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CITY NEWS

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

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธถี วายพานพุม่ เครือ่ งราชสักการะ
และพิธจี ดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธ รรมราช ร่ ว มพิ ธี ถ วายพานพุ ่ ม เครื่ อ งราชสั ก การะ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาล
พนักงานเทศบาล ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562)

จาก ใจ นายกเทศมนตรี

ารทุกท่าน
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารส

ผ่านเข้าสู่เดือนมิถุนายน 2562 กันแล้วนะครับ ส�ำหรับในวันที่ 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้
ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ท�ำกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาคูคลอง “รวมพลคน
รักษ์ท่อ” บริเวณบล็อกล�ำเหมือง ซอยศรีธรรมโศก1 โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่ท�ำความ
สะอาดท่อระบายน�้ำและปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
กระผม ได้ลงพืน้ ทีก่ ารลอกท่อระบายน�ำ้ เห็นว่า สาเหตุประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
เกิดท่อระบายน�้ำอุดตัน มาจากเศษขยะ โดยเฉพาะขวดพลาสติกเข้าไปอุดในท่อ
เมื่อฝนตกหนักท�ำให้ยากแก่การระบายน�้ำออก น�้ำล้นจากท่อระบายน�้ำ ก็ท�ำให้
น�้ำขังในพื้นที่ต่างๆ กระผมจึงใคร่จะขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเทศบาล
ให้ชว่ ยกันคัดแยกขยะก่อนทิง้ และน�ำมาทิง้ ลงถังกันนะครับ เพือ่ ความมีสขุ ภาวะ
ที่ดีของชาวชุมชน และขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ด�ำเนินการลอกท่อ
ระบายน�้ำไปหลายสายแล้วครับ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาน�้ำท่วมขังใน
ช่วงหน้าฝนที่กำ� ลังจะมาถึง
ท้ายนี้ กระผมมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้น ทางเทศบาลได้
ด� ำ เนิ น การฉี ด พ่ น สารเคมี ก� ำ จั ด ยุ ง ลายไปแล้ ว เกื อ บทุ ก ชุ ม ชน แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี
กระผมอยากให้สมาชิกทุกบ้านเรือนช่วยกันดูแลและก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
บริเวณรอบๆ ที่อยู่อาศัยของท่าน เช่น ปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน�้ำ ใช้ทรายก�ำจัดลูกน�้ำลงในภาชนะ
ขังน�้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้เป็นระเบียบ ดูแลคนใกล้ชิดให้ห่างไกลจากยุงลาย เราก็สามารถ
ป้องกันไข้เลือดออกได้มากเลยทีเดียวครับ ช่วยๆ กันนะครับ ด้วยรักและห่วงใยทุกท่านครับ
(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

สถานที่ติดต่อ

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

นางจงดี โปณะทอง
นายค�ำมูล นาสมปอง
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์
นางอรนงค์ ชูล�ำภู
นายศักดา โปจุ ้ย

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

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

นายทิพากร ด้วงฤทธิ์
ว่าที่ ร.ต.โกวิทย์ เหมทานนท์
นายธ�ำรงค์ แรกค�ำนวน
นายชาคร ไอยศูรย์
นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
นายสนิท พรหมสุภา	
นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี

ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์
นางสุรีวรรณ สาสนานนท์
นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา
นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี
นางอารีรัตน์ ไอยศูรย์

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

ส�ำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-2880 - 2 โทรสาร 0-7534-7405
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7534-1679 โทรสาร 0-7534-1678
ปีที่ 9 ฉบับที่ 82 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2562
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จาก ใจ รองนายกเทศมนตรี
ารทุกท่าน

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารส

การศึกษาเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาสังคม
ให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมเป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม
การศึ ก ษาช่ ว ยสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ในการเป็ น มนุ ษ ย์
มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรมทางปัญญาและความงดงาม
ทางจิตใจ
การศึ ก ษาสร้ า งให้ ค นมี ค วามรู ้ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต
การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต
การศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกวัย
การศึกษาช่วยขัดเกลาให้คนเป็นมนุษย์ ดังค�ำกล่าวของ
ท่านพุทธทาสภิกขุวา่ “ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึง่ ยูงมีดที แี่ ววขน
ถ้าใจต�่ำเป็นได้แต่คน ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา ”
การศึกษาช่วยอบรมพลเมือง ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิต สามารถช่วยให้ตนเองด�ำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่าง
มีปัญญา ช่วยค�้ำจุนให้ชาติสามารถความด�ำรงอยู่ได้ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการ ปลูกฝังความรักและหวงแหน
ในสิง่ ทีแ่ สดงความเป็นชาติได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เอกราชของชาติ ช่วยสร้างพลเมืองให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
เป็นก�ำลังที่ส�ำคัญของชาติและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป
สังคมโลกปัจจุบนั ในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลือ่ นย้ายผูค้ น สือ่ เทคโนโลยี และทรัพยากร
ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค
ประเทศ สั ง คมและชุ ม ชน มี ค วามซั บ ซ้ อ นและเปลี่ ย นแปลงของความรู ้ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสารตลอดเวลาอย่ า งเป็ น พลวั ต
มีความแตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความส�ำคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกันมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ผูค้ นในศตวรรษนีจ้ งึ ไม่สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปญ
ั หาในปัจจุบนั
ได้ดี การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับผู้คน นั่นเอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็น คนดี คนเก่ง
และมีความสุข เราส่งเสริมความสามารถของทุกคน สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กนครศรีธรรมราช เติบโต
เป็นประชากรที่มีคุณของของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป
ด้วยความห่วงใยครับ

(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		
			
กองสวัสดิการสังคม (ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
กองวิชาการและแผนงาน		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (lct)		
สถานีวิทยุชุมชน		
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ		
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีฯ		
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อ 120, 121 หรือ
075-356282
ต่อ 118
ต่อ 143
ต่อ 160
ต่อ 130
ต่อ 144
ต่อ 142
โทร. 075-358261
โทร. 075-340943-4
ต่อ 155

อง
ข
ิ
จ
ก
ภาร การช่าง
ส�ำนัก

ส�ำนักการช่าง
ส�ำรวจพื้นที่ ที่มีน�้ำขัง หรือท่อระบายน�้ำอุดตัน

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ของส�ำนักการช่าง
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ประสานท่านเจ้าอาวาสเรื่องที่ดินหน้าวัดศรีทวี

กิจกรรมท�ำความสะอาดคลองนครน้อย ตามนโยบายคลองสวยน�ำ้ ใส

ภารกิจ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน

ส�ำรวจพื้นที่ เพื่อปรับปรุงสวนสัตว์

ภารกิจงานสวนสาธารณะ

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้ำ

ภารกิจงานไฟฟ้า

ปีที่ 9 ฉบับที่ 82 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2562

5

ส�ำนักการประปา
ด�ำเนินการแก้ไขสถานที่เก็บน�้ำใสโรงกรองน�้ำทวดทอง
ส�ำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าไปด�ำเนินการแก้ไขปัญหาน�้ำล้างกรอง
(Back wash) โรงกรองน�้ำทวดทอง ที่ท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างถังน�้ำใส

การด�ำเนินการซ่อมท่อประปาแตกสถานที่ต่างๆ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้หลัก รักการออม
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้หลัก รักการออม
ณ ห้ อ งประชุ ม อุ ท ยานการเรี ย นรู ้ เ มื อ งนครศรี ธ รรมราช (CLP)
โดยมี นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนักเรียน
จากโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
เข้าร่วมโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเป็นวิทยากรให้ความรู้
(เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562)

ประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมเพชรลดา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โดยมี สมาชิกสภา
เทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม ซึง่ ตัวแทนชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีการเสนอ
ประเด็นปัญหาความต้องการต่างๆ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด, การสร้างลานกีฬาส�ำหรับชุมชน,
การปรับปรุงถนน, การสรรหาตลาดส�ำหรับจ�ำหน่าย
สินค้าในชุมชน (เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 82 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2562
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กองสวัสดิการสังคม

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรี ธ รรมราช เป็ น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการชุมชน ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 ส� ำ นั ก งานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (อาคารจอดรถ) เพื่อพบปะและรับ
ฟั ง ข้ อ เสนอแนะจากชุ ม ชน และแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น เพื่อน�ำมาปรับปรุง และเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนต่อไป (เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562)

ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัยใสรุ่นที่ 5
ผศ.เชาวน์ วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น ครนครศรีธ รรมราช
เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัยใส รุ่นที่ 5 พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ
ณ โรงเรี ย นวั ย ใส อาคารศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ เทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราช โดยมี นั ก เรี ย นวั ย ใสรุ ่ น ที่ 5 จ� ำ นวน 31 คน
ผู้หญิง 29 คน ผู้ชาย 2 คน (เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 )

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

8 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หมายเหตุ
2

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		
เงินสด และเงินฝากธนาคาร
		
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
		
ลูกหนี้ค่าภาษี
		
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
		
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บัญชีพักสินทรัพย์
		
ลูกหนี้เงินสะสม
รวมสินทรัพย์
ทุนทรัพย์สิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
		
รายจ่ายค้างจ่าย
		
ฎีกาค้างจ่าย
		
รายจ่ายผัดส่งใบส�ำคัญ
		
เงินรับฝากต่าง ๆ
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		
เจ้าหนี้เงินกู้
		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
บัญชีพักหนี้สิน
		
เจ้าหนี้เงินสะสม
		
รวมหนี้สิน
เงินสะสม
		
เงินสะสม
		
เงินทุนส�ำรองเงินสะสม
		
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม

3
4
5
6
7
8

2.1

2
9
10
11
12

13

ส�ำนักการคลัง
ปี 2562
1,684,521,431.64

ปี 2561
1,696,482,768.66

555,405,398.73
68,679,353.75
1,313,210.00
1,569.351.08
157,102.00
43,336,485.85
670,460,901.41

424,550,669.03
63,526,078.62
30,512.00
4,299,750.00
2,614,554.00
157,102.00
30,510,666.62
525,689,332.27

1,000.00
156,258,587.00
156,259,587.00

1,000.00
156,258,587.00
156,259,587.00

826,720,488.41
1,684,521,431.64

681,948,919.27
1,696,482,768.66

65,233,248.61
27,016,422.84
92,249,671.65

122,071,880.23
29,280.00
30,512.00
27,476,189.32
149,607,861.55

55,773,582.85
55,773,582.85

60,,403,582.85
60,,403,582.85

148,023,254.50

210,011,444.40

563,361.434.00
115,335,799.91
678,697,233.91
826,720,488.41

330,298,674.96
141,638,799.91
471,937,474.87
681,948,919.27

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
(นางสาวบุษรา พรมจันทร์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง

(นายชาคร ไอยศูรย์)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
'

075-345540-1 ต่อ 111 - 113

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ปีที่ 9 ฉบับที่ 82 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2562
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

บริการ

ก�ำหนดออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2552
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552

เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
เวลา 09.30น. - 11.30 น.

เดือน กรกฎาคม 2562

ฟรี

ณ ชุมชนหน้าวัดพระธาตุ
ณ ชุมขนเพชรจริก
ณ ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า
ณ ขมชนท่าม้า
ณ ชุมชนหัวท่า
ณ ชุมชนบุญพาสันติ
ณ ชุมชนประตูชัย
ณ ชุมชนกรแก้ว

ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ โดยมี นายค�ำมูล นาสมปอง
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุง ยกระดับ มาตรฐานร้านอาหารให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพการค้าหรือการจ�ำหน่ายอาหาร  (เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช น�ำสุนขั และแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าเป็นจ�ำนวนมาก
รวมทัง้ ผ่าตัดท�ำหมันสุนขั และแมว พร้อมทัง้ ชมนิทรรศการให้ความรูเ้ รือ่ งโรคพิษสุนขั บ้า
ณ บริเวณตลาดริมน�ำ้ เมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง (เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

10 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ส�ำนักปลัดเทศบาล

รวมพลคนรักษ์ท่อ
ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย
สมาชิ ก สภาเทศบาล เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และ พนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาร่วมพัฒนาคูคลอง รวมพลคนรักษ์ท่อ เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจ�ำปี พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณ
บล็อกล�ำเหมือง ซอยศรีธรรมโศก 1 เพื่อด�ำเนินการ
พั ฒ นาท� ำ ความสะอาด ท่ อ ระบายน�้ ำ  รางระบายน�้ ำ 
ขุ ด ลอกท่ อ และ ตั ด แต่ ง ต้ น ไม้ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
ให้สะอาด สวยงาม (เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 82 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2562
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สถานศึกษาในสังกัด

โครงการว่ายน�ำ้ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน�้ำโรงเรียนเทศบาล
วัดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ สระว่ายน�ำ้ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการนีจ้ ดั ขึน้
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก และกล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ ข อง
ร่างกาย (เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

12 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ประชุมการสอนแบบโครงงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำนักการศึกษา

(DLIT: Distance Learning Information Technology)

ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงงานกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance Learning
Information Technology) ณ ห้องประชุมโรงแรมปุระนคร
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้
เข้าถึงเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ครูสามารถ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
การจั ด การเรี ย นให้ สู ง ขึ้ น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้กว้างขวาง
และทัว่ ถึง โดยมีคณะผูบ้ ริหารและข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสั ง กั ด เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เข้ า ร่ ว มอบรม
โครงการดังกล่าว (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 82 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2562
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กองการแพทย์
โครงการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจาง เพื่อมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ณ บริเวณอาคาร 3
ชั้ น 4 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

14 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

โครงการดั ง กล่ า ว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ต้ อ งการให้ ม ารดา
ตั้งครรภ์ รวมถึงเด็กแรกเกิด ช่วงระหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปี
ได้ รั บ สารอาหารและคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการอย่ า งเต็ ม ที่
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก และมารดา โดยมีประชาชน
เข้าร่วม 103 ราย หญิงตั้งครรภ์จำ� นวน 18 ราย และเด็กอายุ
6 เดือน ถึง 2 ปี จ�ำนวน 85 ราย (เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562)

“เงินส่วนรวม เราอย่าไปเอา
ท�ำเพื่อชุมชน แลว้ ชีวิตจะดีขึ้น”
ความเป็นมา “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงห่ ว งใยต่ อ วิ ก ฤติ มหั น ตภั ย จากปั ญ หายาเสพติ ด ในโอกาสเสด็ จ ทรงงาน
เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส.โดยมีพระราชประสงค์ที่จะ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
จึงได้น�ำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสบทบกับงบประมาณของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคี
ของชุมชน

ความหมาย “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ได้พระราชทาน
ให้กบั ราษฎรทีท่ ำ� หน้าทีป่ อ้ งกันยาเสพติดในหมูบ่ า้ น/ชุมชน และเพือ่ เป็นการถวาย
ความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุด
และเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ราษฎร ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจ
ของคนทั้ ง หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนจึ ง มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะขยายหรื อ ต่ อ ยอดทรั พ ย์
พระราชทาน ให้เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีแนวความคิด ดังนี้
1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิรมิ งคลสูงสุด เมือ่ อยูใ่ นหมูบ่ า้ น/ชุมชนใด
ก็เปรียบเสมือน ก�ำลังใจของพระองค์ทา่ นทีพ่ ระราชทานให้กบั หมูบ่ า้ น/ชุมชนนัน้ ๆ
ในการท�ำความดี ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ
และเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติ
2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุง ส�ำหรับหมูบ่ า้ น/ชุมชนทีไ่ ด้
รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมาย สร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
การท�ำความดีทั้งกายและใจ การท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป
ย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
จึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย
3. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชน
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น แบบอย่ า งของการพั ฒ นา
การพึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชน และเป็นแบบอย่างของการ บูรณาการการ
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา
http://district.cdd.go.th/sichomphu

นางจงลักษณ์ คงทอง (ป้าปี)
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนิยมสุข
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนนิยมสุข
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนิยมสุข ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2560
โดยมีวัตถุประสงค์ ตามหลักแนวคิดของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อดูแล บ�ำบัด
ผู้ที่ติดสารเสพติดในชุมชน
ประธานชุมชน นางจงลักษณ์ คงทอง (ป้าปี) เปิดเผยว่า ตนและกรรมการชุมชน
เริ่มด�ำเนินการจากพระราชทรัพย์พระราชทาน และพัฒนาต่อยอดกองทุนแม่ของ
แผ่นดินชุมชนนิยมสุข ให้เจริญงอกงาม ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน สมาชิก
กองทุนสัจจะหมูบ่ า้ นและสมาชิกเงินออมชุมชนนิยมสุข โดยกองทุนเงินออมของชุมชน
จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในชุมชนรู้จักการเก็บออม และสามารถกู้ยืมเงินกองทุนไปใช้
เพื่อประกอบอาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ทั้งนี้ จากการที่ชุมชนได้รับการคัดเลือกเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี พ.ศ.2560 และได้มีพิธีเฉลิมฉลองกองทุนแม่
ของแผ่นดินชุมชนนิยมสุข ไปเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นั้น กองทุนแม่ของ
แผ่นดินชุมชนนิยมสุข ได้มีการพัฒนาต่อยอด โดยมีการประชุมสมาชิกเงินออม
ชุมชนนิยมสุข เพื่อขอความคิดเห็นและมติจากที่ประชุมกรณีขอรับการสมทบเงิน
เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนิยมสุข เพือ่ ใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
จากสมาชิกที่มีการกู้ยืมรายละ 100 บาท เพื่อสมทบในกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ชุมชนนิยมสุข ซึ่งสมาชิกมีมติเห็นชอบ จึงถือได้ว่าเป็นความร่วมมือของคนในชุมชน
เป็นความสามัคคีของคนในชุมชน ทีร่ ว่ มกันรักษา ต่อยอด กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน
นิยมสุขให้เจริญเติบโตขึ้นได้
จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน การด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน
นิยมสุข มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ด้วยพลังสามัคคีของคน
ชุมชน จึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่า ในอนาคต นอกจากการป้องกันยาเสพติดแล้ว กองทุน
แม่ของแผ่นดินชุมชนนิยมสุข จะน�ำเงินส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน
ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
อีกทางหนึ่ง

City Museum Nakhon Si Thammarat
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 93/22
ปท.นครศรีธรรมราช
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