก์มี
สิทธิฟ้องให้จ�ำเลยรื้อถอนตึกส่วนที่รุกล�้ำเข้ำไปในที่ดินโจทก์ได้
 																																																			พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ/	
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เรื่อง  ตลาดในปากน�้าโพ ตอนที่ 9

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านมุมเทศกิจในวารสารบ้านเราฉบับนี้

จะเป็นตอนที่	9	ของตลาดในปากน�้าโพเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอน�า

เสนอตลาดล�าดับต่อไปเลยนะครับ

 17.  ตลำดดอกไม้สด	ย้อนไปเมื่อ	15	ปีที่แล้วมีการขาย

ดอกไม้สดบนท้ายรถกระบะบริเวณซอยศวิตชาต	2	(ซอยเซวา)	ยาว

ไปถงึซอยไปดมีาด	ีข้างธนาคารไทยพาณชิย์	เมือ่มกีารร้องเรยีนว่ามี

การขายดอกไม้กีดขวางการจราจร	 ทางเทศบาลจึงจัดระเบียบให้ผู้

ค้ามาจ�าหน่ายในตลาดโกสย์ีนครหน้าวดันครสวรรค์แต่อยูไ่ด้ไม่นาน

เพราะเจ้าของตลาดขึน้ราคาค่าเช่า	ผูค้้าดอกไม้จงึย้ายไปจ�าหน่ายบน

ถนนสุชาดา	 (หน้าห้างโพลาเก่าและด้านในโรงหนังปากน�้าโพรามา

เดิม)	การค้าขายบนถนนสุชาดาค้าขายมาเป็นระยะเวลา	10	ปีเศษ	

ทางเทศบาลจึงเคลื่อนย้ายผู้ค้าไปยังถนนริมเข่ือนใกล้สะพานป้อม

หนึ่งการค้าขายบริเวณริมสะพานป้อมหนึ่งค้าขายไม่ดีเนื่องจากอยู่

ไกลจากสถานทีเ่ดมิลกูค้าไม่รู้จกัเส้นทาง	ผูค้้าส่วนใหญ่จงึย้ายมาเช่า

ที่ดินเอกชนหน้าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยาเดิม	 ค้าขายมา

จนถงึปัจจบุนันี	้ส่วนช่วงเทศกาลตรษุจนีผูค้้าดอกไม้กลุม่นีจ้ะย้ายไป

ขายบนสนัเขือ่นตรงข้ามชมุชนรณชยัท้ายตลาดปลาเป็นการชัว่คราว	

	 จงัหวดันครสวรรค์ถอืว่าเป็นศนูย์กลางของการซ้ือขายแลก

เปลีย่นดอกไม้สดและอปุกรณ์ท�าพวงมาลยั	เพราะมกีารรบัส่งสนิค้า

จากภาคเหนอืมายงันครสวรรค์และยงัน�าผลติผลจากนครสวรรค์ไป

ขายยังศูนย์กลางตลาดดอกไม้ที่ปากคลองตลาดกรุงเทพมหานคร	

และตลาดดอกไม้สดแห่งนี้จะครบครันเร่ืองดอกไม้และอุปกรณ์จัด

งานในโอกาสต่างๆ	เช่น	งานบวช	งานแต่ง	งานศพ	เป็นต้น	

 18. ถนนคนเดิน	 เมื่อประมาณปลายปี	 พ.ศ.	 2551	

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดโครงการถนนคนเดินเพื่อเป็นการส่ง

เสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นภายใต้ค�าขวัญว่า	“วิถีชุมชน	คืนถนนให้

คนเดนิ”	ในระยะแรกจดับรเิวณตรอกไกรลาสต่อมาได้รบัความนยิม

จงึขยายไปบนถนนรมิเขือ่นบางส่วน	เมือ่มกีารก่อสร้างสันเขือ่นและ

ท�าถนนใหม่	ถนนคนเดินจึงย้ายมาจัดบนถนนอรรถกวีด้านข้างและ

ด้านหน้าส�านักงานเทศบาล	เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม

และซ่อมแซมถนนเสรจ็สิน้	ถนนคนเดนิจงึย้ายกลบัไปจดับนถนนเจ้า

สีพ่ระยา	(ถนนริมเขือ่นเดมิ)	ทกุวนัศกุร์และวนัเสาร์ในช่วงเยน็ถงึค�า่

 19. ตลำดนัดโค้งตำเพ็ง	 ตลาดนี้เป็นตลาดนัดเอกชน

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปจ�าหน่ายทุกวันอังคารและวัน

พฤหัสบดีในช่วงเย็นเน่ืองจากบริเวณที่ตั้งของตลาดตั้งอยู่ใกล้บ้าน

ของตาเพ็งซึ่งใกล้โค้งนั้นจึงเรียกว่าตลาดนัดโค้งตาเพ็ง

 20. งำนวัดเขำจอมคีรีนำคพรตหรือที่เรำรู ้จักกัน

ทั่วไปคืองำนวัดเขำ	 จัดขึ้นทุกวันขึ้น	 1	 ค�่า	 ถึง	 9	 ค�่า	 เดือน	 12																		

เป็นงานทอดกฐนิประจ�าปีจัดมาแล้วกว่า	100	ปี	ภายในงานนอกจาก

จะมกีารไหว้พระหลวงพ่อโต	ปิดทองรอยพระพทุธบาทและชมโบสถ์

เทวดาสร้างแล้ว	 ยังมีการขายของในรูปตลาดงานวัด	 ซึ่งมีสินค้า

อุปโภคบริโภคมาจ�าหน่ายมีมหรสพให้ชมมากมาย	 ในอดีตในงาน

วัดเขาจะมีการแข่งเรือในช่วงกลางวัน	 ส่วนในช่วงกลางคืนผู้คนจะ

มาเดนิจบัจ่ายใช้สอยกนัการเดนิทางมาเทีย่วงานของคนสมยัก่อนจะ

นัง่เรอืมากนัเป็นส่วนใหญ่	ต่อมาเมือ่ประมาณ	25	ปีก่อน	งานแข่งเรือ

ได้จดัแยกจากงานวดัเขาจงึท�าให้เป็นคนละงานกนั	ในปีนีง้านวดัเขา

จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่	8	-	16	พฤศจิกายน	2561	หากผู้ใดสนใจ

อยากไปเที่ยวชมตลาดงานวัดก็เชิญเที่ยวได้อัธยาศัยเลยครับ	

	 ส�าหรับตลาดต่อไปขอให้ท่านติดตามต่อในปีหน้า	 สวัสดี

ครับ

ตลาดดอกไม้สดค้าปลีกและค้าส่ง ถนนคนเดิน
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

	 ช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น	 	 แต่คนเกือบค่อน

โลกได้ยินชื่อ	วิชัย ศรีวัฒนำประภำ	 ในข่าวจากแหล่งต่าง	 ๆ	

ไม่เว้นแต่ละวัน	 	 เพราะเขาเป็นคนไทยไม่กี่คนที่ไปถึงจุดสูงสุด

ในแทบทุกด้านของโลก	ได้รับการยกย่อง	ได้รับรางวัลมากมาย

หลายสาขาจากหลายสถาบนั	เขามคีวามสมัพนัธ์อนัดกัีบบคุคล

ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก		ส่วนในด้านความชื่น

ชอบส่วนตัว	เขาเลือกที่จะทุ่มเทให้กับกีฬาฟุตบอลจนก้าวขึ้นสู่

จุดสูงสุด	

	 ความสูญเสยีอย่างกะทนัหนัในครัง้นี	้จงึเป็นความโศก

เศร้าอย่างยิง่ใหญ่ส�าหรับคนไทยและคนท่ัวโลก		โดยเฉพาะชาว

เมืองเลสเตอร์		เพราะเขาคือบุคคลอันเป็นที่รัก	ที่สร้างต�านาน

หรือเทพนิยายอันมหัศจรรย์ให้แก่พวกเขาด้วยการน�าทีมเลส

เตอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนับต้ังแต่ก่อตั้งสโมสรมา	

132	ปี	

	 แน่นอนว่าการจากไปของบุคคลระดับนี้	 มิใช่เรื่อง

ธรรมดา	 ๆ	 ที่เรื่องราวจะจางหายไปจากความสนใจของผู้คน			

ชีวิตที่พิเศษระดับนี้ย่อมทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้คนรุ่นหลัง

ได้ถอดบทเรียนชีวิตของเขามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มาก

ก็น้อย	ซึ่งมีผู้จดบันทึกไว้ให้พวกเราได้ศึกษาอย่างน่าสนใจ

	 และนี่คืออีกมุมหนึ่งในวิธีคิดของผู้ชายคนนี้

1. ใจใหญ่

	 เขาเป็นคนใจกว้างมาตั้งแต่เด็ก	 ๆ	 	 เพื่อนๆสมัยเป็น

นักเรียนเล่าว่า		เด็กชายวิชัยมักจะเป็นหัวโจกน�าเพื่อน	มีความ

เป็นผู้น�าสูง	 ไม่กลัวคน	ช่วงไปเรียนมัธยมที่ไทเป	แค่เจอกันวัน

แรกเขาก็จะพกขนมมาแจกแล้ว	 	 และมักจะเอาเงินค่าใช้จ่าย

ส่วนตัวท่ีได้มาแต่ละเดือนพาเพื่อนเที่ยวไปรอบ	 ๆ	 เมืองไทเป

เป็นประจ�า

	 อีกเกร็ดท่ีน่าสนใจส�าหรับคนท่ีสนใจธุรกิจก็คือ	 เขา

เป็นคนที่มีหัวการค้ามาตั้งแต่ยังเด็ก	 เขาเคยเอาผ้าปูที่นอนมา

กางเป็นจอฉายภาพยนตร์	 เลือกเรื่องท่ีน่าสนใจเปิดให้เพื่อนดู

พร้อมเก็บค่าดูด้วย

 2. ใจสู ้

	 เรื่องนี้	 คุณต๊อบ	 อัยยวัฒน์	 ลูกชายเล่าให้ฟังว่า	 สิ่งที่

จ�าได้ตั้งแต่เด็กคือ	 ภาพคุณพ่อท�างานหนัก	 ออกจากบ้านแต่

เช้า	กลับอีกทีตอนดึกและท�างานต่อ		ช่วงสร้างตัวจากดิวตี้ฟรี

ในสนามบนิสวุรรณภมู	ิคณุวชิยัจะลงไปตรวจงานเองทกุขัน้ตอน	

ไม่ปล่อยให้พลาดแม้แต่จุดเดียว		และจะพาลูก	ๆ 	ไปเรียนรู้งาน

อยู่เสมอ	

	 ค�าพูดหนึ่งที่สอนลูกคือ	“ถ้ำเรำท�ำดีและถูกต้อง ก็ไม่

ต้องสนใจค�ำพูดคนอื่น” 

 3. ตั้งใจ  

		 ข้อนี้เห็นได้จากความชื่นชอบพระเครื่องของเขา	ที่ใช้

เวลาเพียง	8	 เดือน	 ในการทุ่มเทหาความรู้เรื่องพระเครื่อง	ซึ่ง

เป็นทีท่ราบกนัดกีว่าเขามผ้ีายนัต์ท่านเจ้าคณุธงชยัเป็นเครือ่งน�า

ใจทุกแมตช์แข่งขัน		และการที่เขาลงทุนซื้อทีมสโมสรเลสเตอร์

ทัง้	ๆ 	ทีไ่ม่รูจ้กัทมีนีม้าก่อนกเ็ป็นการยนืยนัถงึคตกิารท�างานของ

เขาเป็นอย่างดี...ที่ว่า	“ท�าอะไรให้ท�าให้สุด”

 4. ให้ใจ 

		 คุณวิชัยเป็นคนให้ใจคนอื่นก่อนเสมอโดยไม่หวังผล

ตอบแทน	เขาจึงได้ใจจากคนรอบข้างกลับมาจ�านวนมาก	ไม่ว่า

จะเป็นครอบครัว	ลูกน้อง	หรือแฟนฟุตบอลเอง

	 ท้ายสดุ	ขอยกค�าพดูของแคสเปอร์	ชไมเคลิ	ทีก่ล่าวถงึ

คุณวิชัยไว้ว่า วิชัยให้ควำมหวัง และสอนให้ทุกคนรู้ว่ำไม่มีค�ำ

ว่ำเป็นไปไม่ได	้มาบันทึกไว้ด้วยความอาลัย	
(เรียบเรียงจากข้อมูล	Web	The	Standard	:	https://thestandard.co./podcast/thesecretsauce54/)

ถอดบทเรียนชีวิต

เสี่ยวิชัย
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	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	193/34	“สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีก�าหนดอายุความ	2	ปี	

	 (7)	บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน	(1)	แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับท�าการงานต่าง	ๆ 	

เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น	รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป”										

	 ดังนั้น	 สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้	 จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ภายในก�าหนด	 เวลาตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	

ถ้าหากเจ้าหนี้ไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด	คดีนั้นก็เป็นอันขาดอายุความ	ดังเช่นแนวค�าพิพากษาซึ่งได้

พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับอายุความสิทธิเรียกร้อง		ตามมาตราดังกล่าว	ไว้ดังนี้

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 8051/2551 

 “กำรที่โจทก์น�ำเงินฝำกในบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของจ�ำเลยมำช�ำระหนี้หลังจำกสัญญำบัตรเครดิตและข้อตกลงในสัญญำได้

สิน้สดุลงแล้วจงึเป็นกำรกระท�ำของโจทก์เอง หำใช่ลกูหนีร้บัสภำพหนี ้ต่อเจ้ำหนีโ้ดยช�ำระหนีใ้ห้เจ้ำหนีบ้ำงส่วนไม่ กรณย่ีอมไม่ท�ำให้อำยุ

ควำมสะดดุหยดุลงตำมประมวลกฎหมำย แพ่งและพำณชิย์ มำตรำ 193/14 (1) โจทก์ประกอบกจิกำรธนำคำรพำณชิย์จงึเป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจในกำรรับท�ำกำรงำนต่ำง ๆ เรียกเอำเงินที่ได้ทดรองไป สิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอำยุควำม 2 ปี ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ

พำณิชย์ มำตรำ 193/34 (7) โจทก์น�ำคดีมำฟ้องเมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2544 พ้นก�ำหนด 2 ปี นับแต่วันที่โจทก์อำจบังคับตำมสิทธิเรียก

ร้องของโจทก์ได้ ฟ้องโจทก์จึงขำดอำยุควำม”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								...	พบกันใหม่ฉบับหน้า	...

... อายุความบัตรเครดิต ...

(เรียบเรียงจากข้อมูล	Web	The	Standard	:	https://thestandard.co./podcast/thesecretsauce54/)
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ประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ประชาชนได้อะไร ????

รำยได้ท้องถิ่น มีความส�าคัญต่อการบริหารงานของเทศบาลเป็นอย่างมาก	 เพื่อน�ามาใช้ในการจัดบริการสาธารณะและพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

	 ในชวีติประจ�าวนั	เราต่างก็ม	ี“ค่าครองชีพ”	กันทกุคน	เพราะว่าทกุคนต้องจับจ่ายใช้สอยซือ้สนิค้าทัง้การอปุโภค	และบรโิภค		

ค่ารักษาพยาบาล	ค่าการศึกษา	ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย	และเงินเก็บออมเพื่ออนาคต	ซึ่งเป็นรายจ่าย	ที่ท�าให้เงินใน

กระเป๋าเราลดลงทุกวัน	ๆ	จึงท�าให้เราต้องหารายได้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา		

	 เทศบาล	ซึง่เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบหนึง่ทีใ่กล้ชดิกับประชาชน	ซึง่มหีน้าทีห่ลกัในการพฒันาท้องถ่ิน

ทีต่นเองรับผิดชอบให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับประโยชน์สงูสดุในด้านตา่ง	ๆ 		อย่างครบถ้วน		จงึจ�าเป็นตอ้งบริหารจัดการค่าใชจ้า่ยคืน

สู่สังคมในรูปแบบสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	เมื่อมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น	เทศบาลก็ต้องหาวิธีเพิ่มรายได้	แต่ต้องไม่กระทบถึงผู้มีรายได้น้อย		

	 ส่วนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	ที่เทศบาลด�าเนินการจัดเก็บ	ได้แก่	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ภาษีบ�ารุงท้องที่	ภาษีป้าย	รายได้

จากค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาตที่เทศบาลเรียกเก็บจากบุคคลต่าง	ๆ	เช่น	ใบอนุญาตประกอบการค้า	การเก็บและขนขยะ

มูลฝอย	การเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	ค่าธรรมเนียมการจัดระเบียบการจอดยานยนต์	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นประกาศ		

หรือการแจกใบปลิวเพื่อการโฆษณา	 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	 เป็นต้น	 ซึ่งเทศบาลจักต้องพยายาม

ด�าเนินการจัดเก็บให้ได้อย่างทั่วถึง	 เป็นธรรม	 โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	 ดังนั้น	ประชาชนผู้เสียภาษีทุกท่านจึงควรมีความภาค

ภูมิใจได้ว่า	ตนมีส่วนช่วยให้เทศบาลสามารถด�าเนินงานได้อย่างเกิดผลส�าเร็จ	ในสังคมร่วมกัน	เพราะผู้เสียภาษีอย่างถูกต้องทุกท่าน

เพื่อน�าเงินรายได้ที่ได้รับจากประชาชนในท้องที่มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง	ส่งผลให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นในสังคมร่วมกัน

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง

อย่าลืมนะคะว่า... เงินภาษีทุกบาท 

จากประชาชนนั้นมีค่า 

 ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเรา
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“สิทธิด้านการแพทย์”

-	คนพิการสามารถใช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	หรือทีเ่รยีกว่า	(บตัรทองคนพกิาร	ท.74)	ได้ทีส่ถานพยาบาล

ของรัฐทกุแห่ง	โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ	และมสีทิธไิด้รบับรกิารขัน้พืน้ฐานทางการแพทย์	การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการ

แพทย์	โดยติดต่อหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ใกล้บ้านทุกแห่ง

-	โดยคนพิการจะได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์	ดังนี้

*	การตรวจวินิจฉัย

*	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

*	การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ

*	การแนะแนวให้ค�าปรึกษา

*	บริการเป็นรายกรณี	เช่น	การให้ยา	เวชภัณฑ์	การศัลยกรรม	กายภาพบ�าบัด	พยาบาลจิตเวช	อรรถบ�าบัด	รวมถึง

กรณีการจัดหา	ซ่อมแซม	หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ	เป็นต้น

-	คนพิการสามารถติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ที่

			*	สถานพยาบาลของรัฐ	

			*	สถานพยาบาลในก�ากับของรัฐ	

			*	สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ	

			*	สถานพยาบาลเอกชนที่รัฐก�าหนด	

				โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ของคนพิการซึ่งกฎหมายก�าหนดไว้	

	 **สอบถามข้อมลูสถานพยาบาลได้ที	่ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิสายด่วนโทร	1330	หรอื	สายด่วน

ประกันสังคม	 1506	 (ยกเว้น	 คนพิการที่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันอื่นใดที่รัฐจัดให้แล้ว	 เช่น	 สิทธิประกัน

สังคมรัฐวิสาหกิจ	สิทธิประกันสังคม	เป็นต้น)**

ข้อมูล	:	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สิทธิประโยชน์

ของคนพิการ
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องค์สมมติ เจ้าแม่กวนอิม

ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ปากน�้าโพ ครั้งที่ 103 ประจ�าปี พ.ศ. 2561-2562

นางสาวณัชชา แซ่เอี้ยว

ชื่อเล่น หมวย

อายุ 16 ปี

สถาบันการศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

ชื่อบิดา นายสมชาติ แซ่เอี้ยว

ชื่อมารดา นางพนิดา ปิวมา



กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร


