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วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ - มกรำคม ๒๕๖๑
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	 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	ที่เคารพรักทุกท่าน	ก่อนอื่น	
กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล	และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	
ขอแสดงความรู้สึกแห่งการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทย	นั้นคือ	การเสด็จสวรรคต	ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 ๙	 แห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์	 และทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
	 วารสารฉบับนี้	 เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่	 จากปี	 พ.ศ.๒๕๕๓	 จนถึงวันนี้	 โครงการต่างๆ	 หลายโครงการ 
ที่เกิดจาก	 การร่วมคิด	 ร่วมท�าด้วยกัน	 ผมได้ด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 บางโครงการอาจติดขัด 
ด้วยงบประมาณบ้าง	 ผมจะพยายามพัฒนาต่อไปเพื่อให้พี่น ้องประชาชนในเขต	 เทศบาลได้รับประโยชน์สุข 
อย่างยั่งยืน	 การบริหารงานเพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขของพี่น ้องประชาชน	 ยังคงเป็นเรื่องที่ผมต้องส่งเสริม	 
และสนับสนุน	โดยภายใต้ความร่วมมือจากทุกองค์กรและทุกชุมชน	เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
	 สุ ดท ้ าย 	 กระผมขออ� านาจ 	 องค ์หลวงพ ่อวั ดบ ้ านแหลม	 เสด็ จ เตี่ ยกรมหลวง ชุมพร 	 และ 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์	 	 ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ	 โปรดประทานพรให้พี่น้อง	 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ทั้ง	๑๔		ชุมชน	จงมีแต่ความสุข	ความเจริญ	สุขภาพแข็งแรง	ร�่ารวยตลอดไปครับ
 
       
 
																																						 (	นายสมชาย	ตันประเสริฐ	)

																		 นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
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	 สวัสดีค่ะ	 	 วารสารฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ขอสิ่งศักด์ิสิทธิ์	 อันมี	 องค์หลวงพ่อบ้านแหลม	 เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร	 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกๆท่านให้ความเคารพ	 นับถือ	 โปรดประทานพร 

ให้ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง	 ๑๔	 ชุมชน	 จงมีแต่ความสุข	 สุขภาพ 

แข็งแรง	คิดหวังสิ่งใดขอให้ส�าเร็จดั่งใจหวังทุกประการ

	 วารสารฉบับนี้	 มีโครงการ	 กิจกรรมมากมาย	 แต่สิ่งที่ส�าคัญ 

และมิอาจลืมได้เลยคือ	 การท่ีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีส่วนร่วม	 

ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จ	 

พระปรมินทรมหาภูมิพล	 อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ณ	 เมรุจ�าลอง	 

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร	 ซ่ึงเป็นการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย	 

ข้าพระพุทธเจ้าและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

ทุกคน	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม	 ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อย ่างหาที่สุดมิ ได ้ 	 และขอเจริญรอยตามพระยุคลบาท	 สืบสาน 

พระราชปณิธาน	 ที่จะรักษาเอกราชอธิปไตย	 และความเจริญของ 

บ ้านเมือง 	 ตลอดจนปฏิ บัติตาม	 พระราโชวาทท่ีพระองค ์ทรง 

พระราชทานไว้	 เพื่อน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	 ให้เกิดประโยชน์สุข 

ต่อประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง	๑๔		ชุมชนต่อไป	

  

                                         

			 	 (	นางจันทร์เพ็ญ	เจนกิจณรงค์	)

								 	 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จากใจ
   ปลัดเทศบาล



งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ พระเมรุมาศจ�าลอง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
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รวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

ณ บริเวณพระเมรุมาศจ�าลอง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
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โครงการและกิจกรรมส�านักปลัดเทศบาล

	 คณะผูบ้รหิารเทศบาล		สมาชกิสภาฯ		หวัหน้าส่วนและพนกังานในสงักดัเทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม		ร่วมท�าบุญตกับาตร

ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษสุงฆ์		จ�านวน	๘๙	รูป		เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล		เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต		พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		บรมนาถบพิตร		ครบรอบ	๑	ปี		ณ	บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีท�าบุญตักบาตร  ข้าวสาร  อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  จ�านวน ๘๙ รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี
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พิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
	 เมือ่วนัที	่๑	มกราคม	๒๕๖๑		เทศบาลเมอืงฯ 
ได้จัดพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม	่	 
ณ	 บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร		 
โดยมพีระเทพสมทุรโมล	ี	เจ้าอาวาสวดัเพชรสมทุร 
วรวิหารและที่ปรึกษาเจ ้าคณะภาค	 ๑๕	 
กล่าวสมัโมทนียกถา		และนายคนัฉตัร		ตนัเสถยีร 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดสมทุรสงคราม	กล่าวอวยพร 
เน่ืองในวนัขึน้ปีใหม่		ให้แก่บรรดาหวัหน้า 
ส่วนราชการและพี่น ้องประชาชน		 
ทีม่าร่วมพิธที�าบญุตกับาตรในวนั 
ดังกล่าว
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พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

	 นายเผด็จ	บุญทรง		รองนายกเทศมนตรีน�าคณะผู้บริหาร		สมาชิกสภาฯ		หัวหน้าส่วนและ 
พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จ 
	 	 	 	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 เนื่องในวันปิยมหาราช	 	ณ	 ลานหน้า 
	 	 	 	 พระบรมราชานุสาวรีย์		พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

พิธีท�าบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

	 นายกนกเดช	 	 ลิขิตวัฒนเศรษฐ	 	 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	 	 วางพานพุ่มดอกไม้สดและน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		บรมนาถบพติร		เนือ่งในวนั	"พระบดิาแห่งฝนหลวง"   
ประจ�าปี	๒๕๖๐		เมื่อวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา		ณ	หอประชุม	อบจ.สมุทรสงคราม

	 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดให้วันที่	 ๕	 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันส�าคัญของชาติไทย	 อันได้แก่	 เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบิตร	เป็นวันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	
						 เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบติร	นายธนธัส	
ขุนนุช	รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามได้น�าคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาล
เมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	๙๑	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	ณ	บริเวณลานไทร	อบจ.สมุทรสงคราม
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วันพ่อขุนรามค�าแหง

วันยุทธหัตถี

นายเผด็จ	บุญทรง	รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	น�าพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	
ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ณ	หอประชุม	อบจ.สมุทรสงคราม

นายกนกเดช	ลิขิตวัฒนเศรษฐ	เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
น�าพนักงานเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ณ	หอประชุม	อบจ.สมุทรสงคราม
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การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
									 	 	 	 นายธีรฉัตร์	 ไทยเจริญ	 ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเปิดการประชุม 

สภาเทศบาล	สมัยวิสามัญ	ครั้งที่	๓		เมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๖๐	และการประชุมสภา	 

สมัยวิสามัย	 ครั้งที่	 ๓/๒	 เมื่อวันที่	 ๙	 มกราคม	๒๕๖๑	ที่ผ่านมานั้น	 เพื่อให้ 

สภาเทศบาล	พิจารณาให้การรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้าล�าน�้าตามค�าสั่ง 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๓๒/๒๕๖๐	 ลงวันที่	 ๔	 

กรกฎาคม	๒๕๖๐	

     

	 ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม	 ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม	 

เรื่องหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาต 

ปลูกสร้าง	 หรือสิ่งล่วงล�้าล�าแม่น�้า	 ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาต	ิที	่๓๒/๒๕๖๐	ลงวนัที	่๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๐	วางวธิกีารและเงือ่นไข 

ในการแจ้งและการพจิารณาอนญุาตปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่ล่วงล�า้ล�าแม่น�า้	 

ในการบรรเทาความเสียหาย	 พิจารณาก�าหนดให้ข้อ๓(๒)	 เจ้าท่าพิจารณา 

อนุญาตหรือไม่อนุญาตสิ่งล่วงล�้าล�าแม่น�้า	ในกรณีดังนี้

	 -	 สิง่ล่วงล�า้ล�าแม่น�า้ทัว่ประเทศทีป่ลกูสร้างต้ังแต่วนัที	่๑๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๑๕	ถึงวนัที	่๒๓	สงิหาคม	๒๕๓๗	ไม่จ�ากดัประเภท 

และลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง

	 -	 สิ่งล่วงล�้าล�าแม่น�้าทั่วประเทศที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	๒๕๓๗ถึงวันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 โดยก�าหนด 

สิ่งลุกล�้าล�าแม่น�้า	 จ�านวน	 ๑๗	 ประเภท	 เช่น	 ท่าเทียบเรือ	 สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ	 เขื่อนกันเซาะ	 คานเรือ	 โรงสูบน�้า	 

เขื่อนกันทรายกันคลื่น	เป็นต้น	

						 โดยสภาเทศบาลมีมติพิจารณารับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้าล�าน�้า	จ�าวนทั้งสิ้น	๔๖	ราย	

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
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ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์	 จุลเจริญ	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ 
คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	 
โดยนายสมชาย	 ตันประเสริฐ	 	 นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามและคณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัด 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	ให้การต้อนรับและน�าคณะตรวจเยี่ยมตลาดสด

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
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เทศบาลเมืองฯให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
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โครงการป้องกนัอคัคภียัและลดการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (๒๕๖๑)
	 นายสมชาย	ตันประเสริฐ	นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
ป้องกนัอคัคภียัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕๖๑โดยนางจนัทร์เพญ็	เจนกจิณรงค์	 
ปลัดเทศบาล	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	และได้มอบน�้าดิ่มและหนังสือแนะน�า 
สถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดสมุทรสงคราม	โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสมุทรสงครามร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
สว่างเบญจธรรม	 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	๒๕๖๐	 
–	วันที่	๓	มกราคม	๒๕๖๑

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การพัฒนาและยกระดับการใช้โปรแกรม Microsoft office ส�าหรับปฏิบัติงาน”

					 งานการเจ้าหน้าที	่ส�านักปลดัเทศบาล	จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัิตกิารหลกัสตูร	“การพฒันาและยกระดบัการใช้โปรแกรม	 
Microsoft	 office	 ส�าหรับการปฏิบัติงาน”	 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส�าหรับการปฏบิติังานตามหน้าทีร่บัผดิชอบให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน	โดยมเีจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายในสงักดัเทศบาล 
และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมอบรม	จ�านวน	๗	รุ่น	ระหว่างวันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๕๖๐-๑๒	มกราคม	๒๕๖๑	 
ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
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ตลาดร่มหุบ (Rom Hup Market , Maeklong Railway Market) 

 “เทศบาล พาเที่ยว”	 ภูมิใจเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ	 
ที่ปัจจุบันน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก	 ทว่าอาจมีไม่กี่ท่านท่ีจะทราบท่ีมาท่ีไปของสถานท่ี 
ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่ชื่อว่า	“ตลาดร่มหุบ”  
	 เดมิท	ี“ตลาดร่มหุบ”	เป็นส่วนหนึง่ของตลาดสดแม่กลอง	ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาล 
เมืองสมุทรสงคราม	 ต�าบลแม่กลอง	 อ�าเภอเมืองฯ	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 หลังจาก 
ที่ได้มีการเปิดเดินรถไฟสายแม่กลอง	ช่วงที่	2	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2448	โดยบริษัท	 
แม่กลอง	ทุนจ�ากัด	 ผ่านตลาดสดแม่กลองบางส่วนท�าให้ร้านค้าต้องปรับตัว	 ให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	 ด้วยการน�าสินค้าวางขายคร่อมรางรถไฟช่วงที่ตัดผ่าน 
ตลาดสด	และเก็บสินค้าพร้อมหุบร่มบังแดดทุกครั้งที่ขบวนรถไฟผ่านมา	จนกลายเป็น 
เอกลักษณ์ส�าคัญที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต	ิ 
ให้มาเยี่ยมชมความมีชีวิตชีวากันอย่างเนื่องแน่น
 
	 จุดเด่นของ	“ตลาดร่มหุบ”	คือ	การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับความเจริญ 
อย่างลงตัว	 ต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	 ที่มักถูกความเจริญท�าลายวิถีชีวิต	 วันนี้ 
คนขายของกเ็ป็นคนท้องถิน่	ของทีข่ายกเ็ป็นของขึน้ชือ่ของแม่กลองทัง้สิน้	จงึอาจพดูได้ว่า 
เป็นสวรรค์ของผู้ที่ชอบถ่ายภาพแนว	 “Life”	 และนอกจากจะได้เก็บภาพประทับใจ 
แล้ว	 ยังสามารถซื้อหาสินค้าที่	 สด	 สะอาด	 ในราคาย่อมเยา	 กลับไปฝากคนที่บ้านได้	 
ไม่ว่าจะเป็น	ปลาทูแม่กลอง	,	หอยหลอด	,	กะปิคลองโคน	,	หอยดอง	เป็นต้น	

	 แต่สิ่งที่ทุกท่านที่อยากมาเที่ยวตลาดร่มหุบต้องทราบก่อน	 คือ “ตารางการเดินรถไฟสายแม่กลอง”	 เพราะถ้าไม่มีรถไฟ 
ผ่านมาร่มแม่ค้าก็ไม่หุบ	โดยปัจจุบันรถไฟสายแม่กลอง			จะวิ่งผ่านตลาดร่มหุบวันละ	8	รอบ	ดังนี้
	 1.	 ออกสถานีแม่กลอง	 เวลา		6.20	น.	/	9.00	น.	/	11.30	น.	/	15.30	น.
	 2.	 เข้าสถานีแม่กลอง	 เวลา		8.30	น.	/	11.10	น.	/	14.30	น.	/	17.40	น.

หากใครต้องการหาที่ท่องเที่ยวเท่ๆ 

ใกล้กรุงเทพฯ “ตลาดร่มหุบ” 
เป็นอีกทางเลือกที่ไม่ควรพลาดจริงๆ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ ส�านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ 03 471 1343 

ในวันและเวลาราชการ

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
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กองคลัง วิธีค�านวณภาษีป้าย 
จะแบ่งประเภทของป้ายในการค�านวณภาษีเป็น ๓ ประเภท 
 ป้ายทีต้่องเสยีภาษ ีได้แก่ป้ายท่ีแสดงช่ือ	ยีห้่อหรอืเครือ่งหมาย	ทีใ่ช้ในการประกอบการค้าหรอื	ประกอบกจิการอืน่ 
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า	 ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ	 ด้วยอักษร	 ภาพ	 หรือเครื่องหมายที่เขียน	 
แกะสลัก	จารึก	หรือท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น	แบ่งเป็น	๓	ประเภท	ดังนี้

ภาษีป้ายช�าระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ตัวอย่างการค�านวณภาษีป้าย
ป้ายขนาด	๑๐๐	เซนติเมตร	×๒๐๐	เซนติเมตร		คิดเป็น	(๑๐๐×๒๐๐/๕๐๐=	๔๐	หน่วย)	จะต้องเสียภาษีป้ายรายปี
แยกตามประเภทป้าย	ดังนี้
ป้ายประเภทที่	๑	ต้องจ่ายภาษี	๔๐×๓	=	๑๒๐	บาท	*ค�านวณแล้วไม่ถึง	๒๐๐	บาท	ต้องจ่าย	๒๐๐	บาท
ป้ายประเภทที่	๒	ต้องจ่ายภาษี	๔๐×๒๐	=	๘๐๐	บาท
ป้ายประเภทที่	๓	ต้องจ่ายภาษี	๔๐×๔๐	=	๑,๖๐๐	บาท

หมายเหตุ ถ้าป้ายค�านวณภาษีแล้วไม่ถึง	๒๐๐	บาท	จะคิดเป็นอัตรา	๒๐๐	บาทต่อปี

ประเภทที่ ๑	คือ	ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน	คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี	
๕๐๐	ตารางเซนติเมตรละ	๓.-	บาท

ประเภทที ่๓ (ก)	ป้ายท่ีไม่มอีกัษรไทย	ไม่ว่าจะมภีาพ	หรอืเครือ่งหมายใด 
หรือไม่	คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี	๕๐๐	ตารางเซนติเมตรละ	๔๐.-	บาท

ประเภทที่ ๒		คือ	ป้ายที่มีตัวอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ	หรือปนกับ
ภาพ	 และหรือเครื่องหมายอื่นให้ตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมดอยู่บนสุดเหนือ
ตัวอักษรต่างประเทศ	 คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี	 ๕๐๐	 ตารางเซนติเมตรละ	
๒๐.-	บาท

ประเภทที่ ๓ (ข)		ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน	หรือทั้งหมดอยู่ต�่า
ใต้ภาษาต่างประเทศ	คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี	๕๐๐	

ตารางเซนติเมตรละ		๔๐.-	บาท
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ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์สินหาย
	 ในช่วงตั้งแต่ต้นปี	 พ.ศ.๒๕๖๑	 เป็นต้นมาหากใครเป็นคอข่าวคงได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับคดีหวย	 ๓๐	 ล้าน	 	 ซึ่งเป็นกรณี 

การแย่งชิงลอตเตอรี่รางวัลที่	 ๑	 เงินรางวัล	 ๓๐	 ล้านบาท	 ระหว่างฝ่ายหนึ่งท่ีอ้างว่า	 	 ถูกลอตเตอรี่รางวัลท่ี	 ๑	 แต่ไม่ได้ขึ้นเงิน 

เพราะลอตเตอรี่หาย	 ต่อมามีอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกกล่าวหา	 	 เป็นผู้ไปขึ้นเงินรางวัล	 ท�าให้ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ยืนยันเป็นของตัวเอง 

มกีารแจ้งความด�าเนนิคดแีละอายดัเงนิรางวลั	จนต�ารวจกองปราบปราม		ต้องเข้าร่วมคลีค่ลายคดเีนือ่งจากเป็นคดท่ีีสงัคมให้ความสนใจ 

โดยอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	นั้น	

	 และในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจนั้น	 จะมีการพูดถึงความผิดฐานหนึ่งคือความผิด	 	 ฐานยักยอกทรัพย์ตกหาย		 

ซ่ึงหลายคนที่ไม่เคยได้ยินความผิดฐานดังกล่าวอาจเกิดความสงสัยว่าตามประมวลกฎหมายอาญามีการบัญญัติเก่ียวกับความผิด 

ฐานดงักล่าวไว้จรงิหรอืไม่		ในฉบบันีเ้ราจะมาท�าความเข้าใจเกีย่วกบัความผดิฐานยกัยอกทรพัย์ตกหายว่าแท้จรงิแล้วการกระท�าอย่างไร 

ที่เข้าข่ายเป็นความผิดฐานดังกล่าว	และมีโทษตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

	 ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตกหายนั้น		เราต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าความผิดฐาน 

ยักยอกทรัพย์คืออะไร	

	 ตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานยักยอกทรัพย์ไว ้

ในมาตาตรา	 ๓๕๒	 ซึ่งบัญญัติว่า	 “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็นของผู้อื่น	 หรือซ่ึงผู้อื่น 

เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย	 เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต	 

ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกิน 

หกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท�าความผิด	เพราะผู้อื่น 

ส่งมอบให้โดยส�าคัญผิดไปด้วยประการใด	 หรือเป็นทรัพย์สินหายซ่ึงผู้กระท�าความผิด 

เก็บได้	ผู้กระท�าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง”

	 จากบทบัญญัติดังกล่าวความผิดฐานลักทรัพย์กับความผิดฐานยักยอกทรัพย์มี 

ข้อแตกต่างที่ส�าคัญคือต้องพิจารณาว่าทรัพย์อยู่ในความครอบครองของผู้กระท�าความผิดหรือไม่	 	 เพราะความผิดฐานลักทรัพย์ 

เป็นเรื่องการแย่งการครอบครอง	 	 แต่ถ้าความครอบครองอยู่ที่ผู้กระท�าความผิดแล้วเบียดบังโดยทุจริตก็เป็นเรื่องการยักยอก		 

ซึง่ในเร่ืองการได้มาซึง่การครอบครองนัน้ต้องเป็นการยดึทรพัย์โดยเจตนายดึถอืเพือ่ตน		แต่ถ้าเป็นยดึถอืแทนผูอ้ืน่และมกีารเอาทรพัย์นัน้ 

ไปโดยทุจริต	 ก็จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์	 ตัวอย่างเช่น	 ลูกจ้างขับรถ	 ลอบสูบน�้ามันเบนซินไปจากถังน�้ามันของรถถือว่า 

เป็นความผิดฐานลักทรพัย์เพราะลกูจ้างยงัไม่ได้ครอบครองน�า้มนั	หรอืในกรณทีีเ่จ้าของเรอืประมงสัง่ให้ลกูจ้างน�าเรอืพร้อมด้วยอวน 

และเครื่องใช้ออกไปจับปลาไม่ได้มอบการครอบครองเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง	ๆ 	ลูกจ้างเพียงแต่ยึดถือแทนการที่ลูกจ้างน�าเครื่องมือ

เครื่องใช้ต่าง	ๆ	บนเรือไปเป็นความผิดฐานลักทรัพย์

	 การได้มาซึ่งความครอบครองอาจได้มาโดยกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

	 ๑.	 มกีารครอบครองกนัโดยตรงหรอือาจจะโดยปรยิาย	เช่น	มกีารมอบของให้ไปขาย	ผูร้บัของ				ไปขายเป็นผูค้รอบครอง	 

หากเอาของที่ขายไปเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์

	 ๒.	 การส่งมอบนั้นอาจจะพิจารณาโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย	 เช่น	 กรณีเช่าซื้อ	 ผู้เช่าซื้อย่อมเป็นผู้ครอบครอง 

ทรพัย์ทีต่กลงเช่าซือ้หรอืกรณีเช่าทรพัย์ถ้าผูท้ีเ่ช่าทรพัย์เบียดบังเอาทรพัย์นัน้ไปขายย่อมเป็นความผดิฐานยกัยอก	ในเรือ่งการเช่าซือ้นี้ 

มีข้อสังเกต	กรณีที่ผู้กระท�าความผิดไม่มีเจตนาเช่าซื้อมาแต่แรก	การเช่าซื้อเป็นเพียงอุบายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์เท่านั้น	น่าจะเป็น 

ความผิดฐานฉ้อโกง	 แต่ถ้าผู้เช่าซื้อได้ความครอบครองทรัพย์ท่ีเช่าซ้ือมาก่อนแล้วจึงมีเจตนาท่ีจะเบียดบังเอาทรัพย์ท่ีเช่าซื้อนั้น 

ในภายหลังที่ครอบครองมาแล้ว	เช่นนี้เป็นยักยอกทรัพย์

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
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	 ๓.	 ในกรณีเดิมผู ้ครอบครองมีทั้งกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองแต่ต่อมากรรมสิทธ์ได้เปลี่ยนมือไปผู้ครอบครอง 

อาจมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้	 เช่น	 ก.เป็นเจ้าของรถจักรยานคันหนึ่ง	 ต่อมา	 ก	 ได้ขายรถจักรยานคันดังกล่าวให้กับ	 ข	 

เมื่อตกลงซื้อขายเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานย่อมโอนไปยัง	 ข	 แต่เนื่องจาก	 ก	 ยังไม่ได้ส่งมอบการครอบครอง	 ก	 

ได้เบียดบังเอารถจักรยานคันดังกล่าวไปขายให้กับ	ค	โดยทุจริตเช่นนี้	ก	ย่อมมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์

 

ในเรื่องการยักยอกทรัพย์นี้มีข้อสังเกตที่ค่อนข้างเป็นปัญหาคือ

	 ๑.	 ถ้ามอบทรัพย์สิง่หน่ึงสิง่ใดเพือ่ให้เอาไปขาย	ต้องถือว่าได้มอบการครอบครองในทรพัย์นัน้ให้ผูข้ายแล้ว		ถ้าขายทรพัย์นัน้ 

ในราคาที่ต�่ากว่าและมีการเบียดบังเอาเงินที่ขายทรัพย์นั้นได้ไปถือว่าเป็นการเบียดบังยักยอกสิ่งที่ฝากไปขาย	เช่น	ได้รับมอบทรัพย์ 

ให้ไปขายแทนโดยเจ้าของก�าหนดราคาให้แล้วเอาไปขายต�่ากว่าราคาท่ีก�าหนด	 และไม่ยอมช�าระเงินให้เจ้าของย่อมเป็นข้อแสดง 

ในเบื้องต้นว่ามีเจตนาทุจริตคิดยักยอก

	 ๒.	 ถ้าเอาทรัพย์ไปขายแล้วและไม่น�าเงินมาส่งเป็นการยักยอกเงินที่ไม่น�าส่งให้	

	 ๓.	 ถ้าการมอบของให้ไปขายไม่ใช่ลักษณะเป็นตัวแทน	แต่มีลักษณะให้ผู้ขายไปด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอ�านาจ 

ของผู้ขาย	 	 เพียงแต่จะต้องน�าเงินมาคืนให้จ�านวนหนึ่ง	 เช่นนี้ไม่ใช้เรื่องตัวแทน	 ดังนั้นถ้าไม่คืนเงินก็ไม่มีความผิดฐานยักยอก 

เป็นเพียงเรื่องผิดสัญญาในทางแพ่ง	 ในเรื่องนี้เป็นไปตามค�าพิพากษาฎีกา	 ที่	 ๑๖๐๗/๒๕๓๒	 โจทก์มอบพลอยจ�านวน	 ๓	 หมู่	 

ให้จ�าเลยไปขายโดยก�าหนดราคาขั้นต�่าไว้	 จ�าเลยจะขายในราคาสูงกว่าก็ได้ลักษณะเช่นนี้จ�าเลยย่อมมีสิทธิขายพลอยอย่าง 

เป็นของตนเอง	 แม้จะมีข้อตกลงให้ค่าตอบแทนแก่จ�าเลยเป็นเงินสามเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ขายได้	 	 เมื่อครบก�าหนดแล้วจ�าเลย 

ไม่ยอมคืนพลอยหรือใช้เงินให้โจทก์เป็นเพียงผิดข้อตกลงซ่ึงโจทก์จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องแก่จ�าเลยในทางแพ่ง	หาเป็นเรื่องที่ม ี

มูลความผิดในทางอาญา		ฐานยักยอกไม่

 ยักยอกทรัพย์สินหาย มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรค ๒

	 อย่างไรเป็นทรัพย์สินหาย	มีค�าพิพากษาฎีกาที่	๑๓๖๓/๒๕๐๓	วินิจฉัยว่า	ทรัพย์สินหายเป็นเรื่องที่ทรัพย์หลุดพ้นไปจาก 

ความยึดถือของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยมิได้ตั้งใจ		ไม่ใช่เรื่องสละการครอบครอง				ผู้ใดเก็บทรัพย์นั้นไปจะเป็นลักทรัพย์หรือ

ยักยอกทรพัย์สนิหายต้องพจิารณาตามพฤติการณ์เป็นเรือ่ง	ๆ 	ไป	คอื		 ถ้าเกบ็เอาไปโดยรูห้รอืควรรูว่้าทรพัย์นัน้เจ้าของก�าลงัตดิตาม 

เพื่อเอาคืนก็เป็น “ลักทรัพย์” ถ้าไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรจะรู้ก็เป็นเรื่อง “ยักยอกทรัพย์สินหาย”

	 ค�าพิพากษาฎีกาที่	 ๓๒๔/๒๔๙๑	 ผู้โดยสารลืมผ้าขาวม้า	 ๑	 ผืน	 ไว้ในรถสามล้อคนขับรถไม่รู้ว่าของใคร	 	 ลืมไว้เมื่อใด	 

จงึเกบ็เอาไว้เสยี	เป็นความผดิฐานยกัยอกทรพัย์สนิหายหรอืของตกหล่นทีเ่จ้าของยงัหาอยูโ่ดยใกล้ชดิ		ยงัไม่ขาดจากการครอบครอง 

ผูเ้กบ็ได้โดยรู้ว่าเจ้าของก�าลงัติดตามอยูโ่ดยใกล้ชดิย่อมเป็นลกัทรพัย์					แต่อย่างไรกต็าม	ถ้าผูท้ีเ่กบ็เอาไปไม่รูว่้าเจ้าของก�าลงัตดิตาม 

อยู่อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินหาย	 	 หากเอาไปเสียก็เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามมาตรา	๓๕๒	 วรรคสอง 

โดยถือเจตนาของผู้กระท�าซึ่งส�าคัญผิดในข้อเท็จจริง

	 กล่าวโดยสรุปว่า	ทรัพย์สินใดจะเป็นของตกของหายหรือไม่นั้น 

มีข้อพิจารณาประกอบดังนี้คือ	 ต้องพิจารณาว่าทรัพย์ท่ีตกนั้นเป็น 

ทรัพย์อะไร	สถานที่ทรัพย์นั้นตกเป็นสถานที่ใด	ถ้าเป็นสถานที่ที่เจ้าของ

โดยสภาพย่อมทราบและติดตามเอาคืน	 ย่อมไม่ใช่ทรัพย์สินหาย	 และ 

จะต้องพิจารณาถึงเวลา	 	 และระยะทางที่เจ้าของทรัพย์ได้ท�าของนั้นตก 

ด้วยว่า	ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานแค่ไหนและเป็นระยะเวลาไกลเพยีงใด 
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งานประเพณีลอยกระทงประจ�าปี ๒๕๖๐
		 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจัดงานประเพณีลอยกระทง		 

ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 เมื่อวันศุกร์ที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐	 ท่ีผ่านมา 

ณ	บริเวณริมเขื่อนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	 โดยประเพณีลอยกระทงนั้น 

จัดชึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม	ประเพณีอันดีงามให้เด็กเยาวชน	ประชาชน	 

ในท้องถิ่นได้รับความสนุกสนาน	 รื่นเริง	 และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ให้คงอยู่สืบไป

						 นายสมชาย	 ตันประเสริฐ	 นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาฯ	 หัวหน้าส่วน	 พนักงาน	 คณะครู 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองและชมรมต่างๆ	 ได้ร่วมขบวนแห่กระทงสวยงามจากส�านักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	 

ผ่านตลาดแม่กลองจนถึงสถานที่จัดงาน	ณ	 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร	 และมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 

พร้อมร่วมลอยกระทงสไลเดอร์อย่างเป็นทางการ

โครงการและกิจกรรมกองการศึกษา
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การประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทงใหญ่สวยงาม 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
นายพงษ์เทพ สุขจิต

หมายเลข ๕

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

นางธัญลักษณ์ นาควิมล
หมายเลข ๙

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

นายทศพล เอื้อสกุล
หมายเลข ๓

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

นางสาววรรณา รอดทัศนา 
หมายเลข ๗
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รางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ 
ด.ญ.ธนพร โตเงิน หมายเลข ๖

การประกวดหนูน้อยนพมาศและลอยกระทงสไลเดอร์
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โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกระดับภาค ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

	 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	 	 เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมกีฬาตามนโยบายของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ 

สมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		ส�าหรบัการจดัการจัดการแข่งขนั 

รอบคดัเลอืกภาคกลาง		ครัง้ที	่๓๕		"เมอืงกาญจน์เกมส์ ๒๐๑๗"  เทศบาล 

เมอืงสมทุรสงครามส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	๑๕๓	คน		ผูฝึ้กสอน 

๒๑	 คน	 	 ผู้ควบคุมทีม	 ๗	 คน	 	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๘๑	 คน	 	 กีฬาที่ส่งเข้าร่วม 

การแข่งขัน	๘	ชนิดกีฬาคือ	ฟุตซอล,		วอลเล่ย์บอลชายหาด,		เซปักตะกร้อ,	 

เปตอง,	เทเบิ้ลเทนนิส,	หมากฮอส,	แบดมินตันและกรีฑา		โดยนายสมชาย	 

ตนัประเสรฐิ		นายกเทศมนตรพีร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร		สมาชกิสภา		ได้กล่าว 

ให้โอวาทแก่		นักกีฬา		ผู้ฝึกสอน		ผู้ควบคุมทีม		เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ 

ในการน�าชยัชนะ		ตลอดจนเกียรตยิศมาสูเ่ทศบาลเมืองสมทุรสงครามต่อไป
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕  "นครภูเก็ตเกมส์ ๒๕๖๐"

นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

นายสิทธิชัย  วรรณกร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

(เหรียญเงิน)
แบดมินตัน รุ่นอายุ ๑๖ ปีชาย

ด.ญ.สุภาภรณ์ ปิดงาม  ด.ญ.พิชมนชุ์ นันทมนตร์
ด.ญ.ญาณี ปานฉาย  ด.ญ.สุกัญญา กลมละม้าย

ด.ญ.ผกามาศ กลมละม้าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)

เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๒ ปีหญิง
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕  "นครภูเก็ตเกมส์ ๒๕๖๐"

นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

น.ส.พัชรพร  หีบรวย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญเงิน)
กรีฑา กระโดดสูง รุ่นอายุ ๑๘ ปีหญิง

นายณัฐวัตร ถ้วยทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)

กรีฑา กระโดดสูง รุ่นอายุ ๑๒ ปีชาย

น.ส.พัชรพร  หีบรวย - น.ส.ณัฐสุดา ดอนกิจภัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)

เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รุ่นอายุ ๑๘ ปีหญิง

นายจักริน เอี่ยมสะอาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)

เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลสมุทรสงคราม
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ - มกรำคม ๒๕๖๑

28



กิจกรรมวันเด็ก ประจ�าปี ๒๕๖๑
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กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
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โครงการและกิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 นายกนกเดช		ลิขิตวัฒนเศรษฐ		 เลขานุการนายกเทศมนตรี	 	 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม 

ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน		โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

การบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์		การป้องกนัภาวะโภชนาการเกนิเพือ่ให้เดก็วยัเรยีน		รูถ้งึสาเหตกุารเกดิ 

ภาวะโภชนาการเกิน	 	 ผลกระทบจากการเกิดภาวะโภชนาการเกิน	 	 ทราบถึงวิธีป้องกันการเกิดภาวะ 

โภชนาการเกนิและเพือ่สร้างเสรมิสขุภาพให้เด็กนกัเรยีนมภีาวะโภชนาการทีด่	ี	ในการจดัการอบรม 

ครั้งนี้		แบ่งการอบรมเป็น	๒	รุ่น

	 ๑.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๕	 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่,	 โรงเรียนเทศบาล 

วัดธรรมนิมิต		และโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว	จ�านวน	๙๗		คน		อบรมในวันที่	

๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

	 ๒.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 ๕	 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์,		 

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสและโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน		จ�านวน	๑๒๔	คน		 

อบรมวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับและคุณสนมเจตน์		 

พิมพ์ทอง	 	 รองประธานมูลนิธิเกษตรพอเพียง	 	 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น	๓	ฐาน	 	 ได้แก่		 

๑.	กจิกรรมฐานสร้างอาหารเพือ่สขุภาพ		การเพาะถัว่งอกมอืถอื		๒.	ฐานปลกูเหน็ในโอ่ง		๓.	กจิกรรม 

สร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองโดยพืชไร้ดิน

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรบ้านบางพลับ
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โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
		 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่	 ๓	 พฤษภาคม	 
๒๕๕๙	 เห็นชอบแผนการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	 พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๔	 และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 
“ประเทศไทยไร้ขยะ”	 ตามแนวทาง	 “ประชารัฐ”	 โดยใช้หลักการ๓Rs	 
คอืการใช้น้อย	ใช้ซ�้าและน�ากลบัมาใช้ใหม่	พร้อมทัง้มเีป้าหมายเพือ่ลดปรมิาณการเกดิขยะมลูฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลดลง 
ร้อยละ	 ๕	 และจังหวัดสมุทรสงคราม	 โดยมอบหมายให้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจัดกิจกรรมรองรับโครงการลงแขกลงคลอง	 
เมอืงแม่กลองสะอาด	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุให้จติอาสาในพืน้ที่	ผูน้�าชมุชน	กลุม่องค์กร	เครอืข่ายสิง่แวดล้อม	ได้มส่ีวนร่วม 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 แหล่งน�้า	 ถนนสาธารณะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	 เสริมสร้างความสามัคคี	 ตามหลัก 
ประชารัฐ	โดยด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่จังหวัดก�าหนดเดือนละ	๑	ครั้ง	
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	 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเปิดด�าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห ์

ผู้มีรายได้น้อย	 ให้สามารถแก้ปัญหาทางการเงิน	 ในระยะสั้นๆได้	 โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง 

ผลก�าไรจากการด�าเนินงานดังกล่าว	 นอกจากจะเก็บไว้เป็นทุนด�าเนินการในปีต่อๆไปแล้ว	 ยังต้องจ่าย 

เป็นเงนิอดุหนนุให้แก่เทศบาลเมอืงสมทุรสงครามน�าไปพัฒนาท้องถ่ินและเพ่ือยนืหยดันโยบายช่วยเหลอื 

ลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไป	 และสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลดอัตรา 

ดอกเบี้ย	ส�าหรับผู้ที่น�าทรัพย์สินมาจ�าน�าในระหว่างวันที่	๑	มกราคม	-	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑	(ก�าหนด 

ระยะเวลา	๑๒	เดือน)		โดยคงอัตราดอกเบี้ยต�่าไว้ดังนี้

	 -	 เงินต้นไม่เกิน					๕,๐๐๐	บาท		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ		๐.๕๐	บาท/เดือน

	 -	 เงินต้นไม่เกิน			๓๐,๐๐๐	บาท		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	๑.๐๐		บาท/เดือน

เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว	ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม

เวลาท�าการ	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	๘.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.

หยุดท�าการ	วันเสาร์	–	อาทิตย์	และวันหยุดราชการ

ประมูลทรัพย์หลุด		วันเสาร์แรกของเดือน	เวลา	๙.๐๐	น.	ณ	บริเวณหน้าสถานธนานุบาล

***กรุณาน�าบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง***

สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงสมุทรสงคราม

โรงรับจ�าน�าของรัฐบาล
“บรหิารโปร่งใส  มั่นคงก้าวไกล  ใส่ใจบรกิาร”
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โครงการและกิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
	 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ด�าเนินการตามโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขต 

เทศบาลเมือง	 โดยจัดการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 	 ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและช่วยเหลือดูแล 

ความเป็นอยู่เบื้องต้นของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยเมื่อวันท่ี	 ๕	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 ท่ีผ่านมา	 นายสมชาย	 

ตันประเสริฐ	นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	ได้ร่วมมอบเบี้ยยังชีพ	 (รายใหม่)	 

ให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๙	 โดยด�าเนินการมอบเบ้ียยังชีพตั้งแต ่

เวลา	๐๘.๐๐	น.–	๑๕.๓๐	น.	ทั้ง	๑๔	ชุมชนตามล�าดับ

						 ซึ่งจ�านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง	๑๔	ชุมชน	มีจ�านวน	๔,๗๕๗		ราย	และบางส่วนได้รับเงิน 

โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
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สาระน่ารู้ เรื่องการออกก�าลังกายในผู้สูงอายุ
 การออกก�าลงักายในผู้สงูอายุ ช่วยลดโรคทีเ่กดิจากความชรา 

ชะลอความเสือ่มของร่างกาย ท�าให้หวัใจ หลอดเลือด และปอดแข็งแรง

รวมถึงช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ท�าให้เดินเหินคล่องแคล่ว ไม่หกล้ม  

ท�าให้กระดกูแขง็แรง ชะลอโรคกระดกูพรนุ การออกก�าลงักายแต่ละชนดิ 

มีประโยชน์ต่อสุขภาพแตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกก�าลังกาย 

และมีโรคประจ�าตัวควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลก่อนเริ่มออกก�าลังกาย

หลักการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุควรเป็นดังนี้ 
 ●	 ให้เริม่ออกแรงตามขดีความสามารถแล้วค่อยๆ	เพิม่ขึน้	จนถงึ 
การออกก�าลังกายท่ีใช้ก�าลังระดับปานกลางท่ีท�าให้หายใจแรงขึ้น	 ยังสามารถพูดคุยได้จบประโยค	 (แต่ไม่หอบเหนื่อย) 
ส่วนระยะเวลาควรค่อยๆ	 เริ่มจากเวลาสั้นๆ	 และสะสมข้ึนเป็นระยะเวลา	 ๓๐	 นาทีต่อวัน	 หรืออาจจะแบ่งช่วงเวลาสั้นๆ	 
ช่วงละ	๑๐	-	๑๕	นาทีก็ได้
 ●	 ควรออกก�าลงักายอย่างน้อย	๕	วนัต่อสปัดาห์	หรอือกีทางเลอืกคอื	ให้เคลือ่นไหวออกแรงในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ 

เช่น	 ท�างานบ้าน	 เดินไปธุระ	 ท�าสวน	 เป็นต้น	 โดยท�ากิจกรรมเหล่านี้อย่างน้อย 
วันละ	๓๐	นาที
 ●	 ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวให้พิจารณาการฝึกความแข็งแรงโดยเหยียดยืด 
กล้ามเนื้อก่อน	 แต่ถ้าทรงตัวดีแล้วพิจารณาเป็นการออกก�าลังกายแบบแอโรบิกได้	 
และควรฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในท่านั่ง	ได้แก่	การเหยียดคอ	ข้อเท้า	หลัง 
และเข่า	 เตะเท้า	 ยกแขน	 เป็นต้น	 และในท่ายืน	 ได้แก่	 การเหยียดน่อง	 เขย่ง 
ปลายเท้าสลับยืนบนส้น	เหวี่ยงขาออกข้าง	ย่อเข่า	งอและเหยียดสะโพก	โยกล�าตัว	 
เป็นต้น		โดยให้ท�าซ�้าๆ	ในท่าเดิมอย่างละ	๑๐	ครั้งทั้งซ้ายและขวา	ควรท�าทุกวัน 
หรืออย่างน้อย	 ๓	 ครั้งต่อสัปดาห์	 รวมถึงให้ท�าการเหยียดยืดกล้ามเนื้อก่อนและ 
หลังการออกก�าลังกายแบบแอโรบิกด้วย

 ●	 การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก	 ได้แก่	 เดินวิ่งเร็วสัก 
วันละครึ่งช่ัวโมง	 การเต้นร�า	 การว่ายน�้า	 หรือถีบจักรยานอยู่กับที่	 
เป็นต้น	 สิ่งที่ต้องระวังคือ	 ไม่ควรออกก�าลังกายที่ต้องออกแรงเกร็ง 
หรอืเบ่ง	เช่น	ยกน�า้หนกั	หรอืต้องออกแรงกระแทก	โดยเฉพาะทีข้่อเข่า	 
เช่น	การนั่งยองๆ	ขึ้นลงบันไดสูง	กระโดด	และไม่ควรออกก�าลังกาย 
ในที่มีอากาศร้อน	อบอ้าว	แดดจ้า	ถ้ามีอาการไม่สบายหรืออ่อนเพลีย	 
ต้องงดออกก�าลังกาย
	 นอกจากการออกก�าลังกายด้วยท่ากายบริหารต่างๆแล้ว	 
ผู้สูงอายุควรออกก�าลังกายด้วยการเล่นกีฬาชนิดต่างๆซึ่งกีฬาที่เหมาะสม	 เช่น	 เปตอง	 ได้ประโยชน์จากการฝึกสมาธิและ 
ได้ความสนุกสนาน	 หลักส�าคัญของการออกก�าลังกายคือ	 ต้องท�าโดยสม�่าเสมอ	 การออกก�าลังกายเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น 
ไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้ง	 ต้องทราบขีดจ�ากัดของตนเอง	 ร่างกายเป็นเคร่ืองวัดที่ดี	 เมื่อเมื่อยหรือปวดกล้ามเนื้อต่างๆ	 
ควรหยุดพัก	หากไม่แน่ใจควารปรึกษาแพทย์หรือผู้มีความรู้เพื่อขอค�าแนะน�าที่เหมาะสม
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