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วัสดีคะทานผูอานวารสารเทศบาลเมืองชุมพรทุกทาน
สําหรับวารสารฉบับนี้ เทศบาลเมืองชุมพรไดอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จ
พระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนภาพปกหนา เนือ่ งจากอีกไมกวี่ นั
จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยสํานักนายก
รัฐมนตรีไดเชิญชวนใหประชาชนแตงกายดวยเสื้อผาโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑ และเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวปนี้ตรงกับวันสําคัญ
ทางศาสนาพุทธศาสนิกชนจะแตงกายสีขาวก็เปนไปตามอัธยาศัยและประเพณีนิยมได
เชนเดียวกัน เพือ่ เปนการแสดงความจงรักภักดีตอ สถาบันพระมหากษัตริย โอกาสนีจ้ งึ ขอเชิญ
ชวนพี่นองประชาชนรวมแสดงออกดวยกันนะคะ
และฉบับนีเ้ ทศบาลเมืองชุมพรไดนาํ กิจกรรมตางๆ มาเลาสูก นั ฟงมากมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต เพราะเทศบาลเมืองชุมพร ไดจัดใหมีกิจกรรมตั้งแต
คืนวันที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๙.๐๐ น. มีพิธีสวดเจริญอายุวัฒนมงคล
วันที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ปลอยปลา เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีขึ้นเบญจา เวลา ๑๐.๓๐ น. ขบวนแหสงกรานต เวลา ๑๑.๓๐ น. พิธีเปดงาน “สงกรานต
สุขเสมอที่ชุมพร” ณ เวทีกลางถนนสุขเสมอ ในโอกาสนี้ตองขอขอบคุณ หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประธานชุมชน และพี่นองประชาชนที่ใหความรวมมือและมารวมกิจกรรมกัน
อยางสนุกสนาน
อีกงานที่ขอกลาวถึง คือ การจัดงานวันคลายวันสิ้นพระชนมพลเรือเอกพระเจา
บรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เทศบาลเมือง
ชุมพรไดไปเขารวม ๒ แหง ดวยกัน คือ ที่ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ศาลบน) ตําบล
หาดทรายรี ที่ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร บานขุนแสน ตําบลนาชะอัง และที่สวนอาภากร
เกียรติวงศ (สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมพร) ซึ่งเทศบาลจัดมาเปนประจําทุกปไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากชุมชนทั้ง ๔๓ ชุมชน และกลุมพลังมวลชนในเขตเทศบาล ทั้งนี้
เพื่อเปนการแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธา ที่คนชุมพรมีตอพระองคทาน
และทายสุดนี้ ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนมาสมัครเปนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
และอยาลืมจัดทําถังขยะอินทรีย เพื่อคัดแยกขยะเปยกในครัวเรือนของทานดวยกันนะคะ
ศิริพร เมืองพรหม
ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร

ที่ปรึกษา :

บรรณาธิการ :

นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี

นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร

คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

กองบรรณาธิการ :

ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, ผูอํานวยการกองทุกกอง

นายจรัญ สุชาติพงษ, นางศิริโสภา สายทอง
นางสาวธลิตชนันต เทวชู
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ฉบับประจําเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓

ภาพ :

นางสาวจินดารัตน ศรีสุพรรณ, นายภาคภูมิ สดากร
นายจตุพร ฉิมมณี

ผลิตโดย :

งานบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท ๐-๗๗๕๑-๑๐๒๔ ตอ ๒๑๙

ส

วัสดีครับทานผูอานวารสารเทศบาลเมืองชุมพรทุกทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผมขอเชิญชวนพี่
นองประชาชนแตงกายดวยเสือ้ โทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และในวันจันทรที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ตัง้ แตเวลา ๐๘.๔๕ น. เปนตนไป ผมขอเชิญชวนพีน่ อ งประชาชนรวมงานบวงสรวง
และสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร เพือ่ ความเปนสิรมิ งคล ณ ศาลหลักเมืองจังหวัด
ชุมพร โดยพรอมเพรียงกันครับ
ในชวงนี้เขาสูฤดูฝน บางพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ตองประสบ
ปญหานํ้าทวมขัง หรือการระบายนํ้าไมทันในชุมชนรอบนอก หากพี่นอง
ประชาชนตองการทีจ่ ะขอความชวยเหลือสามารถติดตอผมไดทางมือถือ ๐๙๐-๒๘๗๙๔๕๖ ผมยินดีทจี่ ะใหความชวยเหลือพีน่ อ งประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรทุกทานดวยความเต็มใจ ปจจุบันพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร และสวนอาภากรเกียรติวงศ (สวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองชุมพร) มีพี่นองประชาชนเปนจํานวนมากที่เขาไปใชพื้นที่ในการออกกําลังกาย ซึ่งผมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและในขณะนี้
เทศบาลเมืองชุมพรไดมีโครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เชน ลานแอโรบิค สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกรอ
สนามเบตอง สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน หองลีลาศ สนามกีฬาเอ็กซตรีม รวมถึงการกอสรางลานจอดรถบริเวณโดยรอบสนามกีฬา เพือ่
อํานวยความสะดวกใหกับพี่นองประชาชนทุกทาน หมั่นออกกําลังกายกันนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ินทานธรรมะ

โดย ... ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร ...

ครั้งหนึ่งนานมาแลว ในเมืองพาราณสี มีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยูในปา
ทํารังอยูบนตนไมตนหนึ่ง โดยเลือกเอาตรงงามไมสูงๆ คุมแดดคุมฝน และ
คอนขางปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาจากสัตวรายและคนราย เจานกขมิ้น
เหลืองออน นอนอยูบนรังอยางสงบสุขเรื่อยมา คราวหนึ่งเกิดฝนตกชุกติดตอกัน
มาหลายวัน จนนํ้าฉํ่าฟา ชุมแผนดิน ไมวาฝนจะตกมาหนักหนาขนาดไหน ก็ไม
ทําใหเจานกขมิ้นเดือดรอนอะไรเลย เพราะรังของมัน คุมครอง ปองกันลมและ
ฝนไดเปนอยางดี ที่ใกลๆ รังของนกขมิ้น มีลิงตัวหนึ่ง นั่งหลบฝนอยู แตก็หลบ
ไมพน มันเปยกปอนไปทั้งตัว นั่งสั่นงันงก จนนกขมิ้นอดสงสารไมได จึงรองถาม
วา “พี่ลิงจา.. ทานพี่มีลักษณะเหมือนอยางมนุษย แตทําไมจึงไมสรางบานอยู

นกขมิ้นนอยผูอารี

อยางมนุษยละจะ มาทนตากฝนอยูทําไม” ลิงตอบนกขมิ้นนอยวา “เมื่อกอนนี้
ฉันอาศัยอยูใ นถํา้ ซึง่ มีทงั้ อาหารและนํา้ อยูร อบๆ บริเวณถํา้ …แตตอนนีไ้ ดมลี งิ
แมลูกออนหลายตัวมาอาศัยอยู..ฉันสงสารแมลูกออนเหลานั้น ไมอยากแยง
อาหาร…ฉันก็ตองออกมาหาที่อยูใหม แตยังไมทันไดทําที่อยูอาศัยเลย…ฝนก็
ตกหนักมาหลายวันแลว แตถาฝนหยุด…ฉันอยากจะทําที่อยูใกลๆ กับเจาได
ไหม!” นกขมิน้ นอยตอบวา“ไดซจิ ะ พีล่ งิ เพราะฉันก็อยูต วั เดียว..จะไดมเี พือ่ น..
พอกับแมของฉันตายหมดแลว” ลิงดีใจ และลงมือทําที่อยูอาศัยใกลกับรังของ
นกขมิ้น จากนั้นมา ลิงกับนกขมิ้นก็เปนเพื่อนที่ดีตอกัน ชวยกันคิดแกปญหาหรือ
เมื่อมีความทุกข…ก็ปรึกษารวมกันคิดแกปญหา
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นางประกอบ มวงหมั่นกิจ อายุ ๙๒ ป
คุณประจวบ อยูสุข อายุ ๙๗ ป

นางกลอยใจ อิ่มสมโภชน อายุ ๗๘ ป

นางชม รสมาลา อายุ ๙๐ ป

นางณภัทรศร วิวัฒนกุล อายุ ๖๒ ป

นางนาย เทพประชา อายุ ๘๔ ป และ
นางอาชา เทพประชา อายุ ๗๐ ป

นางสอน หมุนสนิท อายุ ๙๕ ป

นางพรศรี ขําสวัสดิ์ อายุ ๙๓ ป และ
นางสาวอุดมพร ขําสวัสดิ์

นางศรีนวล แตงชนะ อายุ ๖๘ ป

นายโกสินทร นํ้าใจทหาร อายุ ๘๔ ป
และนางอาภรณ นํ้าใจทหาร

นางสมพร อนิลบล อายุ ๘๐ ป

นางสุรัตน นครพัฒน อายุ ๘๘ ป

นายรําพัน ศรีพรหม อายุ ๗๘ ป

นายเสนาะ แซมซอย อายุ ๓๔ ป

นายสุนทร สุวราช อายุ ๗๙ ป

นายประทีป พลคณา อายุ ๘๐ ป
และนางบุญยืน พลคณา อายุ ๗๐ ป

นายสวน พงษศิริ อายุ ๙๙ ป
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¼Å§Ò¹¡Í§ª‹Ò§

กองชาง

ñ. â¤Ã§¡ÒÃÇÒ§·‹ÍÅÍ´¶¹¹ÊÒÂ¤ÅÍ§ÁŒÒÂÑ§

§º»ÃÐÁÒ³ 370,000 ºÒ· ÇÒ§·‹Í ¤ÊÅ. ¢¹Ò´
·Ò§ÂÒÇ ñó.ðð àÁµÃ ¾ÃŒÍÁ»ÃÐµÙ¹íéÒ ò ¨Ø´

Ø ð.öð àÁµÃ ÃÐÂÐ

ò.

â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ. ÊÒÂàÅÕÂº¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹½˜›§ãµŒ
áÂ¡¢ÇÒ §º»ÃÐÁÒ³ óðó,ððð ºÒ· ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ. ¼ÔÇ¨ÃÒ¨Ã¡ÇŒÒ§
ó.õð àÁµÃ ÃÐÂÐ·Ò§ÂÒÇ ññò.ðð àÁµÃ Ë¹Ò ð.ñõ àÁµÃ ËÃ×ÍÁÕ¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃŒÒ§äÁ‹
¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò óùò.ðð µÒÃÒ§àÁµÃ

ó.

â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ. ÊÒÂ»ÃÁÔ¹·ÃÁÃÃ¤Ò ò÷ (áÂ¡¢ÇÒ)
ª‹Ç§·Õè ò ¾ÃŒÍÁ·‹ÍÅÍ´àËÅÕèÂÁ §º»ÃÐÁÒ³ ùøð,ððð ºÒ· ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ.
¼ÔÇ¨ÃÒ¨Ã¡ÇŒÒ§ ô.ðð àÁµÃ ÃÐÂÐ·Ò§ÂÒÇ ññ÷.ðð àÁµÃ Ë¹Ò ð.ñõ àÁµÃ ËÃ×ÍÁÕ
¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃŒÒ§äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò ôöø.ðð µÒÃÒ§àÁµÃ ¾ÃŒÍÁ·‹ÍÅÍ´àËÅÕèÂÁ¢¹Ò´ ò.ñð x
ò.ñð àÁµÃ ò ª‹Í§ ÂÒÇ ö.ðð àÁµÃ

ô.

â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ. ÊÒÂàÁ×Í§ªØÁ¾Ã ñø/ò (áÂ¡«ŒÒÂ)
§º»ÃÐÁÒ³ ñõ÷,ððð ºÒ· ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ. ÊÒÂàÁ×Í§ªØÁ¾Ã ñø/ò (áÂ¡
«ŒÒÂ) ¼ÔÇ¨ÃÒ¨Ã¡ÇŒÒ§ ó.õð àÁµÃ ÃÐÂÐ·Ò§ÂÒÇ õð.ðð àÁµÃ Ë¹Ò ð.ñõ àÁµÃ
ËÃ×ÍÁÕ¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃŒÒ§äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò ñ÷õ.ðð µÒÃÒ§àÁµÃ

õ. â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ. ÊÒÂàÁ×Í§ªØÁ¾Ã ñø/ö (ª‹Ç§·Õè ò)

§º»ÃÐÁÒ³ ñöó,ððð ºÒ· ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹ ¤ÊÅ. ÊÒÂàÁ×Í§ªØÁ¾Ã ñø/ö (ª‹Ç§·Õè ò)
¼ÔÇ¨ÃÒ¨Ã¡ÇŒÒ§ ô.ðð àÁµÃÃÐÂÐ·Ò§ÂÒÇ ôù.ðð àÁµÃ Ë¹Ò ð.ñõ àÁµÃ ËÃ×ÍÁÕ¾×é¹·Õè
¡‹ÍÊÃŒÒ§äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò ñùö.ðð µÒÃÒ§àÁµÃ

ö.

â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ Í ÊÃŒ Ò §à¢×è Í ¹»‡ Í §¡Ñ ¹ ¹íé Ò ·‹ Ç ÁÃÔ Á ¤ÅÍ§·‹ Ò ¹Ò§ÊÑ § ¢
(ÃÐÂÐ·Õè ñ) §º»ÃÐÁÒ³ ö,ððð,ððð ºÒ· ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹ ¤ÊÅ. ÊÙ§ ò.ðð àÁµÃ
ÂÒÇ õð.ðð àÁµÃ ¾ÃŒÍÁ¤Ñ¹´Ô¹¡ÇŒÒ§ ó.ðð àÁµÃ ÊÙ§ ò.ðð àÁµÃ ÂÒÇ õóõ.ðð
àÁµÃ ÃÇÁ¤ÇÒÁÂÒÇ õøõ.ðð àÁµÃ
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พิธีท�าบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ถนนปรมินทรมรรคา นายณรงค
พลละเอียด ผูว า ราชการจังหวัดชุมพร เปนประธานในพิธี พรอมดวย นางศิรลิ กั ษณ พลละเอียด
นายกเหลากาชาดจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร หัวหนา
สวนราชการ ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ประชาชน รวมในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน
๖๓ รูป เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องคประธานมูลนิธิสายใจไทย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลพรอมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีตอปวงชนชาวไทย

Big Cleaning Day จังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองชุมพร
เทศบาลเมืองชุมพร รวมกับ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
จังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองชุมพร ตามแนวทาง “ประชารัฐ” และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” และกิจกรรมเดิน
รณรงคสรางถนนตนแบบดานความปลอดภัย (ถนนสุขเสมอ) มีนายณรงค พลละเอียด ผูวาราชการจังหวัดชุมพร เปนประธาน
กลาวเปดโครงการฯ มีนายศรีชยั วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และนายธีรยุทธ จันทรดษิ ฐวงศ หัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร กลาวรายงาน รวมดวย เจาหนาที่ ทหาร ตํารวจ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร
สาธารณสุข เครือขายองคกรงดเหลา และภาคเอกชน กวา ๑๐๐ คน เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ บริเวณลานหนาโรงแรมลอฟมาเนีย ถนนสุขเสมอ

06

วารสารเทศบาลเมืองชุมพร

ฉบับประจําเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓

วันเทศบาล ๒๔ เมษายน
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศูนยแสดงสินคา OTOP ชั้น ๓ เทศบาล
เมืองชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปนประธานเปดงานวันเทศบาล
ประจําป ๒๕๖๑ โดยมีคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ประธานชุมชน ผูแทนชุมชน ชุมชน สื่อมวลชน ประธานชมรม
ตางๆ เขารวมงานประมาณ ๒๐๐ คน
โดยนายศรีชยั วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร อานสาร เนือ่ งในวันเทศบาล จาก
นัน้ ไดเปนประธานมอบเกียรติบตั รแกผทู ไี่ ดอทุ ศิ เวลา กําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบตั งิ านใหเทศบาล
เมืองชุมพร จนบังเกิดผลดีตอ ราชการและสังคมสวนรวมเปนอยางดี ผูไ ดรบั เกียรติบตั รประกอบดวย
ประธานชุมชน สื่อมวลชน ประธานชมรมตางๆ ของเทศบาลเมืองชุมพร พนักงานครู พนักงานจาง
เทศบาลดีเดน
ตอจากนั้น ไดมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเปนสิริมงคล การแสดงปาฐกถาธรรม
โดย พระมหาชัยศิลป เจาอาวาสวัดดอนทรายแกว พิธีทําบุญเลี้ยงพระเพล กอนรับประทานอาหาร
รวมกัน ผูรวมงานสวนใหญแตงกายดวยชุดเสื้อผาไทยยอนยุค ปดทายดวยการรวมกันทํากิจกรรม
๕ ส. ดวยการทําความสะอาดหองทํางาน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะอาดตา

ต้อนรับเทศบาลเมืองสตูล

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
รวมเปนเกียรติในการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสตูล ณ ชุมชนทุงธรณี
วารสารเทศบาลเมืองชุมพร
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การประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลเมืองชุมพร
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร (ส.ฌ.ท) ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายศรีชัย วีระนรพานิช นายก
เทศมนตรีเมืองชุมพร เปนประธานเปดการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปที่ผานมา และ
ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการสมาคมฯ เนือ่ งจากคณะกรรมการสมาคมชุดทีผ่ า นมาบางทานไดดาํ รงตําแหนงครบวาระแลว และบัดนีน้ ายทะเบียน
สมาคมสมาคมฌาปนกิจประจําเขตทองที่เทศบาลเมืองชุมพร (นายกเทศมนตรี) ตามพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับจด
ทะเบียนเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผานมาประกอบดวย
๑. นายวีรศักดิ์
วิวัฒนานุกูล
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
๒. นายวรากร
ไผสมบูรณ
รองนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
๓. นายมนตรี
ลพทองคํา
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
๔. นายบุญชวย
เนติมหาเมธี
ฝายบัญชีและตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
๕. นายเรืองกิจ
ทองเรือง
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
๖. ร.ต.อ.สายัณห เนียมนุช
ฝายกิจการพิเศษสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
๗. นางจีรพรรณ
เทพมณี
ฝายประสานงานทั่วไปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
๘. นางสาวสมฤดี พลวารินทร
เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
อนึง่ หากมีผใู ดสนใจจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเขาเปน
สมาชิกไดที่ ที่ทําการสมาคมฯ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชุมพร ชั้น ๒ ในวันและเวลาราชการ

ระเบียบ รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลเมืองชุมพร
๑. คาสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
๒. คาบํารุงสมาคมฯ จายทุกปๆละ
๓. คาจัดการศพลวงหนา จํานวน ๑๓ รายๆ ละ ๒๕ บาท

เปนเงินจํานวน
เปนเงินจํานวน
เปนเงินจํานวน
รวมเปนเงิน

๔๐ บาท
๒๐ บาท
๓๒๕ บาท
๓๘๕ บาท

หมายเหตุ
๑. สําหรับในเดือนหรืองวดตอไปเก็บเงินตามจํานวนที่มีผูเสียชีวิตที่
เปนสมาชิก เชน ถาสมาชิก เสียชีวิต ๑ ราย ก็เปนเงินจํานวน ๒๕ บาท
หรือถาสมาชิกมากกวานั้นจะเก็บเงินคาศพไมเกิน ๘ ราย เปนเงิน ๒๐๐
บาทตอเดือน และถาไมมีสมาชิกเสียชีวิตก็ไมมีการเก็บเงิน
๒. สมาชิกเพื่อทราบ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก นับตั้งแตวันที่เขียนใบ
สมัครยังไมไดชําระเงินคาสมัคร ใหเวลา ๙๐ วัน ในระยะ ๑ - ๙๐ วัน เมื่อ
สมาชิกมีอะไรเกิดขึ้นทางสมาคมไมขอรับผิดชอบ
เพราะยังไมไดชาํ ระเงิน และในเมือ่ สมาชิกเขาสมัครและเขียนใบสมัคร
เสร็จพรอมกับชําระเงิน จํานวน ๓๘๕ บาท สมาชิกก็ไดรับสิทธิทันที

๓. ผูที่มีความประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห
เทศบาลเมืองชุมพร รับสมัครอายุ ตั้งแต ๔๕ ปขึ้นไป ไมเกิน ๗๕ ป
ที่รับเบี้ยยังชีพและไมรับเบี้ยยังชีพแตตองมีสําเนาทะเบียนบาน และ
บัตรประชาชน อยูในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เทานั้น
๔. บุคคลคนหนึ่งคนใดที่อยูนอกเขตเทศบาลฯ มีความประสงคเขา
เปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห ใหทานยายทะเบียนบานเขาอยูทะเบียน
บานในเขตเทศบาลเมืองชุมพร อยางนอย ๓ เดือนขึน้ ไป และทานไปสมัคร
เปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหได

หลักฐานของผู้สมัคร

หมายเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.

สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร จํานวน
๑ ใบ
สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
จํานวน
๑ ใบ
รูปถายผูสมัคร ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน
๒ รูป
สําเนาบัตรประชาชนของทายาท จํานวน
๑ ใบ
ติดตอไดทห่ี อ งทํางานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเทศบาลเมืองชุมพร
ที่หองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 สํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร อาคารเกา
โทร. ๐๗๗-๕๑๒๓๓๒ หรือโทร. ๐๗๗-๕๑๑๐๒๔ ตอ ๑๑๑
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๑. สมาชิกพิเศษ รับสมัครตั้งแตอายุ ๗๖ ป ถึง ๘๐ ป จะตองชําระคา
สมัคร จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท อายุตั้งแต ๘๑ ปขึ้นไปตองชําระคาสมัคร
๙,๐๐๐ บาท ก็เทากับวาเสียเงินยอนหลังที่ผานมาเปนเวลา ๕ ปกวาๆ ตก
เดือนละ ๒๐๐ บาท การเก็บเงินคาศพทางสมาคมเก็บไมเกิน ๘ รายๆ ละ
๒๕ บาท เปนเงิน ๒๐๐ บาทตอเดือน
๒. สมาชิกเขียนใบสมัครแลวยังไมจา ยเงินคาสมัคร ทางสมาคมใหเวลา
๙๐ วัน ชวงเวลา ๑ – ๙๐ วัน ในเมื่อสมาชิกเกิดเสียชีวิตทางสมาคมไมรับ
ผิดชอบ และไปสมัครดวยตนเอง (เพราะทางสมาคมไมไดเอาใบรับรอง
แพทย)

ขุดลอกคลองตาน้อย
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายก
เทศมนตรีเมืองชุมพร มอบหมายใหกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมเทศบาล
เมืองชุมพร จัดเจาหนาทีช่ ดุ พัฒนา พรอมดวยรถแบคโฮบูมยาว ลงพืน้ ทีเ่ พือ่
พัฒนาขุดลอกคลองตานอย ณ ชุมชนหนองทองคํา

ประชุมโครงการพัฒนา
การท่องเที่ยวชุมพร “ประตูสู่แผ่นดินใต้”
เมื่ อ วั น ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และนายอัคร
พล ตั้งธรรมมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เขารวมการ
ประชุมโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชุมพร “ประตูสูแผนดินใต”
การยกระดับอาหารริมบาทวิถีในจังหวัดชุมพร โดยมีนายชัยสิทธิ์
พานิชพงศ รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร เปนประธาน
วารสารเทศบาลเมืองชุมพร
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พิธีสวดเจริญอายุวัฒนมงคล

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñò àÁÉÒÂ¹ òõöñ àÇÅÒ ñù.ðð ¹. ³ ÅÒ¹Í¹¡»ÃÐÊ§¤
à·ÈºÒÅàÁ×Í§ªØÁ¾Ã ¹ÒÂÈÃÕªÑÂ ÇÕÃÐ¹Ã¾Ò¹Ôª ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕàÁ×Í§ªØÁ¾Ã
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸ÕÊÇ´à¨ÃÔÞÍÒÂØÇÑ²¹Á§¤Å(ÊÐà´ÒÐà¤ÃÒÐË) ºÙªÒ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»
»ÃÐ¨íÒÇÑ¹à¡Ô´ Ã‹ÇÁ´ŒÇÂ ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒà·ÈºÒÅ ËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ »ÃÐªÒª¹
Ã‹ÇÁã¹¾Ô¸Õ à¾×èÍ¤ÇÒÁà»š¹ÊÔÃÔÁ§¤Å¡‹Í¹¢Öé¹»‚ãËÁ‹ä·Â

พิธีขึ้นเบญจา
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สงกรานต สุขเสมอที่ชุมพร
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñó àÁÉÒÂ¹ òõöñ ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã â´ÂÍ§¤¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã
Ã‹ÇÁ¡Ñºà·ÈºÒÅàÁ×Í§ªØÁ¾Ã à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤¡Ã§´àËÅŒÒ (ÊÊÊ.), Ë¹‹ÇÂÀÒ¤ÃÑ° áÅÐ ÀÒ¤àÍ¡ª¹
Ã‹ÇÁ¨Ñ´§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹µ »ÃÐ¨íÒ»‚ òõöñ Ê§¡ÃÒ¹µÇÔ¶Õä·Â àÅ‹¹¹íéÒ»ÅÍ´ÀÑÂ
äÃŒáÍÅ¡ÍÎÍÅ “Ê§¡ÃÒ¹µÊØ¢àÊÁÍ·ÕèªØÁ¾Ã”
àÇÅÒ ð÷.ðð ¹. ¾Ô¸Õ·íÒºØÞµÑ¡ºÒµÃ »Å‹ÍÂ»ÅÒà¾×èÍ¤ÇÒÁà»š¹ÊÔÃÔÁ§¤Å ÁÕ¹ÒÂ³Ã§¤
¾ÅÅÐàÍÕÂ´ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õ àÇÅÒ ðù.ðð ¹. ¾Ô¸Õ¢Öé¹àºÞ¨Ò
Ã´¹íéÒ¢Í¾Ã¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ÁÕ¹ÒÂÈÃÕªÑÂ ÇÕÃÐ¹Ã¾Ò¹Ôª ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕàÁ×Í§ªØÁ¾Ã à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
ã¹àÇÅÒ ñð.óð ¹. ¢ºÇ¹áË‹Ê§¡ÃÒ¹µ áÅÐàÇÅÒ ññ.óð ¹. ¾Ô¸Õà»´§Ò¹ Ê§¡ÃÒ¹µÊØ¢àÊÁÍ
·ÕèªØÁ¾Ã ³ àÇ·Õ¡ÅÒ§ ºÃÔàÇ³¶¹¹ÊØ¢àÊÁÍ «Öè§¡Ô¨¡ÃÃÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹¡ÒÃÊ×ºÊÒ¹Í¹ØÃÑ¡ÉÈÔÅ»
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐ»ÃÐà¾³ÕÍÑ¹´Õ§ÒÁ ãËŒ¤§ÍÂÙ‹µÅÍ´ä» ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢
ãËŒá¡‹¾Õè¹ŒÍ§»ÃÐª¹ à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹µ ¶×Íà»š¹ÇÑ¹¢Öé¹»‚ãËÁ‹¢Í§¤¹ä·Â â´Â¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã
ä´Œ¡íÒË¹´¨Ø´àÅ‹¹¹íéÒ»Å‹ÍÂÀÑÂ â´Â»ÃÒÈ¨Ò¡à¤Ã×èÍ§´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ áÅÐàÅ‹¹¹íéÒ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÊØÀÒ¾
äÁ‹ÃØ¹áÃ§ ÀÒÂã¹«ÍÂÊØ¢àÊÁÍ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã à»š¹¨Ø´àÅ‹¹¹íéÒµÅÍ´·Ñé§«ÍÂ ãËŒ
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Çä´ŒàÅ‹¹¹íÒé ¡Ñ¹ ÊíÒËÃÑººÃÃÂÒ¡ÒÈ ÀÒÂã¹§Ò¹ ÁÕ»ÃÐªÒª¹ áÅÐ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Ç ¨íÒ¹Ç¹
ÁÒ¡ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ Ã‹ÇÁàÅ‹¹¹íéÒº¹¶¹¹ÊØ¢àÊÁÍÍÂ‹Ò§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ ÍÕ¡·Ñé§ÁÕ¡ÒÃáÊ´§º¹àÇ·Õ
Ç§´¹µÃÕÊ´ ÊÃŒÒ§ÊÕÊÑ¹ÀÒÂã¹§Ò¹

วารสารเทศบาลเมืองชุมพร
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ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารผ่านศึกเขตชุมพร
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนบานหนองขวัญ เจาหนาที่งานสงเคราะห
ทหารผานศึกเขตชุมพร ลงพื้นที่สัมภาษณ นายรีบ หะรังศรี ทหารผานศึกฯ บัตรชั้นที่ ๒
ยุวชนทหาร ทีร่ ว มรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา มีนายศรีชยั วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี
เมืองชุมพร พรอมดวยคณะเจาหนาทีเ่ ทศบาลเมืองชุมพร นายไพรัตน บริรกั ษ ประธานชุมชน
บานหนองขวัญ รวมใหการตอนรับคณะ

แก้ไขความเดือดร้อน
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร สํารวจถนน คสล.สายปรมินทรมรรคา ๒๗ (แยกขวา)
ชวงที่ ๒ พรอมทอลอดเหลี่ยม ที่ไดแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนที่ไมมีเสนทางเขา – ออก ณ ถนน คสล.สายปรมินทรมรรคา ๒๗
(แยกขวา) ชวงที่ ๒
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ลงพื้นที่แก้ไขน�้าท่วมขัง ชุมชนบ้านเกาะแก้ว
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พรอม
ดวยนายนักรบ ณ ถลาง นายอําเภอเมืองชุมพร นายดุสิต ศักรกานต
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรม และตัวแทนทองถิ่น จ.ชุมพร
รวมหาแนวทางแกไขปญหานํ้าทวมขัง บริเวณชุมชนบานเกาะแกว

มอบเงินทุนส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติ
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
พรอมดวยนายไพศาล พงศสภุ ากุล ผูอ าํ นวยการกองสวัสดิการ
สังคม และพนักงานเทศบาลเมืองชุมพร รวมมอบคาเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสําหรับผูประสบภัยพิบัติ ที่เปน
อาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผูประสบภัย เทาที่จาย
จริง ครอบครัวละไมเกิน ๑๑,๐๐๐ บาท (อัคคีภัย) จํานวน ๒
ครอบครัว ใหกับครอบครัวของนางพรรณี แซถํ่า อายุ ๖๑ ป
บานเลขที่ ๑๐๖/๖ ม.๙ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร และ
ครอบครัวของนายสงวนศักดิ์ นาสุชล อายุ ๔๒ ป บานเลขที่
๑๐๖/๕ ม.๙ ต.ตากแดด อ.เมื อ ง จ.ชุ ม พร เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑

วารสารเทศบาลเมืองชุมพร
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ตัวแทนนักเทนนิสเยาวชน
อายุไม่เกิน ๑๐ ป
ขอแสดงความยินดีกบั เด็กชายปวรปรัชญ งัน่ บุญศรี ทีไ่ ดเปนตัวแทน
นักเทนนิสเยาวชนอายุรุนไมเกิน ๑๐ ป ไปแขงที่
๑. กวางโจว ประเทศจีน ในวันที่ ๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. ประเทศเกาหลีใต ในวันที่ ๑๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
*คัดเลือกจากรองแชมปและแชมป รายการ "บินสูฝ น กับ Air Asia Fly
to Dream ๗th Tournament ๑ และ Tournament ๒

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลเมืองชุมพร โดยงานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออกหนวยเคลื่อนที่
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา สุนัข แมว สําหรับสัตวเลี้ยงที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
ตามโครงการสั
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และโครงการปองกันและควบคุมพิษสุนัขบา ประจําป ๒๕๖๑
ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทําการชุมชน และที่งานสัตแพทย เทศบาลเมืองชุมพร
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ผลของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

โดย...ศิริพร เมืองพรหม

วารสารฉบับนีด้ ฉิ นั ขอนําเรือ่ ง บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐ ประการ คือสิ่งอันเปนที่ตงั้ แหงการทําบุญหรือกลาวอยางงายๆ
วาการกระทําที่เกิดเปนบุญ เปนกุศลแกผูกระทํา ดังนี้คะ
๑. ทานมัย การใหสิ่งที่เปนประโยชนสุขแกผูรับยอม
๙) มีบุคลิกสงางาม
๑๐) มีมิตรสหายมาก
ตองไดรับอานิสงส ดังนี้
๑๑) เปนที่เคารพยําเกรงของคนทั่วไป
๑) เปนที่มาของทรัพยสมบัติทั้งหลาย
๑๒) เปนที่ชื่นชอบของบัณฑิต
๒) เปนที่ตั้งของโภคทรัพยทั้งปวง
๑๓) สมบูรณดวยปจจัย ๔
๓) ผูใหยอมไดรับความสุข
๑๔) ปราศจากอกุศลทั้งปวง
๔) ผูใหยอมเปนที่รักของคนหมูมาก
๑๕) ปลอดภัยจากศาสตราวุธ
๕) ผูใหยอมผูกไมตรีผูอื่นไวได
๑๖) มีอายุยืน
๖) ทําใหเปนผูมีเสนหนานับถือ
๑๗) ตายแลวเกิดในสุคติภูมิ
๗) ทําใหเปนที่นาคบหาของคนดี
๘) ทําใหเขากับสังคมอื่นไดคลองแคลว
๙) มีบุคลิกองอาจ สงาผาเผย
๔. อปจายนะ บุญที่สําเร็จไดดวยการออนนอมถอม
๑๐) ทําใหมีชื่อเสียงเกียรติคุณดี
ตน ตอผูที่ควรเคารพนบนอบ (คุณวุฒิ วัยวุฒิ ชาติ
๑๑) ตายแลวเกิดในสุคติภูมิ
วุฒิ) ยอมตองไดรับอานิสงส ดังนี้
๑) เกิดในตระกูลสูง
๒. สีลมัย บุญที่สําเร็จไดดวยการรักษาศีลยอมตอง
๒) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
ไดรับอานิสงส ดังนี้
๓) มีมิตรสหายดี
๑) ทําใหมีความสุขกาย สุขใจ
๔) ไดรับคําชมเชยอยูเสมอ
๒) ทําใหเกิดโภคทรัพยได
๕) มีความสมบูรณในทรัพย
๓) ทําใหสามารถใชสอยทรัพยนั้นไดเต็มอิ่ม
๖) ไดพบเห็นแตสิ่งที่ตนปรารถนา
โดยไมหวาดระแวง
๔) ทําใหไมตองหวาดระแวงวาจะมีใคร
๕. เวยยาวัจจะ บุญที่สําเร็จไดดวยการชวยเหลือ
มาทวงทรัพยคืน
กิจการงานที่ชอบ ยอมตองไดรับอานิสงส ดังนี้
๕) ทําใหเกียรติคุณฟุงขจรไป ทําใหผูอื่นเกิด
๑) มีความเปนอยูดี สุขกายสุขใจ
ความเชื่อถือ
๒) มีมิตรสหายมาก
๖) ทําใหชีวิตนั้นแกลวกลาองอาจทามกลาง
๓) มีไหวพริบความจําดี
ชุมชน
๔) มีตําแหนงหนาที่การงานสูง
๗) ทําใหไมเปนคนหลงลืมสติ
๘) ตายแลวไปเกิดในสุคตภูมิ
๖. ปตติทานะ บุญที่สําเร็จไดดวยการอุทิศสวนกุศล
ใหแกผูอื่น ยอมตองไดรับอานิสงส ดังนี้
๓. ภาวนามัย บุญที่สําเร็จไดดวยการเจริญสมถ
๑) ไมมีความอดอยาก ยากจน
ภาวนา และวิปสสนาภาวนา ยอมตองไดรับอานิสงส
๒) ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน
ดังนี้
๓) มีบริวารดี
๑) มีรูปรางหนาตาสวยงาม
๔) เปนที่รักของผูพบเห็น
๒) มีผิวพรรณผองใส
๕) มีรูปรางหนาตาสวยงาม
๓) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
๖) มีอายุยืน
๔) มีความจําดี และกําลังปญญาวองไว
๕) เปนคนใจคอเยือกเย็น
๖) เปนที่ชื่นชอบของผูพบเห็น
๗) มีบุคลิกอันนาศรัทธา
๘) เกิดในตระกูลดี

๗. ปตตานุโมทนา บุญทีส่ าํ เร็จไดดว ยการอนุโมทนา
สวนบุญ ยอมตองไดรับอานิสงส ดังนี้
๑) มีสุขภาพสมบูรณ
๒) มีฐานะดี
๓) มากไปดวยลาภสักการะ
๔) พบเห็นแตสิ่งที่ทําใหเกิดความสบายใจ
๘. ธัมมสวนะ บุญที่สําเร็จไดดวยการฟงธรรม ยอม
ตองไดรับอานิสงส ดังนี้
๑) เกิดในตระกูลสูง
๒) มีสติปญญาดี
๓) มีมิตรสหายดี
๔) มีความเชื่อมั่นในตนเอง
๙. ธัมมเทสนา บูญที่สําเร็จไดดวยการแสดงธรรม
ยอมตองไดรับอานิสงส ดังนี้
๑) ไมมีกลิ่นปาก
๒) มีฟนขาวเรียบ
๓) บุตรบริวารมีความเชื่อฟง
๔) มีบุคลิกสงางาม
๕) มีความจําดี
๖) เปนที่ไววางใจแกผูพบเห็น
๑๐.ทิฏุชุกรรม บุญที่สําเร็จไดดวยการทําความ
เห็นใหถูกตองตรงตามความเปนจริงยอมตองไดรับ
อานิสงส ดังนี้
๑) มีปญญาดี
๒) ไมอดอยาก
๓) ไมยากจน
๔) มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
๕) มีบุคลิกสงางาม
๖) พบเห็นแตสิ่งที่ทําใหเกิดความสบายใจ
๗) มีฐานะความเปนอยูดี
๘) มีบริวารมาก
๙) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมมีชีวิตเนื่อง
ดวยผูอื่น
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มุมกฎหมาย

นําเสนอเรื่อง

“การกระทํ
า
ชํ
า
เรา”
ใหทุกทานไดทราบกันนะ คะ!!!!

จากประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๗๖ ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืน
ได หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง ความหมายวาการกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับ
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น
จากบทกฎหมายขางตนสามารถอธิบายไดวา การกระทําชําเรา นอกจากจะหมายถึง การที่คนรายใชอวัยวะเพศของตนกระทํากับอวัยวะ
เพศของเหยื่อ แลว การกระทําชําเรา ยังหมายความรวมไปถึง
๑.การที่คนรายใชอวัยวะเพศของตน กระทํากับ ทวารหนัก หรือ ชองปาก
ของเหยื่อ
๒.การทีค่ นราย ใชสงิ่ อืน่ ใด กระทํากับ อวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก ของเหยือ่
คําวาสิ่งอื่นใดนั้น ยกตัวอยางเชน ปากกา อวัยวะเพศปลอม นิ้วมือ หรือวัตถุ
อื่นใด ที่คนรายใชสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนักของเหยื่อ
ดังนั้น ถาคนรายกระทําการที่มีลักษณะตาม ขอ๑. และ ขอ๒. เพื่อสนอง
ความใครของตนเอง ก็ถอื วาเปนการกระทําชําเรา และมีโทษตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ไวในประมวลกฎหมายอาญาแลวคะ

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพตามภู
องถิ่นไทย
คุณลุงมเลืิปญ่อนญาท้ปราบพล
คุณวนิดา พาพรม หรือปาปู เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ ปจจุบัน อายุ ๕๒ ป พื้นเพเดิมเปนคน อําเภอแปดริ้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอไดยายมาอยูจังหวัดชุมพร ตั้งแตป ๒๕๓๗ และไดประกอบอาชีพนักรอง แมคา ควบคูกับการนวดแผนไทยและ
ไดตอ ยอดเรียนรูจ ากโครงการอบรมนวดแผนไทยของกรมแรงงาน และโครงการนวดแผนไทยของสถาบันการแพทยแผนไทยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและจากสถาบันตางๆเปนการอบรมเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่มากขึ้น วิธีการนวดมีทั้งการใชลูก
ประคบ และการนวดบําบัด การนวดมีสองอยางคือ นวดเพื่อรักษาและนวดเพื่อผอนคลาย เมื่อประมาณ ๒ ปที่ผานมาไดเขาไปชวย
นวดที่กลุม นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองชุมพร แตระยะหลังไมคอยมีเวลาวาง เพราะไดดํารงตําแหนงประธานชุมชนหมูบ าน
ไทยสมุทร เปนสมาชิกกลุมพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองชุมพร สมาชิกอสม.เทศบาล มีหนาที่หลายอยางที่ตองรับผิดชอบ ที่ตองชวยเหลือ
เพื่อนบานในชุมชนชวยประสานระหวางเทศบาลกับชุมชน ทําดวยใจ ทําดวยจิตอาสา และปจจุบันนี้ไดมาเปดการนวดแผนไทย ณ
บานพักอาศัยในหมูบานไทยสมุทร
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โครงการฝกสอนเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน

นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปนประธานในพิธีปดโครงการฝกสอนเสริมสรางทักษะกีฬาฟุตซอลภาคฤดูรอน เทศบาล
เมืองชุมพร ประจําป ๒๕๖๑ มีนายสรรคพล แสงบานยาง และนางมณีพรรณ นาคะวัจนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร รวมเปนเกียรติ
ในพิธีมอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผานมา

โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่ สร้างคนดีบ้านท่าตะเภา
นายศรีชยั วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปนประธานในพิธี
เปดโครงการสรางสัมพันธนองพี่สรางคนดี บานทาตะเภา เพื่อใหนักเรียนไดแลก
เปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน ระหวางรุนพี่สูรุนนอง สรางความรัก
ความสามัคคี ตอสถาบัน คณะอาจารย รุนพี่รุนนอง และเพื่อนรวมสถาบัน ณ
โรงเรียนเทศบาล๑ (บานทาตะเภา) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายก
เทศมนตรีเมืองชุมพร เปนประธานในการประชุมผูปกครองนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล๑ (บานทาตะเภา)
วารสารเทศบาลเมืองชุมพร
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วันคลายวันสิ้นพระชนม พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สวนอาภากรเกียรติวงศ (สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมพร) เทศบาลเมืองชุมพร จัดพิธีทางศาสนาและ
พิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคลายวันสิ้นพระชนม พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ เพื่อนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององคบิดาทหารเรือไทยที่ไดทรงพัฒนาปรับปรุงกิจการทหารเรือไทยใหทัดเทียมอารยประเทศจนเปน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป มีนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลเมืองชุมพร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร มารวมในพิธีเปนจํานวนมาก
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร วางพวงมาลา พรอมกับกลาวคําสดุดี พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ เพื่อรําลึกถึงพระองค อันเปนการเทิดพระเกียรติ ซึ่งทหารเรือทุกนายเชื่อวา ดวงพระวิญญาณของพระองคยังสถิตอยูบนสรวงสวรรค เพื่อ
คุมครอง ดูแล ลูกหลานของพระองคทานไมใหอริศัตรูมาแยงแผนดินสยามไปได
โดย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มอบใหนางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร รวมในพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคลายวันสิ้นพระชนมฯ ณ ศาลเสด็จในกรม (ศาลบน) ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

บริจาคเงินใหผูปวยศูนยฟอกไตติณสูลานนทเทศบาลเมืองชุมพร

คุณพรรณรัตน บุญสมบูรณ บริจาคเงินคาฟอกไต
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณยุพิน จวรรณตุม บริจาคเงินคาฟอกไต
จํานวน ๑,๕๐๐ บาท

คุณอัครพล - คุณจินตนา ตั้งธรรมมงคล
บริจาคเงินคาฟอกไต จํานวน ๓,๐๐๐ บาท

เด็กชายกฤตเมธ เด็กหญิงธฤตมน นิยมธรรม
บริจาคเงินคาฟอกไต จํานวน ๑,๐๐๐ บาท

นางวิไลวรรณ ใจปลื้ม บริจาคเงินคาฟอกไต
จํานวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สโมสรไลออนสชุมพรทรายรี บริจาคเงินคาฟอกไต
จํานวน ๒๖,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
วารสารเทศบาลเมืองชุมพร

ฉบับประจําเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓
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เวลา ๐๘.๔๕ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๔๕ น.

-

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันบริเวณปะร�ำพิธี
พระสงฆ์ ๙ รูป ขึ้นสู่อาสนะ
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล รับศีล
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธานและแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา
เสร็จพิธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนชัย เทียนบูชาฤกษ์ บูชาเทวดา
พิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์หลวงจากโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
ร�ำบวงสรวงศาลหลักเมืองชุมพร

