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	 “พาสาน”	อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	ประดับ
แสงไฟ	 ให้ก�าลังใจชาวไทย	 เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายและบุคลากรทางการ
แพทย์	 อีกทั้งเพื่อเน้นย�้า	 กระตุ้นเตือนให้ทุกคนยังคงเคร่งครัดกับ
แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน	COVID-19	หลังมีมาตรการให้ผ่อน
คลายในหลายกิจกรรม	กิจการ
	 สีแดง	สีขาว	และสีน�้าเงิน		เป็นสีของธงชาติไทย	เป็นการ
แสดงออกถึงการให้ก�าลังใจพี่น้องชาวไทยในทุกพื้นท่ี	 ท้ังในจังหวัด
นครสวรรค์	ในประเทศไทย	และทั่วทุกมุมโลก	เพื่อให้ร่วมกันฟันฝ่า	
ผ่านพ้นปัญหา	และผลกระทบต่างๆ	ท่ีเกดิจากปัญหาการแพร่ระบาด
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท้ังปัญหาความไม่สะดวก
ในการด�ารงชีวติ	ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกจิ	การประกอบอาชพี	
และการให้ก�าลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	 (วัตถุประสงค์อีก
ประการก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนยังคงเคร่งครัดกับแนวปฏิบัติ
เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน	 COVID-19	 หลังมีมาตรการให้ผ่อนคลายใน
หลายกิจกรรม	 กิจการ	 เพราะไม่เช่นนั้น	 อาจท�าให้กลับมามีผู้ติด
เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	เพิ่มขึ้นอีก	หลังจากช่วงที่ผ่านมา
หลายภาคส่วนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง)
	 ในส่วนของการประดบัแสงไฟ	ยงัจะได้มกีารประดบัแสง	“สี
ฟ้า”	เพื่อแสดงออกถึงการให้ก�าลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการ
แพทย์	ไม่ว่าจะเป็น	แพทย์	พยาบาล	เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ	เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาล	และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	ที่ได้
ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ	เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน	คัดกรองและรักษา
อาการให้ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 หายกลับมาใช้
ชีวิตตามปกติได้	อีกทั้งเป็นการขอบคุณเจ้าพนักงาน	เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง	 เจ้าพนักงาน	 เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน	 และหน่วยงานต่างๆ	 ทั้ง
ภาครัฐ	 และภาคเอกชน	ที่ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 และการบรรเทาทุกข์ให้แก่
พี่น้องประชาชน
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วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2563
ณ ห้องโถง ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์

(ในวันและเวลาราชการ)
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	 วนัพฤหสับดทีี	่14	พฤษภาคม	2563	เวลา	13.00	น.	ทีศู่นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายก
เทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์	 นายสมศักดิ	์
อรณุสรุตัน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะรองประธานกฎบตัร
แห่งชาติ	นางสาวสุณี	มังคลารัตนศรี	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	นางวรรณ	
พวงสมบตั	ิรองปลดัเทศบาลฯ	นายสมติ	เสรมินภิารตัน์	ผูอ้�านวยการส�านกัการ
ช่าง	 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคส่วนต่างๆ	 ร่วมในการประชุม	
Online	 :	 Zoom	Orientation	Meeting	 “กฎบัตรนครสวรรค์	 สาขาการ
คมนาคมขนส่งสีเขียว”	และ	“การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ	ครั้งที่	 1	 :	
ข้อเสนอการออกแบบผงัเมอืง	สถาปัตยกรรม	และวศิวกรรมเพือ่การลดผลกระ
ทบการแพร่กระจายโควิด-19”	โดยเป็นการประชมุผ่านระบบ	Online	ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ	อาทิ	คุณฐาปนา	บุณยประวิตร	นายก
สมาคมการผังเมืองไทย	 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรม	
การวิศวกรรม	การผังเมือง	จากสถาบันการศึกษา	ประกอบด้วย	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
แม่โจ้	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นต้น
	 ทั้งนี้การประชุม	 “กฎบัตรนครสวรรค์	 สาขาการคมนาคมขนส่งสี
เขียว”	 เทศบาลนครนครสวรรค์และคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนแนวคิด	ข้อคิดเห็นในการสนับสนุนความ
สมดุลด้านรูปแบบต่างๆ	 ของระบบคมนาคมขนส่ง	 ส�าหรับการเดินทาง	 ให้
ความส�าคัญต่อการลดความจ�าเป็นในการเดินทาง	ลดการเดินทางทุกโหมดให้
ความส�าคัญพเิศษส�าหรับการเดนิทางใช้จกัรยาน	และระบบขนส่งมวลชน	สร้าง
ประสิทธิภาพในการเดินทาง	สร้างความปลอดภัย	ในส่วนของการขนส่งสินค้า
เน้นการพฒันาระบบให้เกิดความพอเพยีง	ความสะดวก	ความปลอดภยัในการ
ขนส่งสินค้า
	 ในส่วนของการเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ	ครั้งที่	 1	 :	ข้อเสนอ
การออกแบบผงัเมือง	สถาปัตยกรรม	เพือ่การลดผลกระทบการแพร่กระจายโค
วิด-19”	เป็นการน�าเสนอ	และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	แนวทางการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ	จากทัง้ผูแ้ทนหน่วยงานและผูท้รงคณุวฒุสิาขาทีเ่กีย่วข้อง
ในส่วนของการวางรูปแบบพฒันาผงัเมอืง	การสถาปัตยกรรม	และการวศิวกรรม
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแนวทางการด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อลดผลกระทบการ
แพร่กระจายโควิด-19”	ให้กับผู้ได้รับผล		กระทบในปัจจุบัน	ทั้งหน่วยงานและ
ในส่วนของประชาชน

กฎบัตรนครสวรรค์ : สาขาการคมนาคมขนส่งสีเขียว
และ การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1

“ข้อเสนอการออกแบบผังเมือง สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
เพื่อการลดผลกระทบการแพร่กระจายโควิด-1”

กฎบัตรนครสวรรค์ประชุม Online : Zoom Orientation Meeting
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	 วันพฤหัสบดีที่	21	พฤษภาคม	2563	เวลา	09.00	น.	ที่ห้องประชุม	3/1	เทศบาลนครนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์	 สาขาเศรษฐกิจสีเขียว	
(Green	 Economy)	 มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย	 นายสมศักดิ์	 อรุณสุรัตน์	 ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะรองประธาน
กฎบัตรแห่งชาติ	นางสาวสุณี	มังคลารัตนศรี	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์	นางวรรณ	พวงสมบัติ	รองปลัดเทศบาลฯ	คุณนพดล	สันติภาพ
จนัทรา	สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครสวรรค์	คณุสุภาพร	แตงนารา	สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะประธานชมรมธรุกจิและการ
โรงแรมจังหวัดนครสวรรค์	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม	ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์	ผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหาร	พร้อมเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคส่วนต่างๆ	โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ	Online	ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิจัย	ผู้แทนกฎบัตร	ผู้แทนภาคส่วน
ต่างๆ	ในภูมิภาคต่างๆ	ของประเทศไทย	การประชุมประกอบด้วย	การบรรยาย	หารือ	แลกเปลี่ยนแนวคิดข้อคิดเห็น	และสอบถามข้อมูล
เพือ่การวิจยั	เรือ่ง	“กฎบตัรนครสวรรค์	สาขาเศรษฐกจิสเีขยีว”	การเตบิโตทางเศรษฐกจิ	การพฒันาทางเศรษฐกจิ	การเตบิโตของส่ิงอ�านวย
ความสะดวก	การสนับสนุนการพัฒนา	และการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
	 โดยสบืเนือ่งจากกฎบตัรนครสวรรค์	ซึง่เป็นการพฒันาเมอืงรปูแบบใหม่เพือ่การยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัท้องถิน่	เป็น
เจตนารมณ์ร่วมกันของสงัคมทัง้ภาครฐั	เอกชน	ประชาชน	และทกุภาคส่วนในพืน้ที	่เพือ่ก�าหนดแนวทางอนาคตของเมอืง	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	การขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังที่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	ใน	10	
สาขา	ซึ่งเศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	เป็นหนึ่งในสาขาการพัฒนาของกฎบัตรนครสวรรค์
	 เศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	เป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของมนุษย์และความเท่าเทียมทางสังคมโดย
ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรพัยากรของระบบนเิวศน์เป็นผลลัพธ์	โดยทัว่ไปแล้วเศรษฐกจิสีเขยีวเป็นความพยายามในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมขาติแทนการแสวงหาผลก�าไรเพียงอย่างเดียวและ
การด�าเนนิธรุกิจทีใ่ช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสิน้เปลอืงและก่อมลพษิ	โดยด�าเนนิระบบหรอืท�าการพฒันาโดยตัง้อยูบ่นฐานของการพฒันา
แบบยั่งยืนและค�านึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ

ประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ : เศรษฐกิจสีเขียว
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นกินดีอยู่ดีโดยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากร
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การประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจ�าปี พ.ศ. 2563
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	 นายสมศักดิ์	อรุณสุรัตน์	ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	

สมัยวิสามัญ	สมัยที่	2	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์	ในการประชุม	นายอรรถพร	สิงห

วิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้	นายชัชวาลย์	ฉายะบุตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	เข้าร่วมในการ

ประชุม	ในส่วนของการประชุมสภาเทศบาลฯ	มีนางสาวสุณี	มังคลารัตนศรี	ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ

สภาเทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	คณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภา

เทศบาลฯ	หัวหน้าส่วนราชการร่วมในการประชุม
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	 ที่ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	
รองนายกเทศมนตรีฯ	 นายกฤษณะ	 ไกยสิทธิ์	 ผู้อ�านวยการส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 น�าเจ้าหน้าที่
ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลนครนครสวรรค์	และผู้ดูแลผู้สูงอายุ	Care	Giver	Care	Managerเดินทางไปมอบสิ่งของ	
เคร่ืองใช้จ�าเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยติดบ้าน	 ติดเตียง	 ในการนี้ยังได้ร่วมกับนักกายภาพให้ค�าแนะน�าวิธีการกายบริหาร	 ออกก�าลังกายที่
ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล	อีกทั้งยังได้มอบหน้ากากอนามัย	เจลแอลกอฮอล์	เพิ่มเติม	แก่ผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล	เพื่อใช้
ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
	 ทีผ่่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุหลักประกนัสุขภาพ	เทศบาลนครนครสวรรค์	ให้การ
สนับสนุนโครงการและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน	ติดเตียง	รวมมากกว่า	120	คน	โดยจัดเจ้าหน้าที่	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	(Care	
Giver)	และ	Care	Manager	จ�านวนมากกว่า	85	คน	ติดตาม	ดูแล	รักษาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน	ติดเตียงร่วมกับญาติผู้ป่วย	อีกทั้งจัด
ท�านวัตกรรม	อุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
	 ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคส่ิงของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้
ป่วยติดเตียง	 โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด	 ได้ที่	 ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ชั้น	 1	 เทศบาลนครนครสวรรค์	
หมายเลขโทรศัพท์	0-5621-9555	ต่อ1502	หรือ	0-5621-9549	ในวันและเวลาราชการ

นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์น�าเจา้หนา้ที่ มอบสิง่ของเครือ่งใช้จ�าเปน็ หน้ากากอนามยั 
และแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดเพิม่เตมิ ให้แก่ผูส้งูอาย ุผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง ชมุชนเทศบาล
นครนครสวรรค์
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เทศบาลนครนครสวรรค์	ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์	ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์	ร่วม
บ�าเพ็ญประโยชน์ท�าความสะอาดศูนย์ท่ารถจังหวัดนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์	 พัฒนาโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ	 สร้างรากฐานกีฬาระดับเยาวชนสู่ระดับชาติ	 ลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	 กับ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
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เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโชติรวี ร่วมกับโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
 มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นก�าลังใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สู้วิกฤต COVID -19

นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม ผู้อ�านวยการ    
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้าโพ และเจ้าหน้าที่ มอบ
น�้าดื่ม จ�านวน 960 แก้ว กิจกรรม “เปิดครัวเทศบาล
นครนครสวรรค์”
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วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง และส�านักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
มอบชุดข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

“เปิดครัวเทศบาลนครนครสวรรค์” 
ส่งน�้าใจให้แก่พี่น้องประชาชน มอบข้าวกล่อง น�้าดื่ม แก่ประชาชน



14

นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์	ร่วมกบัภาคเอกชนมอบเครือ่งมอืประกอบอาชีพทีไ่ด้รวบรวมทนุทรพัย์ส่วนตวัไถ่ถอนให้ประชาชนน�ากลบั
ไปประกอบอาชีพหารายได้สู้ภัยเศรษฐกิจช่วง	COVID

ชาวนครสวรรค์	ร่วมแปรอักษรข้อความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์	อสม.	และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

คณุคมสทิธิ	์อรณุเมอืง	สนามฟตุบอล	VICTORY	มอบแอลกอฮอล์เจล	จ�านวน	1,020	
ขวด	เพือ่ใช้ในการปฎบิตัหิน้าท่ีเฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	2	พฤษภาคม	2563

เทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาล	 ปฏิบัติ
ตามค�าสั่งจังหวัดนครสวรรค์	เรื่อง	มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19
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คณะกรรมการและชมรมตลาดสดเทศบาล
นครนครสวรรค์ร่วมกับชมรมหน้าผาสดใส
มอบผ้าอ้อมส�าเร็จรูป	จ�านวน	73	ห่อ	แก่ผู้
สูงอายุผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียง	และผู้พิการ	
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ท่านอจัฉรา	กอบกยักจิ	ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะชัน้ต้นในศาลจงัหวดันครสวรรค์	ท่านกมล	กอบกยักจิ	ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะชัน้ต้นในศาล
จงัหวดัชยันาท	และ	ด.ญ.	กวนิทรา	กอบกัยกจิ	มอบข้าวสาร	จ�านวน	300	ถงุ	เพือ่น�าไปประกอบอาหาร	“เปิดครวัเทศบาลนครนครสวรรค์”

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	และนายวิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	ร่วมมอบถุงมงคลอากง-
อาม่า	เครื่องอุปโภคจ�านวน	2,000	ชุดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19	ซึ่งจัดโดย	มูลนิธิ
ส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ	ร่วมกับ	คณะเถ่านั้ง	ปีที่	103	,104	,105

เทศบาลนครนครสวรรค์	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาล	 ปฏิบัติ
ตามค�าสั่งจังหวัดนครสวรรค์	เรื่อง	มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19
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ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่จ�าหน่ายอาหารภายในบริเวณตลาดสดเทศบาล
นครนครสวรรค์	เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม	ค�าสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่	1714	/	2563	ลงวันที่	2	พฤษภาคม	2563	เรื่อง	มาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19

กองสวสัดกิารสงัคม	เทศบาลนครนครสวรรค์	ด�าเนนิการลงพืน้ทีห่มนุเวยีนไปในชมุชนต่างๆ	เพือ่ส�ารวจข้อมลูประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
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	 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้าน	ฉบบันีผ้มป้อมเทศกจิขอเน้นย�า้ให้ทกุท่านป้องกนัโรคโควดิ	19	ถงึแม้จะเป็นช่วงคลายล็อก	ขอให้ท่านรกัษา
ระยะห่างทางสังคม	SOCIAL	DISTANCING	สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง	เมื่อออกจากบ้าน	และล้างมือเป็นประจ�าเพื่อ
เราทุกท่านจะได้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้	
		 วารสารบ้านเราฉบับนี้ผมขอน�าเสนอเกี่ยวกับ	 เรื่อง	 เขตปลอดบุหรี่	ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	ก�าหนด
ประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ	สถานที่ท�างาน	และยานพาหนะ	ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ	เป็น
เขตปลอดบุหรี่	หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่	พ.ศ.	2561	ซึ่งจะมีสถานที่ใดบ้าง	ติดตามได้เลยครับ
				 ข้อ	 1	 ให้สถานท่ีดังต่อไปน้ี	 เป็นสถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่	 โดยก�าหนดให้พื้นที่และบริเวณ
ทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น	ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	โรงเรือน	หรือสิ่งปลูกสร้าง	บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน	ไม่ว่าจะมีรั้วล้อม	หรือไม่ก็ตาม	รวมทั้งระยะ	5	เมตรจากทางเข้า	-	ออกของสถานที่	เป็นเขตปลอดบุหรี่	
      1.1  สถำนบริกำรสำธำรณสุขและส่งเสริมสุขภำพ 
	 1.1.1		คลินิก	สหคลินิก	โรงพยาบาล	รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมาย	ว่าด้วยสถานพยาบาล	
	 1.1.2		คลินิก	โรงพยาบาลสัตว์	รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย	ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์	
	 1.1.3		สถานีอนามัย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	สถานบริการสุขภาพ	ทุกประเภท
            ข้อสังเกตในเรื่องสถานพยาบาลนี้ครอบคลุมทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนรวมทั้งเป็นสถานที่รักษาทั้งคนและสัตว์
      1.2  สถำนศึกษำ หรือสถำนที่เพื่อกำรเรียนรู้และฝึกอบรม 
	 1.2.1		สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
											 1.2.2		สถานศึกษาระดับที่ต�่ากว่าอุดมศึกษา	
	 1.2.3		สถานกวดวิชา	สถานที่สอนกีฬา	ดนตรี	ขับร้อง	การแสดง	ศิลปะป้องกันตัว	ศิลปะ	ภาษา	และสถานที่ที่ประกอบ
	 กิจกรรม	 ในลักษณะเดียวกัน
            ข้อสังเกตสถานศึกษาตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ไม่รวมถึงสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย
      1.3   สถำนที่สำธำรณะอื่น ๆ  
			 1.3.1		สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก	ผู้เยาว์	หรือสมาคม	มูลนิธิ	หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน	
											 1.3.2		สนามเด็กเล่น	หรือสถานที่ให้บริการส�าหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน	ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีทางเข้า	-	ออกอย่าง
ชัดเจน	การวัดระยะ	5	เมตร	ให้วัดระยะ	จากขอบทางเข้า	-ออกทั้งสองด้าน	ออกไป	5	เมตร	ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งไม่มีทางเข้า-	
ออกอย่างชัดเจน	หรือเข้า-ออกได้ทุกทิศทาง	การวัดระยะ	5	เมตร	ให้วัดระยะเฉพาะจากขอบทางเข้า	–	ออกหลักที่ผู้ด�าเนินการก�าหนด
ให้เป็นทางเข้า	-	ออกออกไป	5	เมตร
					 ฉบับนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อน	โปรดติดตามต่อฉบับหน้า

เจ้าหน้าที่เทศกิจ	เทศบาลนครนครสวรรค์	ช่วยจัดระเบียบเว้นระยะห่าง	
พร้อมช่วยอ�านวยความสะดวกประชาชนที่มารับถุงยังชีพ	ณ	วัดวรนารถ
บรรพต	พระอารามหลวง	เมื่อ	12	พ.ค.63

เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ	เทศบาลนครนครสวรรค์	ช่วยจดัระเบยีบ	เว้นระยะห่าง	
พร้อมตรวจความเรยีบร้อย	การรบัสิง่ของจากตูปั้นสขุภายในเขตเทศบาล

เรื่อง  การควบคุมบุหรี่และยาสูบ ตอนที่ 13
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ

คุณไม่เปลี่ยน แต่โลกเปลี่ยน (ไปแล้ว)
	 ช่วงที่ต้อง	“อยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	เพื่อชาติ”	อันเป็นผลมา
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(โควิด-19)	ผู้คนก็จะ
มีกิจกรรมท�ากันต่าง	ๆ	นานา	เนื่องจากไปไหนไม่ได้	จึงต้องหา
อะไรท�า	 ซึ่งก็มีทั้งกิจกรรมที่ไม่เคยท�ามาก่อน	 หรือเคยท�า	 แต่
ด้วยภารกิจด้านการงานท�าให้ห่างเหินไปจนต้องมาตั้งต้นใหม่
ก็มี		
	 บางคนก็ปลกูต้นไม้	ปลกูพชืผักสวนครวั	รัว้กนิได้		บาง
คนก็เล่นเฟซ	เล่นไลน์	ช่วงนั้นผู้เขียนได้รับค�าขอเป็นเพื่อนทาง	
เฟซบุ๊กเกอืบร้อยคน	มทีัง้คนทีรู่จ้กัหน้าค่าตากนัอยูแ่ล้ว	และไม่
เคยรู้จักกันมาก่อน	 แต่เป็นเพ่ือนของเพื่อนของเพื่อน...ก็เยอะ		
พอดีเพื่อนที่มีอยู่ก็พันกว่าคนแล้ว	 ผู้เขียนจึงต้องตัดใจไม่รับไป
กว่าคร่ึง	เรือ่งน้ีเช่ือว่าคณุผูอ่้านหลายท่านกค็งเจอเหมอืน	ๆ 	กนั
	 ในไลน์นัน้กม็ทีัง้ไลน์ส่วนตวัและกลุม่	อ่านไปอ่านมาก็
ไปเจอเรือ่งหน่ึงจากไลน์ทีเ่พือ่นส่งมาให้	ถามเพ่ือนถงึทีม่าก็ไม่รู้
ว่ามาจากไหน	บอกมคีนส่งมาให้อกีท	ีแต่อ่านแล้วชอบใจมากจน
ไม่อยากเกบ็ไว้ในไลน์ซึง่เดีย๋วกล็บทิง้ไป	จงึขอน�ามาเล่าสูก่นัฟัง
ทางนี้อีกทางหนึ่ง	ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของข้อเขียนมา	ณ	ที่
นี้ด้วย		
	 เขาบอกอย่างนี้...	
40-40 คุณไม่เปลี่ยน | แต่โลกเปลี่ยนไปแล้ว 
	 40	ปีก่อน...ผู้คนอยากมีลูก	
	 40	ปีหลัง...ผู้คนกลัวการมีลูก	
40	ปีก่อน...ชายตามจีบหญิง	
40	ปีหลัง...หญิงตามจีบชาย	
	 40	ปีก่อน...แต่งงานง่าย	หย่าร้างยาก	
	 40	ปีหลัง...แต่งงานยาก	หย่าร้างง่าย	
40	ปีก่อน...ไม่มีเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จัก	
40	ปีหลัง...ไม่รู้จักเพื่อนบ้านสักคน	
	 40	ปีก่อน...ลูกจ้างต้องคอยดูสีหน้าเถ้าแก่
	 40	ปีหลัง...เถ้าแก่ต้องคอยดูสีหน้าลูกจ้าง

40	ปีก่อน...กลางคืนสามารถเปิดหน้าต่างนอนได้
40	ปีหลัง...กลางวันแสก	ๆ	ยังต้องล็อกประตูแน่นหนา
			 40	ปีก่อน...มีเงิน	แสร้งท�าเป็นไม่มี
			 40	ปีหลัง...ไม่มีเงิน	แสร้งท�าเป็นมีเงิน
40	ปีก่อน...เรียนพิมพ์ดีดท�างานแบงก์	แสนมั่นคง
40	ปีหลัง...งานแบงก์เป็นหนึ่งในงานที่ไม่มั่นคง
		 40	ปีก่อน...พ่อแม่ค้าขาย	ส่งลูกเรียนสูง	ๆ
		 40	ปีหลัง...ลูกจบสูง	ๆ	ออกมาค้าขาย
40ปีก่อน...ท�างานหนึ่งคนสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ้าน
40	ปีหลัง...ท�างานทั้งบ้านเลี้ยงเด็กคนเดียวยังยาก
		 40	ปีก่อน...บ้านไหนมีคนแก่	เหมือนมีของล�้าค่า
		 40	ปีหลัง...บ้านไหนมีคนแก่	เหมือนมีภาระ
40	ปีก่อน...ขายพื้นที่สวนให้เขาท�าหมู่บ้าน
40	ปีหลัง...ขายบ้านไปซื้อสวนอยู่ต่างจังหวัด
		 40	ปีก่อน...คบกันด้วยใจ	เอื้ออาทรช่วยเหลือกัน
		 40	ปีหลัง...	คบกันด้วยผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง
40	ปีก่อน...กตัญญู	สัจจะ	จริงใจ
40	ปีหลัง...ผลประโยชน์	เล่ห์เหลี่ยม	สวมหน้ากาก	
		 40	ปีก่อน...นับถือคนดีมีคุณธรรม	
		 40	ปีหลัง..นับถือยกย่องคนรวย		(ทั้งที่รู้ว่าร�่ารวยจาก	
																															เงินสกปรก)
ยังไง...ชีวิตก็ต้องด�าเนินต่อไป…	
		 แต่เดี๋ยว	 !...ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง	 ที่ผู้เขียนชอบใจมาก	 ๆ		
นั่นคือ		
	 40	ปีก่อน...	แขกนักเที่ยวไปนั่งฟังนักร้อง
	 40	 ปีหลัง...	 นักร้องต้องนั่งฟังแขกที่มาเที่ยวขึ้นร้อง
เพลง		!

          เรื่องจริงหรือเปล่ำ...คิดเอำเองละกัน 555
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	 แรงบนัดาลใจทีผู่เ้ขยีนอยากเขยีนเรือ่งนีเ้นือ่งจากขณะส่งต้นฉบับ	เหน็ข่าวสารเรือ่งลกูท�าร้ายพ่อแม่หรอืไม่ยอมให้พ่อแม่

เข้ามาอยู่ในบ้านโดยอ้างเหตุต่าง	ๆ	นานา	นับเป็นเรื่องเศร้าของสังคมไทย	ซึ่งผู้เขียนอยากเห็นลูกๆ	ทุกคนระลึกถึงพระคุณของ

แม่และพ่อ	ผู้ให้ก�าเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่	และควรมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านทั้งสองจนหาที่สุดมิได้

	 พ่อ-แม่	 นอกจากท่านจะให้ก�าเนิดและเลี้ยงดูเราแล้ว	 บางครั้งด้วยความรักลูกหลานท่านก็รีบยกทรัพย์สินให้ลูกหลาน

เสียจนหมดโดยคิดว่าลูกหลานจะดูแลท่าน	แต่พอท่านแก่เฒ่าลง	ลูกหลานกลับไม่เลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่	แถมบางรายไม่

ยอมเลี้ยงดู	ด่าว่า	และขับไสไล่ส่งเสียอีก	ปัญหาเช่นนี้ผู้เขียนเห็นอยู่เสมอ	ๆ	และมักมีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาและสอบถามผู้เขียน

เป็นประจ�าว่า	สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกเอาทรัพย์ที่ยกให้ไปคืนกลับมาได้หรือไม่?

	 เรื่องนี้พ่อแม่หรือผู้ที่เป็น	“ผู้ยกให้”	ทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วง	เพราะกฎหมายก�าหนดให้ “ฟ้องเพิกถอนกำรให้ได้”	ถ้า

ผู้รับ “ประพฤติเนรคุณ”	ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดไว้

 มำตรำ 531

	 “อนัผูใ้ห้จะเรยีกถอนคนืการให้เพราะเหตผุูร้บัประพฤตเินรคณุนัน้	ท่านว่าอาจจะเรยีกได้แต่เพยีงในกรณดีงัจะกล่าวต่อ

ไปนี้

	 (1)	ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดทางอาญาอย่างร้ายแรง

	 (2)	ถ้าผู้รับได้ท�าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง

	 (3)	ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจ�าเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้

ตัวอย่ำงคดีที่ผู้ให้ฟ้องเพิกถอนกำรให้เพรำะประพฤติเนรคุณ

	 การที่นาง	พ.	จ�าเลย	(ซึ่งเป็นลูก)	ด่านาย	ช.	โจทก์	(ซึ่งเป็นบิดา)	ด้วยถ้อยค�าว่า	“ไอ้เปรต	ไอ้เฒ่าบ้า	แก่จะเข้า

โลง	บ้าสมบัติ	แถมบ้าเมีย”	ต่อหน้าบุคคลอื่น	ย่อมท�าให้ผู้ได้ยิน	ฟังเข้าใจได้ว่าโจทก์	(ซึ่งเป็นบิดา)	เป็นคนไม่ดี	บ้าสมบัติ	

บ้าผู้หญิง	โดยถ้อยค�าดังกล่าวไม่เพียงแต่หยาบคาย	หากแต่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์	(ซึ่งเป็นบิดา)	ผู้ให้อย่างร้ายแรง	

จึงถือว่า	“จ�ำเลยประพฤติเนรคุณ”	โจทก์ย่อมจะฟ้องถอนคืนการให้ที่ดินที่พิพาทจากจ�าเลยได้

การยกทรัพย์สินให้แก่ลูกหลาน แต่ต่อมาลูกหลานประพฤติ
เนรคุณ จะฟ้องเพิกถอนการให้ได้หรือไม่?
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์	รณรงค์	ป้องกนั	ชมุชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยนายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	ได้มีความห่วงใยประชาชนในเรือ่งของสขุภาพคนในชมุชนพืน้ทีเ่ขตเทศบาลนครนครสวรรค์	จงึได้มอบหมายให้นายวรวุฒิ		
ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	ลงพื้นที่ให้ความรู้รณรงค์แก่คนในชุมชน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักการ
สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์	 ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขฯของชุมชน	 ร่วมกันรณรงค์ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายท่ี
เป็นพาหะของโรค	อาทิ	 โรคไข้เลือดออก	 โรคชิคุนกุนยา	 โรคไวรัสซิก้า	 เน้นย�้าให้ประชาชน	หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบ้านของตนเอง
และชุมชน	โดยเฉพาะช่วงนี้	เข้าสู่ฤดูฝน	ง่ายต่อการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ	เนื่องจากยุงลายจะไปท�าการไข่ไว้ตาม
แหล่งน�้าขังต่าง	 ๆ	 จึงต้องป้องกันด้วยการร่วมด้วยช่วยกันดูแลและท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ไม่ให้มีเกิดขึ้น	 ส่วนน�้าไว้ใช้ป้องกันด้วยการใส่
ทรายอะเบท	หรือน�้าดื่มให้ปิดฝาให้มิดชิด	เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน

เทศบาลนครนครสวรรค์ห่วงใยร่วมมือชุมชนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ
 ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน
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วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1.	ถอดหน้ากากออก	โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2.	พับหน้ากาก	เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3.	ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหู	แล้วพันโดยรอบหน้ากาก
4.	ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น
5.	ทิ้งลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป
6.	ควรล้างมือให้สะอาด

กรุณาท้ิงหน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้วลงในถงัขยะ “สแีดง” หรอื 
ถังขยะที่มีข้อความ “ถังขยะเฉพาะหน้ากากอนามัย” เพื่อจะ
ได้น�าไปสู่กระบวนการก�าจัดอย่างถูกต้องต่อไป
เทศบาลนครนครสวรรค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนท้ิงหน้ากากอนามัยท่ีใช้งานแล้ว	
ลงในถังขยะสีแดง	หรือถังขยะที่มีข้อความ	“ถังขยะเฉพาะหน้ากากอนามัย”	เพื่อให้เกิด
ปลอดภยัในการคดัแยก	และน�าไปสูก่ระบวนการก�าจดัอย่างถกูต้องต่อไป	ซึง่เบือ้งต้นได้มี
การต้ังวางถงัขยะไว้บรเิวณศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์	อาคารเทศบาลนครนครสวรรค์	
และหน้าร้านสะดวกซื้อ	(7-11)

	 เนือ่งด้วยโดยปกติส�านกัทะเบียนท้องถิน่เป็นหน่วยบรกิารทีม่ปีระชาชนตดิต่องานเป็นจ�านวนมาก	จงึมคีวามเสีย่งต่อโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ดังนั้นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาดังกล่าว	งานทะเบียนราษฎร	เทศบาลนครนครสวรรค์

จึงก�าหนดมาตรการ	และขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อร่วมกันปฏิบัติ	ประกอบด้วย

	 1)	ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

	 2)	เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จ�ากัดจุดเข้า-ออก	อาคาร	เพื่อคัดกรองฯ	ซึ่งแต่ละจุด

															จะมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ	และมีอุปกรณ์ล้างมือเตรียมไว้ให้

	 3)	งานทะเบียนราษฎร	งดการให้บริการในช่วงพักเที่ยง

															ตั้งแต่เวลา	12.00	–	13.00	น.	ทั้งงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

 4)	งานทะเบียนราษฎร	จ�ากัดจ�านวนผู้มาติดต่อท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

															เป็นวันละ	50	ราย	โดยช่วงเช้า	25	ราย	และช่วงบ่าย	25	ราย	เพื่อให้

															พนักงานท�าความสะอาดเข้ามาดูแลท�าความสะอาดในทุกช่วงเวลา

	 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ	หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ	 งานทะเบียนราษฎรก็จะกลับมาปฏิบัติงานให้บริการ

ในช่วงเวลาปกติเช่นเดิม

งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน  แจ้งข้อปฏิบัติในช่วงเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ทุกวันเสาร์
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