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งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน 
มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน 

ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน 
จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้

แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ
โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ 

งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส�าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ 
คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2560
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	 งานทะเบียนราษฎร	เทศบาลนครนครสวรรค์	พร้อมด้วย

ศูนย์บริการทะเบียนภาค	 6	 สาขา	 จ.นครสวรรค์	 และศูนย์บริการ

สาธารณสุข	เทศบาลนครนครสวรรค์ออกให้บรกิารจดัท�าบตัรประจ�า

ตัวประชาชนนอกสถานที่	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติด

เตียง	คนชรา	หรือ	ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

	 โดยญาติสามารถติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลา

ราชการ	ผ่าน	3	ช่องทาง	ดังนี้

	 1.	 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	สามารถติดต่อขอรับบริการ

ได้ที่ส�านักงานเขต	หรือส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน	ส�านักบริหาร

การทะเบียน	กรมการปกครอง	หมายเลขโทรศัพท์	0	2791	7610

	 2.	 ต่างจังหวัดสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อ�าเภอ	

เทศบาล	 และเมืองพัทยา	 (เทศบาลนครสวรรค์	 สอบถามข้อมูล	

หมายเลขโทรศัพท์	 0	 5621	 9555	 ต่อ	 1115-7	 ในวันและเวลา

ราชการ)

	 3.	ตดิต่อผ่านศนูย์บรกิาร	ถามตอบปัญหาด้านการทะเบยีน	

โทร.	1548	 เพื่อประสานงานหน่วยงานบริการจัดท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนเคลื่อนที่ไปด�าเนินการให้

เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการท�าบัตรประชาชน

นอกสถานที่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา

ผู้พิการที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
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	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหาร	น�าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมเยียน	 และติดตามโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง	 และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน	 ซ่ึงปัจจุบันกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ	 เทศบาลนครนครสวรรค์ให้การสนับสนุนโครงการ

และงบประมาณในการดูแลผูป่้วยกลุ่มติดบ้าน	ตดิเตยีง	รวมมากกว่า	

120	คน	โดยทีผ่่านมา	เทศบาลนครนครสวรรค์จดัเจ้าหน้าทีใ่ห้ความรู	้

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	(Care	Giver)	ติดตาม	ดูแล	รักษาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่ม

ติดบ้าน	ติดเตียงร่วมกับญาติผู้ป่วย	อีกทั้งจัดท�านวัตกรรม	อุปกรณ์

ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

	 ทั้งนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยการสนับสนุนงบ

ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 เทศบาลนครนครสวรรค	์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขต

เทศบาล	 โดยการให้ประชาชน	 ชุมชน	 และหน่วยงานจากหลาย

ภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที	่

โดยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	 กิจกรรมด้าน

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “Care Giver”  ติดตาม ดูแล รักษาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน 

                                                           ติดเตียงร่วมกับญาติผู้ป่วย

สาธารณสขุในพืน้ที	่อาท	ิโครงการห่วงใยใส่ใจสขุภาพกาย	สขุภาพจติ

ของผูส้งูอาย	ุโครงการดแูลสขุภาพผูป่้วยโรคเรือ้รงั	โครงการป้องกัน

ไข้เลือดออก	 โครงการส่งเสริมการออกก�าลังกายโดยการร�าวงย้อน

ยุคภายในอุทยานสวรรค์และชุมชน	 โครงการดูแลสุขภาวะมารดา

หลงัคลอดและทารกแรกเกดิ	อกีทัง้การเตรยีมการจดัตัง้ศนูย์พฒันา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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	 เศษกิง่ไม้ใบไม้พชืผักทีก่�าลังถกูทบัถมคละเคล้าด้วยมลูสัตว์

ที่ละชั้นที่เห็นอยู่นี้	 เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�าปุ๋ยจากขยะ

อินทรีย์	ภายในบริเวณพื้นที่	“ศูนย์สำธิตกำรท�ำปุ๋ยหมักชีวภำพจำก

ขยะอินทรีย์ เพื่อลดกำรฝังกลบขยะและน�ำขยะอินทรีย์กลับมำใช้

ประโยชน์ เทศบำลนครนครสวรรค์” 

	 เทศบาลนครนครสวรรค์	โดยการน�าของนายจิตตเกษมณ์	

นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 ได้เห็นถึงความส�าคัญ

ของปัญหาขยะ	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ไปยัง

ประชาชน	 ทั้งทางชุมชน	 โรงเรียน	 เพื่อให้ทุกคนหันมาตระหนักถึง

ความส�าคญัของการลดปรมิาณขยะ	ตลอดจนคดัแยกขยะอย่างถกูวธิี	

ซ่ึงขยะถูกจ�าแนกออกเป็นหลายประเภท	 อาทิ	 ขยะย่อยสลาย	 ขยะ

รีไซเคิล	 ขยะอันตราย	 ขยะทั่วไป	 แต่ถึงกระนั้นในพ้ืนที่เขตเทศบาล

นครนครสวรรค์มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นส่งผลให้ปริมาณขยะ

เพิ่มจ�านวนตามไปด้วย	 โดยจะถูกน�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบ	 ซึ่งมีค่า

ใช้จ่ายในการก�าจัด	 และสูญเสียขยะที่สามารถน�ามาท�าประโยชน์ได้

ไปโดยเปล่าประโยชน์

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมลดปริมาณขยะ

น�าของเสียกลับมาใช้ ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 

 ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์  
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	 งานบริการรักษาความสะอาด	 	 ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนครสวรรค์	ตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหา	และหนึง่ในนัน้คือเศษ

ใบไม้	 กิ่งไม้	 เศษพืชผัก	ที่ถูกคัดทิ้งแล้วจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด	 	ขยะที่ถูกคัดทิ้ง

เหล่านี้จากตลาดในเขตเทศบาลวันหนึ่งประมาณ	10	ตัน	หากทิ้งไว้ไม่น�ามาท�าให้

เกดิประโยชน์กจ็ะมขียะเพ่ิมขึน้	ซึง่หากให้เป็นเช่นนีต่้อไป	ปรมิาณขยะกจ็ะเพิม่ขึน้

เรื่อย	ซึ่งอาจส่งผลปัญหาต่อไปในอนาคต		จึงได้มีการร่วมมือกับกลุ่มพ่อค้า	แม่ค้า

ในตลาดในการคดัแยกขยะ	เศษพชืผกั	และผลไม้	จากขยะกลุม่ต่างๆ	เพือ่ทีท่างเจ้า

หน้าที่จะมาท�าการเก็บและน�าไปผ่านกระบวนการท�าปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์

และน�้าหมัก

	 ส�าหรับกระบวนการในการท�าปุ๋ยชีวภาพและน�้าหมักนั้น		ทางเจ้าหน้าที่

ของส�านักการสาธารณสุขจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเช้าตามตลาด	ๆ	ต่าง	ๆ	ใน

เขตเทศบาลเพื่อไปเก็บพืชผักผลไม้	ที่ได้มีการแยกไว้แล้ว	น�าไปทิ้งที่รถขยะเฉพาะ

เก็บขยะที่ย่อยสลายได้	 	 เมื่อได้ขยะแล้วทางเจ้าหน้าที่จะท�าการจดบันทึกปริมาณ

ขยะในแต่ละวันที่รวบรวมได้	และด�าเนินการผ่านกระบวนการท�าปุ๋ย	ซึ่งปุ๋ยที่ผ่าน

กระบวนการแล้วจะน�าไปใช้ทางการเกษตร	โดยเบือ้งต้นปุย๋ทีไ่ด้นัน้จะน�ามาใช้บ�ารงุ

ต้นไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลรวมถึงน�้าหมักจะน�าไปใช้ท�าความสะอาดตามพื้นที่ใน

เขตเทศบาลและในอนาคตทางเจ้าหน้าที่จะมีการให้ความรู้กับประชาชน	เพื่อร่วม

เป็นส่วนหนึง่ในการลดปรมิาณขยะมูลฝอย	น�าของทีไ่ม่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ให้เกดิ

ประโยชน์	อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย	
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หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน

คุณสมบัติ ดังนี้

 เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 : 

 โดยจะได้รับเงินรายละ 600 ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียน จนเด็กอายุครบ 3 ปี

 เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561:

 โดยจะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนเด็กอายุครบ 3 ปี

 บิดา มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสัญชาติไทย

 มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

 ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

 (ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจาก 

 กองทุนประกันสังคม)

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(600 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3ปี)

ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ที่องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล เมืองพัทยา และส�านักงานเขต ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง
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	 หลายท่านแม้จะมีที่ดินแต่ก็เป็นทุกข	์

เพราะทีด่นิทีต่นเองมอียูน่ัน้	ถกูทีด่นิของบคุคลอืน่

ล้อมอยู่จนไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้	 ซึ่ง

ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกที่ดินประเภทน้ีว่า	 “ที่ดิน

ตำบอด”	 เจ้าของที่ดินตาบอดบางรายก็คิดไม่ตก

ไม่รู้ว่าจะมีวิธีการเข้าไปท�าประโยชน์หรือก่อสร้าง

ลงทุนบนที่ดินตาบอดของตนได้อย่างไร	 เร่ือง

นี้กฎหมายมีทางออกให้ครับ	 โดยตามประมวล

เมื่อท่านเป็นเจ้าของที่ดิน

                                      “ที่ไม่มีทางออก”

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	1349	ให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินตาบอด	สามารถฟ้องขอให้เปิดทางจ�าเป็นได้ครับ

	 มาตรา	1349	วรรคหนึง่	บญัญตัว่ิา	“ทีด่นิแปลงใดมทีีด่นิแปลงอืน่ล้อมอยูจ่นไม่มทีางออกถงึทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของ

ทีด่นิแปลงนัน้จะผ่านทีด่นิซึง่ล้อมอยูไ่ปสูท่างสาธารณะได้”	ดงันัน้	การทีเ่จ้าของทีด่นิตาบอดแปลงใด	จะฟ้องขอให้เปิดทางจ�าเป็นได้จงึต้อง

ปรากฏว่าที่ดินของตนมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ	นอกจากนี้แล้วกฎหมายมิได้บัญญัติว่า	เจ้าของที่ดินตาบอด

ที่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จะต้องฟ้องขอเปิดทางจ�าเป็นขอผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่	 ซึ่งอยู่ใกล้ทางสาธารณะมากที่สุดเท่านั้น	 โดยเจ้าของที่ดิน

ตาบอดมีสิทธิที่จะฟ้องที่ดินท่ีล้อมแปลงใดก็ได้เพียงแต่การท่ีจะเปิดทางจ�าเป็นเพื่อผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่นั้นต้องเลือกให้พอสมควรแก่ทาง

จ�าเป็น	กับต้องค�านึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับ

	 ฉะนั้น	หากผู้อ่านท่านใดเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดเมื่ออ่านบทความนี้แล้ว	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ดินตาบอดของท่านคงจะมีมูลค่า

เพิ่มขึ้นได้นะครับ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครับ/.
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นายวรวุฒิ	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยนายสฤษดิ์	โพวันดี	ผู้อ�านวยการส�านักการสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม	 น�าเจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรณรงค์	 เชิญชวนผู้ค้าขายภายในตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ให้
ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ

คณะผูบ้รหิารเทศบาลนครนครสวรรค์	ให้การต้อนรบัคณะกรรมการตรวจประเมนิรบัรองมาตรฐานการพฒันาคณุภาพระบบบรกิาร
อนามัยสิ่งแวดล้อม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์	ครั้งที่	2/2561	

“จติอาสาพัฒนาเมอืงนครสวรรค์”	เราท�าความดด้ีวยหวัใจโดยร่วมกนัท�าความสะอาดพืน้ทีส่าธารณะ	ท�าลายแหลง่เพาะพนัธุล์กูน�้า
ยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	บริเวณถนนรอบอุทยานสวรรค์ด้านนอกและชุมชน
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นายสุทธิวัชร์	ทับเจริญ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาถพรต	พร้อมคณะครูกล่าวเตือนนักเรียนในสังกัดให้แบ่งเวลาใน
การรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลโลกให้เหมาะสม	อีกทั้งห้ามนักเรียนข้องเกี่ยวการพนันต่างๆ	โดยเด็ดขาด

วันอังคารที่	 12	 มิถุนายน	 2561	 นายจิตตเกษมณ์	 นิโรจน์ธนรัฐ	 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	 ร่วมต้อนรับ	 นายสุทธิพงษ	์																
จลุเจรญิ	อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน	ในโอกาสให้เกียรตเิยีย่มชมพพิธิภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านมอญ	ต.บ้านแก่ง	อ.เมอืงฯ	
จ.นครสวรรค์

วันจันทร์ที่	11	มิถุนายน	2561	เวลา	18.30	น.	ที่บริเวณหาดทราย	ถนนคนเดินต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรฐัมนตรี	พร้อมคณะรฐัมนตรี	ผูบ้ริหารกระทรวงต่างๆ	ตรวจเยีย่มโครงการ	ตลาดประชารัฐ	ตลาดวฒันธรรม	ถนนสายวฒันธรรม
เมืองสี่แควและมหกรรมลิเก	มีนายธนาคม	จงจิระ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์	พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ	และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ



12

	 วันพุธที่	 4	กรกฎาคม	2561	 เวลา	09.00	น.	ที่ห้องประชุม	ชั้น	5	 เทศบาลนครนครสวรรค์	นายณรงค์	มะระยงค์	 รองนายก

เทศมนตรนีครนครสวรรค์	เป็นประธานในการประชมุประชาคมการจัดท�าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี	(พ.ศ.2561-2564)	เทศบาลนครนครสวรรค์	

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่	3	ประจ�าปี	2561	มีผู้เข้าร่วมการประชาคม	ประกอบด้วย	ประชาชน	คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	

สมาชกิสภาเทศบาลฯ	ผูแ้ทนหน่วยงานทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ชมรม	และสมาคมต่างๆ	การประชมุประชาคม	จดัขึน้เพือ่น�าเสนอข้อมลูแผน

งาน	โครงการที่ได้มีการเพิ่มเติม	อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี	(พ.ศ.2561-2564)	เทศบาลนครนครสวรรค์	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่	3	ประจ�าปี	2561	มีการเพิ่มเติมแผนงาน	โครงการต่าง	ๆ	ที่

จัดท�าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 และมีความส�าคัญ	 จ�าเป็นควรเพิ่มเติม	 ในสภาวะ

การณ์ปัจจุบัน	อาทิ	

	 -	โครงการก่อสร้างผวิจราจร	ค.ส.ล.	เพือ่ให้ประชาชนได้ความสะดวกและปลอดภัยในการสญัจรมากยิง่ขึน้	บรเิวณถนนโกสย์ีตัง้แต่

สี่แยกถนนธรรมวิถีถึงสี่แยกถนนอรรถกวี	,	ถนนสวรรค์วิถี	18	ถึง	บริเวณหลังวัดนครสวรรค์	และการก่อสร้างผิวจราจร	ค.ส.ล.	พร้อมท่อ

ระบายน�้าและโคมไฟภายในชุมชนสหกรณ์เคหะสถานสวรรค์เมืองใหม่	(ด้านหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)	

	 -	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	ริมแม่น�้าปิง	ตั้งแต่ปลายเกาะยมถึงบ้าน	100	ปี	นายควง	อภัยวงศ์

	 -	โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด	และติดตั้งกล้องวงจรปิด	เพิ่มเติมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	

	 -	 โครงการปรับปรุงท่อส่งภายในโรงสูบน�้า	แรงต�่าที่	 2	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน�้าประปา	อีกทั้งโครงการต่างๆ	ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนา	ยกระดับคุณภาพชีวิต	รายได้ของประชาชนในชุมชน	ซึ่งมีชุมชนต่างๆเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	

และจะเป็นผู้ด�าเนินการด้วยตนเอง	ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบาลฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน

การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ประจ�าปี 2561
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นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ร่วมกันมอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่พนักงาน
กวาดขยะ	และพนักงานประจ�ารถขยะ	ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครนครสวรรค์	

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลพร้อมกล่าวค�าให้โอวาทแก่นักเรียน

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจน์ธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
พร้อมคณะผู้บริหาร	 น�าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเยีย่มเยยีน	และตดิตามโครงการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ
พึ่งพิง	และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าโพใต้	 ในสังกัด
ส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 จัดกิจกรรมสอนให้
เด็กๆ	รู้จักวิธีเอาตัวรอด	 ในกรณีติดอยู่ในรถยนต์	 โดยการเปิด
ประตูรถ	การบีบแตรหรือขอความช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆ
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นายวิโรจน์	ตันวิสุทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	เยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตร	งานถนนเด็กเดินครั้งที่	23	ณ	บริเวณลาน
เวทีด้านข้างเทศบาลนคร	นครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อ�านวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

โครงการ	“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ลด	ละ	เลิกยาสูบของเยาวชนและประชาชน	ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์”	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	
2	อาคารพัสดุงานควบคุมโรคติดต่อ

นายจิตตเกษมณ์	นิโรจนธนรัฐ	นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพน�้าในอุทยานสวรรค์	พบว่าสภาพ
น�้ายังคงปกติดีอยู่	แต่ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่น�าตัวอย่างน�้าไปตรวจสอบหาค่ามาตรฐานต่อไป

พิธีปิดโครงการ	พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	สุขศึกษาและพลศึกษา	พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับ
การอบรม
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โดย ดุษฎี ลอยเมฆ อันว่า...ความสุข

ควำมสุข คืออะไร ?
		 ความมัง่คัง่และชือ่เสยีงมนัท�าให้เรามคีวามสขุได้จรงิหรอืเปล่า…	

	 Robert	Waldinger	ได้น�าแสนอผลงานวจิยัจากมหาวทิยาลยั

ฮาร์วาร์ด	 ซึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านไปกว่า	 75	 ปี	 แต่งานวิจัยน้ีก็ยังคง

ด�าเนินต่อไป	 และตัวเขาเองก็เป็นผู้อ�านวยการคนปัจจุบันที่คุมงาน

วิจัยนี้	

		 เริ่มตั้งแต่ปี	 1938	ที่งานวิจัยจาก	Harvard	นี้	 ได้ศึกษา

ชวีติของอาสาสมคัรกว่า724	คน	รวมถงึคูส่มรสและลกูหลานอกีกว่า	

2,000	คน	ได้รวบรวมข้อมลูและสรปุอย่างชดัเจนว่า		ควำมสมัพนัธ์

ที่ใกล้ชิดช่วยให้คนมีสุขภำพดีและมีควำมสุข 

	 งานวิจัยได้เริ่มต้นจากการศึกษาชีวิตของนักศึกษาใน			

Harvard	 และเด็กที่มาจากครอบครัวยากไร้ในชุมชุน	 ซึ่งเม่ือ

เวลาผ่านไปคนเหล่าน้ันได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่	 หนึ่งในนั้นกลายเป็น

ประธานาธิบดีสหรัฐที่โลกรู้จัก	เขาคือ	จอห์น	เอฟ.	เคนเนดี้	นั่นเอง	

ตลอดเวลาที่ผ่านไปหลายปี	นักวิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์อาสาสมัคร

และคนในครอบครวั	ล้วงลกึถึงชีวติความเป็นอยู	่		รวมถึงประวตักิาร

เข้ารับการรักษา	พยาบาล	ติดตามชีวิตของคนเหล่านี้มาโดยตลอด	

เวลาผ่านไปจึงได้พบว่า	 บางคนป่วยเป็นโรคทางสมอง	 บางคนติด

เหล้า	บางคนไต่เต้าสูงขึ้นมา	ในขณะที่บางคนมีชีวิตที่ตกต�่าลง	

	 งานวิจัยนี้ได้ข้อสรุปเป็นข้อคิดท่ีน่าสนใจ	 3	 อย่าง	 ซึ่ง									

ผู้เขียนขอน�ามาฝากคุณผู้อ่าน		ดังนี	้																																																																																																											

 1. สร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่แีละหลกีเลีย่งกำรใช้ชวีติโดดเดีย่ว

		 ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดจะช่วยยืดเวลาให้เราแก่ช้า

ลง	 กลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะท�าให้สุขภาพเริ่มแย่ลงใน

วัยกลางคน	ท�าให้สมองท�างานผิดปกติ	ท�างานแย่ลงและมีชีวิตที่สั้น

กว่าคนทั่วไป

คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและกว้างขวางรู้จักคนรอบข้างมากมาย	

จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและเหงา

 2. คุณภำพของควำมสัมพันธ์ส�ำคัญกว่ำปริมำณ

			 ในสังคมที่มีคนเยอะมากมายแต่ก็ยังเหงาและรู้สึกโดด

เดี่ยว	 ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนเยอะ	 ก็ไม่ส�าคัญเท่าความใกล้ชิดและ

คณุภาพของความสมัพนัธ์	คนทีใ่ช้ชวีติอยูใ่นครอบครวัทีร่กัและช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน	 จะมีชีวิตยืนยาวกว่าคนท่ีอยู่ในครอบครัวที่ขัด

แย้งและบาดหมางกัน	 ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่เคยนอกใจและ

อยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ตาม	

 3. ควำมสัมพันธ์ที่ดีช่วยป้องกันโรคทำงสมอง

		 คนท่ีอยู่ในครอบครัวที่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันจะมี

โอกาสน้อยกว่าที่จะเป็นโรคความจ�าเสื่อม	ในเวลาที่รู้สึกว่ามีที่พึ่ง	

สามารถพึง่พาอาศยัคนอ่ืนได้		ถงึแม้ว่าจะมคีวามทกุข์ยาก	คนกลุม่

นี้ก็ยังมีสุขภาพจิตที่ดีและมีมีความจ�าดีกว่า

 บทสรุปกำรใช้ชีวิตให้มีควำมสุข 

	 ชีวิตคนเราสั้นนัก	 เราไม่มีเวลาให้กับการให้ร้ายแก่กัน	

ที่ส�ำคัญคือ	ไม่มีทางลัดที่จะน�าเราไปสู่ชีวิตที่ดีได้	การสร้างความ

สัมพันธ์ต้องการเวลา	 แรงกายและใจท่ีทุ่มเท	 คนที่พบว่ามีความ

สุขในบั้นปลาย	 มักจะเป็นคนที่รู้จักสร้างและรักษาความสัมพันธ์

ในครอบครัวรวมถึงเพื่อนและสังคม	ให้เวลากับคนที่เรารัก	เข้าหา

คนที่อยู่ไกลเรา	

	 การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการมีชีวิต

ที่ยืนยาว	 ในขณะที่การอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะท�าให้ชีวิตแย่และ

ส้ันลง	 คนที่รู้จักการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี	 จะมีอายุ

ยืนยาวมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่ขัดแย้ง	 คนที่อยู่

ในครอบครัวที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 จะมีโอกาสน้อยที่จะเป็น

โรคความจ�าเสื่อม

 ก็หวังว่ำ บทควำมนี้จะช่วยให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนรู้จักวิธีที่

จะท�ำให้ชีวิตมีควำมสุขเพิ่มมำกขึ้นนะคะ
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ท�าไมต้องเสีย “ภาษี”

 ให้.....เทศบาล นะ ???

ภาษีท้องถิ่นคืออะไร..... ? ? ?

		 ภาษีท้องถิ่น	 	 คือ	ภาษีที่กฎหมายก�าหนดให้เทศบาล	อบต.	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ	 เป็นผู้จัดเก็บภาษีจาก

ประชาชนในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของตนเอง	เพือ่น�ารายได้ทีจ่ดัเกบ็จากประชาชนในท้องถิน่นัน้	มาใช้ในการพฒันาตามความจ�าเป็น

ของแต่ละท้องถิ่น	เช่น	น�ามาใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภค	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	ให้ได้รับ

ความสะดวกสบาย		สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	และต่อเนื่อง	น�ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่	ซึ่ง

เทศบาลได้ด�าเนินการจัดเก็บภาษีจากประชาชนในพื้นที่ประเภทต่างๆ	ดังนี้

 ๑. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ก�าหนดช�าระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม	ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์	ของทุกปี

					 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	คือ	ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า	อาคาร	ร้านค้า	ตึกแถว	บริษัท	ธนาคาร	โรงภาพยนตร์	แฟลต	หอพัก		

คอนโดมิเนียม	ร.ร.	สอนวิชาชีพ	โรงงานอุตสาหกรรม	สนามมวย	สนามกอล์ฟ	ท่าเรือ	บ่อนไก่	ฟาร์มสัตว์	คลังสินค้า	และบริเวณที่ดิน

ที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น		

 ๒. ภำษีป้ำย	ก�าหนดช�าระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม	ถึงสิ้นเดือนมีนาคม	ของทุกปี																																																					

	 ภาษีป้าย	คือ	ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ	ยี่ห้อ	หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่า

จะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด	ๆ	ด้วยอักษร	ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน	แกะสลัก	จารึกหรือท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น		

 ๓. ภำษีบ�ำรุงท้องที	่ก�าหนดช�าระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม	ถึงสิ้นเดือนเมษายน	ของทุกปี

									 ภาษีบ�ารุงท้องที่	คือ	ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น		

 เมือ่อ่ำนมำถงึตรงนีแ้ล้วคงจะได้ค�ำตอบแล้วนะคะว่ำ ... ท�ำไมเทศบำลต้องมีกำรจดัเกบ็ “ภำษี” จำกประชำชนในพืน้ที่  

ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุข และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชำชนในพื้นที่ที่ตนอำศัยอยู่นั่นเอง ค่ะ

ถาม มา...ตอบ ไป กับ ส�านักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้	ส�านักการคลัง

อย่าลืมนะคะว่า... เงินภาษีทุกบาท 

จากประชาชนนั้นมีค่า 

 ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเรา
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	 เทศบาลนครนครสวรรค์	ได้มีการย�้าเตือนและประชาสัมพันธ์	ในการป้องกันโรคติดต่อ	ทั้งจากคน	และสัตว์	โดยเฉพาะ	ในช่วงนี้	

โรค	มือ	เท้า	ปาก		(Hand	Foot	MouthDisease)	เป็นโรคติดต่อที่เกิด	จากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส	สามมารถเป็นโรคนี้ได้ทั้ง

เด็กและผู้ใหญ่	ซึ่งจะพบมากในเด็กที่มีอายุต�่ากว่า	10	ปี		ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการก�าชับและให้เจ้าหน้าที่ส�านักการสาธารณสุข

ลงพื้นที่	 ให้ความรู้และวิธีการดูแลป้องกันโรคแก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	 ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์ตาม	ช่องทางต่าง	ๆ	มาตลอดโดยเฉพาะในช่วง	เปิดเทอมซึ่งมีวิธีการสังเกตอาการเตรียมพร้อมรับมือดังนี้

 อาการของโรค

	 โรคมือเท้าปาก	เชื้อไวรัสสามารถ	ติดต่อกันได้	ผ่านการไอ	หรือจาม	การสัมผัสของ	เหลวหรือของเสีย	ที่ปนเปื้อนเชื้อ	

มีระยะฟักตัว	3-6	วัน	โดยหลังจากได้รับเชื้อ	ผู้ป่วยจะมีไข้สูง	เจ็บคอ	ไม่อยากอาหาร	ปวดท้อง	และอ่อนเพลีย	หลังจากมีไข้	1-2	วัน	จะมี

ตุ่ม	ผื่นหรือแผล	อักเสบมีหนองที่ผิวหนัง	บริเวณมือ	ฝ่ามือ	เท้า	ฝ่าเท้าและภายในปาก	

 การรักษา

	 โรคมือเท้าปากไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดในทันที	 หากป่วยด้วยโรคนี้	 ผู้ป่วยควรพักรักษาตัว	 อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่

กระจายเชื้อ	ดูแลอาการหรือรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการป่วย	แล้วรอจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไป	

ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น	และหายป่วยภายใน	เวลาประมาณ	7-10	วัน	แต่หากอาการป่วย	ไม่ดีขึ้น	หรือทรุดหนักลง	ให้ไปพบแพทย์เพื่อ	

รับการตรวจรักษา	

 ป้องกันโรค

	 1.ผู้เลี้ยงดูเด็กควรหมั่นล้างมือบ่อย	ๆ	ให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทาน

	 2.ควรหมั่นท�าความสะอาดสิ่งของ	ของเล่นที่ใช้ร่วมกัน	อาทิ	ตุ๊กตา	ลูกบอล	ตลอดจนสถานที่เพื่อความสะอาดและป้องกันโรค

	 3.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น

	 4.หากเด็กมีอาการป่วยควรให้หยุดเรียนทันทีจนกว่าจะหาย	หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเพื่อน	ๆ	อย่างใกล้ชิด	ให้เด็กหมั่นล้างมือ	

ไม่ขยี้ตาหรือปาก	รวมทั้งให้ดื่มน�้าสะอาด	กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่	ๆ	ไม่มีแมลงวันตอม	ไม่ใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น	โดยเฉพาะช้อนส้อม	จาน	

ชาม	แก้วน�้า	และขวดนมเพื่อป้องกัน	มิให้โรคติดต่อกับคนอื่น

ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

เทศบาลนครนครสวรรค์ ห่วงใย ย�้าเตือน รับมือ
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	 นายจติตเกษมณ์	นโิรจน์ธนรฐั	นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ในฐานะประธานชมรมคนรกัษ์ต้นแม่น�า้เจ้าพระยา	รบัมอบ

เงิน	จ�านวน	500,000	บาท	จากคณะกรรมการการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ	-	เจ้าแม่ปากน�้าโพ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	-	2561		เพื่อ

สมทบในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม	บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา	เกาะยม

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา

ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
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... จ�านอง ...

 ผูรั้บจ�านองชอบทีจ่ะได้รบัช�าระหนีจ้ากทรพัย์สนิทีจ่�านองก่อนเจ้าหนีส้ามญัมพิกัต้องพเิคราะห์ว่ากรรมสทิธิใ์นทรพัย์สินจะได้โอน

ไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่”

	 ดงันัน้	ลกัษณะของสญัญาจ�านอง	คอื	สญัญาทีผู่จ้�านองใช้ทรพัย์สินของตนเองเป็นประกนัการช�าระหนีโ้ดยไม่ต้องส่งมอบทรพัย์สนิ

ที่จ�านอง	โดยสัญญาจ�านองนั้นต้องท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	เมื่อผู้จ�านองไม่ช�าระหนี้	ผู้รับจ�านองมีสิทธิบังคับ

เอาทรัพย์สินที่จ�านองได้	ซึ่งผู้จ�านองอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาทรัพย์สินมาจ�านองกับเจ้าหนี้	หรือเป็นบุคคลอื่นเอาทรัพย์สินของตนมา

จ�านองเพื่อเป็นประกันหนี้ของบุคคลอื่นที่จะต้องช�าระก็ได้	

	 ส่วนทรัพย์สินที่จ�านองได้ตามมาตรา	703	วรรคแรก	บัญญัติว่า	“อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจ�านองได้ไม่ว่าประเภทใด ๆ”	ตาม

มาตรานี้	อสังหาริมทรัพย์ที่จ�านองได้	เช่น	โฉนดที่ดิน,	บ้าน,	โรงเรือน,	สิ่งปลูกสร้าง			เป็นต้น

	 มาตรา	703	วรรคสอง	“สงัหำรมิทรพัย์อนัจะกล่ำวต่อไปนีก้อ็ำจจ�ำนองได้ดจุกัน หำกว่ำ ได้จดทะเบยีนไว้แล้วตำมกฎหมำย คือ

 (1) เรือ มีระวำงตั้งแต่ห้ำตันขึ้นไป

 (2) แพ

 (3) สัตว์พำหนะ

 (4) สังหำริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมำยหำกบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพำะกำร” 

	 ส่วนสังหาริมทรัพย์	โดยทั่วไปที่จ�านองไม่ได้	เช่น	รถยนต์,	ทอง,	นาฬิกา	เป็นต้น

ข้อมูลจาก	:	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	702	และมาตรา	703		

	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 702	

บัญญัติว่า	“อันว่าจ�านองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้

จ�านอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ�านอง 

เป็นการประกันการ  ช�าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับ

จ�านอง
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5. การลาพักผ่อน

-	สามารถลาได้ปีละ	10	วันท�าการ	

-	สามารถสะสมได้ไม่เกิน	20	วันท�าการ

-	สามารถสะสมได้ไม่เกิน	30	วันท�าการ	(รับราชการ	10	ปีขึ้นไป)

-	ถ้าบรรจุไม่ถึง	6	เดือน	:	ไม่มีสิทธิ์

-	หากเสนอใบลาต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดได้

-	ถ้ามีราชการจ�าเป็น	:	สามารถเรียกตัวกลับได้

6. การลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฺฮัจย์กรณีไม่เกิน 120 วัน

-	ต้องไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน

-	รับราชการไม่น้อยกว่า	1	ปี

การเสนอใบลา

-	ก่อนอุปสมบท	หรือเดินทางไม่น้อยกว่า	60	วัน

-	อุปสมบท	หรือเดิืนทางภายใน	10	วัน

-	เสร็จแล้ว	รายงานตัวภายใน	5	วัน

-	หากลาแล้วขอถอนวันลา	ถือว่าวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัว

7. การลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล

เข้ำรับกำรตรวจเลือก : เพื่อรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ�ำกำร

-	ให้รายงานผู้บังคับบัญชาก่อนไม่น้อยกว่า	48	ชม.	

เข้ำรับกำรเตรียมพล : เข้ำรับกำรระดมพล ตรวจสอบพล ฝึกวิชำกำรทหำร ทดสอบควำมพรั่งพร้อม

-	รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน	48	ชม.	นับแต่รับหมายเรียก

-	ลาได้ตามระยะเวลาของภารกิจในหมายเรียก

-	เสร็จภารกิจให้กลับภายใน	7	วัน	(ต่อได้รวมแล้วไม่เกิน	15	วัน)

สาระควรรู้ งานการเจ้าหน้าที่ ส�านักปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน ประจ�าเดือนมิถุนายน 61

“ปั่นปั่นปั่น.. ปันรักให้น้อง นครสวรรค์ปัญญานุกูล ครั้งที่ 6 “
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กองสารสนเทศภาษี (งานแผนที่ภาษี)

งานประปา

งานสาธารณูปโภค (ช่าง)

งานสาธารณสุข (ก�าจัดสิ่งปฏิกูล)

งานป้องกันฯ (ดับเพลิง)

งานทะเบียนราษฎร


