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ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-341679 โทรสาร 075-341678 www.nakhoncity.org / E-mail : pr.nakhoncity@gmail.com

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช
จัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองนครฯ ปีกุน 2019
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 18.30 น.
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์
เมืองนครฯ โดยนายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นประธานถวายราชสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย องค์เทพ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และเป็นประธานเปิดงานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์
เมืองนคร ปีกุน 2019 “เฉลิมรัชช์ ใต้ร่มพระบารมีบรม
ราชจักรีวงศ์” ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

ซึ่ ง เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ร่ ว มกั บ หอการค้ า
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และองค์ ก รชาวไทยเชื้ อ สายจี น
นครศรีธรรมราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน และเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชาวชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ อาทิ เช่น การประกวด
ธิดาไชน่าทาวน์เมืองนคร การแสดงอุปรากรจีน “งิ้วแต้จิ๋ว”
การเชิดสิงโตทอง มหกรรมอาหารยอดฮิตพิชิตทุกมุมเมือง
และภายในงานมีการตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงอย่างสวยงาม
อลังการ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

จาก ใจ นายกเทศมนตรี

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน

ท่านครับ หลังจากผ่านกิจกรรมงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองนครนครศรีธรรมราช
ปีกนุ 2019 ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช และประเพณีวนั มาฆบูชาถือเป็นวันส�ำคัญ
วั น หนึ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนา งานประเพณี แ ห่ ผ ้ า ขึ้ น ธาตุ เ ป็ น งานบุ ญ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องชาวจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยกระผมได้มอบหมายให้นักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนับ 10,000 คน จากโรงเรียน 10 โรงเรียน ร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ
จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เป็ น ตั ว แทนรั บ มอบผ้ า พระบฏพระราชทานของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ และพิธสี มโภชผ้าพระบฏพระราชทาน พิธกี วนข้าวมธุปายาส (ยาคู)
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีด้านประเพณีทางพุทธศาสนา และสืบสานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ซึ่งทุกกิจกรรม
ก็ได้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนทกท่าน
ทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ณ โอกาสนี้จากใจกระผม ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่งและรู้สึกซาบซึ้งในน�ำ้ ใจของทุกท่าน
ท้ายนี้ กระผมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว
กระผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคในช่วงฤดูร้อนโดยการกินอาหารร้อน
สุก สะอาด ปราศจากสารพิษ และร่วมด้วยช่วยกันในการใช้นำ�้ อย่างประหยัด รู้คุณค่า แล้วพบกัน
ใหม่นะครับ

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

สถานที่ติดต่อ

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
นายไสว เขียวจันทร์
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์
นายครรชิต มนูญผล
นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร
นางสาวจิราภรณ์ แก้วปาน

นายกเทศมนตรีนคนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

นายทิพากร ด้วงฤทธิ์
นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว
ว่าที่ ร.ต.โกวิทย์ เหมทานนท์
นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
นายสนิท พรหมสุภา	

ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

นางสาวบุษรา พรมจันทร์
นายค�ำมูล นาสมปอง
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์
นางอรนงค์ ชูล�ำภู
นายศักดา โปจุ ้ย

รก. ผอ.ส�ำนักการคลัง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.ส�ำนักการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์
นางสุรีวรรณ สาสนานนท์
นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา
นายแพทย์ธามน เต็มสงสัย
นางเกศแก้ว ศิริวัฒน์

ผอ.ส�ำนักการช่าง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.ส�ำนักการประปา
รก.ผอ.กองการแพทย์
หัวหน้าฝ า่ ยส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส�ำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-2880 - 2 โทรสาร 0-7534-7405
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7534-1679 โทรสาร 0-7534-1678
ปีที่ 9 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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จาก ใจ รองนายกเทศมนตรี
สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน

กระผมนายครรชิ ต มนู ญ ผล รองนายก
เทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช พบกั น อี ก ครั้ ง
นะครับกับวารสารฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์
2562 โดย ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี
นครนครศรี ธ รรมราช มอบหมายให้ ผ มดู แ ล
สำ�นักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ตาม 3 ยุ ท ธศาสตร์ 15 กลยุ ท ธ์ เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล�้ำ  สร้างความเสมอภาคสู่คุณภาพ
การศึกษาในระดับสากลโดยดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบริหารหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ศักยภาพสูงสุด และยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบการนิเทศติดตามเน้นสภาพจริง อาการ
จากการติดตามผล ตามสภาพจริง Road Map ระยะที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า
เด็กนักเรียนใช้สมองขั้นสูงสุด ขั้นวิเคราะห์ ขั้นสังเคราะห์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม คุณครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้
Active Learning นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก การเรี ย นเป็ น กลุ ่ ม  ทำ�งานร่ ว มผู ้ อื่ น ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งบรรยากาศห้องเรียนเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้ และนักเรียน
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกสุขลักษณะ ปริมาณที่พอเพียง
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้องเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ตามนโยบาย
ของท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ได้อย่างแน่นอนครับ ท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณ
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ช่วยสนับสนุนบุตรหลานของท่าน ครับ ขอบคุณครับ

(นายครรชิต มนูญผล)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-2880 - 2 และ 0-7534-5540-1

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

4 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ส�ำนักการคลัง
งานผลประโยชน์
แผนที่ภาษี
ฝ่ายพัสดุ
จดทะเบียนพาณิชย์
ส�ำนักการศึกษา
ส�ำนักการช่าง
ส�ำนักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้

ต่อ 146
ต่อ 111, 112
ต่อ 113
ต่อ 124
ต่อ 124, 123
ต่อ 117
ต่อ 131, 132
ต่อ 125
ต่อ 127, 128, 129
ต่อ 115 และ 116
ต่อ 138
โทร. 075-348118 หรือ 199
ตลอด 24 ชั่วโมง

ส�ำนักการประปา

ต่อ 120, 121 หรือ
075-356282
กองสวัสดิการสังคม (ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ต่อ 118
สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต่อ 143
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต่อ 160
กองวิชาการและแผนงาน
ต่อ 130
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (lct)
ต่อ 144
สถานีวิทยุชุมชน
ต่อ 142
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ
โทร. 075-358261
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีฯ		
โทร. 075-340943-4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 155

ง

ภารกิจของส�ำนักการช่า

ส�ำนักการช่าง

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ของส�ำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุง
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การตรวจสอบที่ดินดอนหัวเล

พิจารณาปรับปรุงบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์

เร่งฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ “ปาบึก”

ภารกิจ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน (นครสายฟ้า)

ภารกิจงานสวนสัตว์

ภารกิจงานสวนสาธารณะ

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้ำ

ท�ำความสะอาด ดูดขยะ ดูดโคลน ในบ่อรวบรวมน�้ำเสีย

ภารกิจงานไฟฟ้า

รับรองการก่อสร้างอาคาร

ปีที่ 9 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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ส�ำนักการประปา

์
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ประชา
การปรับลดอัตราค่าน�้ำประปา
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น�้ำประปาของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและ นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับผลกระทบ
และเป็นการ เยียวยาผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” โดยการ
ปรับลดอัตราค่าน�้ำประปา เฉพาะเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เท่านั้น ดังนี้ 1. ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าน�้ำประปาไม่เกิน
รายละ 20 ลูกบาศก์เมตร ทุกราย 2. ผู้ใช้น�้ำประปาเขต 16
(ส่วนราชการ) ชําระค่าน�้ำประปาในอัตราปกติ)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 075-342880-2 ต่อ 120-121

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎร
กรณีขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดอนหัวเล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์
หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลนาเคียน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมประชาคม เพื่อขอมติที่ประชุม กรณี เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ขอถอนสภาพ และขอใช้ที่ดิน สาธารณประโยชน์ ตามหลักฐาน
หนังสือส�ำคัญ ส�ำหรับทีห่ ลวง เลขที่ 17226 ต�ำบลนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จ� ำ นวน 50 ไร่ โดยมี นายอ� ำ เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ร่วมรับฟัง พร้อมคณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเคียน
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และประชาชน หมู ่ ที่ 2 ต� ำ บลนาเคี ย น อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 151 คน เข้าร่วมประชาคม
ส�ำหรับวัตถุประสงค์การประชุมประชาคมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่กรณีขอใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในบริหารจัดการ
ขยะ มู ล ฝอย และกิ จ การอื่ น ๆของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย และเพื่อขอมติที่ประชุมใน ประเด็น การถอน
สภาพที่ดิน จ�ำนวน 50 ไร่ และการขอใช้ที่ดินจ�ำนวน 50 ไร่
โดยมติที่ประชุมประชาคมมีดังนี้
1. การถอนสภาพที่ดิน ( 50 ไร่ )
เห็นชอบ
จ�ำนวน 151 คน
ไม่เห็นชอบ
จ�ำนวน 0 คน
งดออกเสียง
จ�ำนวน 0 คน
2. ขอใช้ที่ดิน ( 50 ไร่ )
เห็นชอบ
จ�ำนวน 151คน
ไม่เห็นชอบ
จ�ำนวน 0 คน
งดออกเสียง
จ�ำนวน 0 คน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชนในการแจ้งค�ำร้อง
ผ่าน เว็บไซต์ One Stop Service
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช น�ำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT & CCTV กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ด�ำเนินการจัดท�ำเว็บไซต์ One Stop Service เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการแจ้งค�ำร้อง และขอรับบริการในด้านต่างๆ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งค�ำร้อง ผ่าน http://onestop.
nakhoncity.org/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
เป็นต้นไป
ปีที่ 9 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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ส�ำนักการคลัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

8 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
'

075-345540-1 ต่อ 111 - 113

ปีที่ 9 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562

9

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เมือ่ วันอังคาร ที1่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานเปิดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากสถานการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ท�ำให้วถิ ชี วี ติ ในปัจจุบนั ของประชาชนเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
จากเดิมที่เป็นการปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน เปลี่ยนเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้านมากยิ่งขึ้น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและศูนย์อาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารทุกท่าน ที่ร่วมในพิธีเปิดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพในครั้งนี้

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

10 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ส�ำนักปลัดเทศบาล

เฝ้าระวัง เหตุเพลิงไหม้ในช่วงหน้าแล้ง และฝึกทบทวน การใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง

ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว จันทร์ รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายศักดา โปจุ้ย
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทั้ง 4 ศูนย์ ฝึกทบทวน การใช้อุปกรณ์ โดยมีศูนย์ ต่าง ๆ ดังนี้
1 ศูนย์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2 ศูนย์คูขวาง
3 ศูนย์เพชรจริก
4 ศูนย์เบญจม
ซึ่งการฝึกทบทวนดังกล่าว จะท�ำให้ เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรู้จักการใช้
อุปกรณ์อย่างคล่องแคล่วและว่องไว

ปีที่ 9 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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กองสวัสดิการสังคม
โครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับอาสาสมัคร ที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทั้งสิ้น 90 คน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

12 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพ
สภาพจริงตาม Road Map ระยะที่ 3

ส�ำนักการศึกษา

นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ของ ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจุดเด่นคือ
1. คุณครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ Active
Learning นักเรียนได้ฝึกการเรียนเป็นกลุ่ม ท�ำงานร่วมผู้อื่น
ทักษะการแก้ปญ
ั หา ทักษะการสือ่ สาร ทักษะมนุษย์สมั พันธ์ ฯลฯ
อย่างชัดเจน
2. นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ส มองขั้ น สู ง ขั้ น สั ง เคราะห์ แ ละ
ขั้นสร้างสรรค์ในการท�ำชิ้นงานของนักเรียน
3. บรรยากาศห้องเรียนเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริม
การเรียนรู้
4. นักเรียนได้รบั ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า ถูกสุขลักษณะ
ปริมาณที่พอเพียง

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำ� เร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็ น ประธานมอบประกาศนี ย บั ต รแก่ นั ก เรี ย นที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม
เพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นความส�ำคัญของนักเรียนจึงจัด
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 113 คน เพื่อให้นักเรียนที่สำ� เร็จการศึกษาเกิดความตระหนัก
รักสถานศึกษาและสร้างความรักสามัคคีมีความภาคภูมิใจ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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พิธีปล่อยขบวนแห่ผ้าพระบฏ
เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ�ำปี 2562
ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ร่วมพิธปี ล่อยขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน
เนือ่ งในงานมาฆบูชาแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ ประจ�ำปี 2562 พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ณ บริเวณถนน
ราชด� ำ เนิ น หน้ า ศาลาประดู ่ ห ก สนามหน้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราช
นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและปล่อยริ้ว
ขบวนแห่ผา้ พระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน โดยมี ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงประวัติความเป็นมา
การแห่ผา้ พระบฏมีประวัตมิ านานหลายร้อยปี และการจัดงาน
มาฆบู ช าแห่ ผ ้ า ขึ้ น ธาตุ ประจ� ำ ปี 2562 มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้
ร่วมท�ำบุญและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชาโดย
น้อมน�ำโอวาทปาฏิโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาวนครศรีธรรมราช

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 93/22
ปท.นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลคลัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 075-341679 โทรสาร 075-341678
รับฟังข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทาง สถานีวิทยุ FM 88.50 MHz.
พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์ โทร. 075-446155 EMail : p_interprint@hotmail.com

