โครงการพัฒนาฝึกอบรม หน้ า

อัตราการจัดเก็บ หน้ า

รณรงค์ป้องกัน หน้ า

เอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และท�ำหมันสุนขั และแมว

อาสาสมัครพลังแผ่นดิน

8

9

โรคพิษสุนัขบ้า

10

หน้ า

13

พิธพี ราหมณ์ บวงสรวง

และพิธสี มโภช ศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช

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

เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ร่ ว มพิ ธี เ นื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
ประจ�ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2562
ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ร่วมท�ำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
แด่ พ ระสงฆ์ จ� ำ นวน 98 รู ป พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารฯ
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ณ สนามหน้าเมือง
เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562)

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562
ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์
รองนายกเทศมนตรี นครนครศรี ธรรมราช ร่วมพิธี
ถวายเครื่ องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�ำปีพุทธศักราช
2562พร้ อ มด้ ว ยเลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล
ณ สนามหน้ า เมื อ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เพื่ อ เป็ น การแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี
และส� ำ นึ ก ในพระมหากรุณ าธิ คุ ณ ของพระองค์
(เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562)

จาก ใจ นายกเทศมนตรี
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารฯ ทุกท่าน ในเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเดือน
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ปวงชนชาวไทย เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2562 และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางเทศบาลนครศรีธรรมราช
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา
รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ การก�ำจัดวัชพืช ลอกผักตบชวา เพื่อลด
ปัญหาน�้ำเน่าเสียในล�ำคลอง ผมขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วม
แรงร่วมใจกัน ช่วยกันท�ำกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บ้านเมือง
เราน่าอยู่ น่ามอง น่าเที่ยวชม
ช่ ว งนี้ ฝ นก็ เ ริ่ ม ตกลงมา หลั ง จากทิ้ ง ช่ ว งมาระยะหนึ่ ง
สิ่งที่ผมเป็นห่วงพี่น้องชาวเทศบาลฯ คือเรื่องของสุขภาพอนามัย
ทัง้ เรือ่ งสถานการณ์ไข้เลือดออก โรคพิษสุนขั บ้า รวมไปถึงปัญหา
ภาวะโภชนาการและภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก
อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้มีการรณรงค์และเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่อง และในเดือนนี้ ยังมีโครงการดีๆ
เพิม่ เติมอีก นัน่ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซือ้ กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุโฟม และถุงพลาสติก
ของเทศบาลฯ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวเทศบาลฯ มีภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย ควบคู่กับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ของพวกเรา ขอให้ทุกท่านช่วยๆ กันนะครับ ผมรักและห่วงใยพี่น้องชาว
เทศบาลฯ เสมอครับ

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

สถานที่ติดต่อ

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

นางสาวนิ่มนวล ศรีลุนช่าง
นายค�ำมูล นาสมปอง
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์
นางอรนงค์ ชูล�ำภู
นายศักดา โปจุ ้ย

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

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 84 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2562
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จาก ใจ รองนายกเทศมนตรี
สวัสดีครับ ท่านผูอ้ า่ นวารสารฯ ทุกท่าน ผม นายไสว เขียวจันทร์
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่ ผ มได้ มี โ อกาสรั บ หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในต� ำ แหน่ ง รองนายกเทศมนตรี
หลังจากเกษียณอายุราชการในต�ำแหน่งปศุสตั ว์จงั หวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อปี 2559 และในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะมาถึงนี้ ก็จะครบ
3 ปี เ ต็ ม ผมมี ค วามภาคภู มิ ใ จกั บ การท� ำ งานท้ อ งถิ่ น หลายๆ อย่ า ง
ที่ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ได้มอบหมายให้ดูแล ทั้งในส่วนของส�ำนักปลัดฯ กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม กองการแพทย์ และงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ซึง่ การท�ำงานของทุกส่วนนัน้ ล้วนมีบทบาทโดยตรงกับชีวติ ความเป็นอยูข่ องพีน่ อ้ ง
ชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผมมีความมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของทุกท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ความเป็นอยู่ ความสะดวก และความปลอดภัย
ในด้านต่างๆ ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะต้องก้าวไปข้างหน้าในทุกมิติ
ท้ายนี้ ผมมีความห่วงใยพี่น้องชาวเทศบาลฯ เรื่องสถานการณ์ไข้เลือดออก ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อของทางเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกตรวจเยี่ยมชุมชนที่ตั้งอยู่ในรัศมี
100 เมตร ในเขตเทศบาลฯ และเสริมความรู้ให้กับ อสม. ขอฝากถึงพี่น้องทุกท่านให้ช่วยเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพตนเอง
และผูใ้ กล้ชดิ ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายบริเวณทีพ
่ กั อาศัย หากมีไข้ให้ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล อย่าซือ้ ยามารับประทาน
เองนะครับ และก็ขอฝากถึงเรื่องพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า โรคนี้น่ากลัวครับ เป็นแล้วรักษาไม่ได้ แต่สามารถป้องกันได้
โดยการพาสัตว์เลีย้ ง โดยเฉพาะ สุนขั และแมว ของท่านไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้ตามชุมชนทีเ่ จ้าหน้าที่
ออกหน่วยให้บริการในทุกเดือน หรือสถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผม
มีความตั้งใจที่จะท�ำให้โรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิดในพื้นที่เขตเทศบาลในอนาคต
ด้วยความห่วงใยครับ
(นายไสว เขียวจันทร์)
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�ำรวจคลองสวนหลวง เพื่อเตรียมการขุดลอกคลอง

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

ตรวจสอบความเรียบร้อยของสวนสัตว์

จัดท�ำประตูกนั้ น�ำ้ ไหลเข้าเมือง ล�ำเหมืองคลองป่าเหล้า

ภารกิจงานจราจร

ภารกิจ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน

ภารกิจงานสวนสาธารณะ

ภารกิจงานไฟฟ้า

ภารกิจงานบ�ำบัดน�้ำเสีย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 84 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2562
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ส�ำนักการประปา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา

ถนนเทวบุรี ชุมชนซอยต้นหว้า ต�ำบลโพธิ์เสด็จ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส�ำหรับสนับสนุนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำ
อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจ�ำปี พ.ศ.2562 เพื่อปรับปรุงท่อเมน
จ่ายน�้ำประปา ถนนเทวบุรี ชุมชนซอยต้นหว้า ต�ำบลโพธิ์เสด็จ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 5,295,000 บาท
วางท่อเมนประปา เป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว เพื่อส่งน�้ำให้กับถนนเทวบุรี ชุมชนซอยต้นหว้า  ต�ำบลโพธิ์เสด็จ
เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำประปา ไม่ไหลบ่อยครั้ง ขณะนี้ได้ก�ำลังด�ำเนินการวางท่อ บริเวณถนนเทวบุรี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสา สร้างจิตส�ำนึก เสียสละเพื่อส่วนรวม

กองวิชาการและแผนงาน

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสา สร้างจิตส�ำนึก เสียสละ
เพื่อส่วนรวม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์
เมืองนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด)
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมือง
นครศรีธรรมราช แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยได้รับเกียรติ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างจิตแห่งการให้ การท�ำความดีโดย
สมั ค รใจ พร้ อ มที่ จ ะเสี ย สละเวลา แรงกาย และสติ ป ั ญ ญา
เพือ่ สาธารณประโยชน์ในการท�ำกิจกรรมหรือสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื่
(เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562)

โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร
ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด)
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ

เมื อ งนครศรี ธ รรมราช แก่ เ ยาวชนและบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจ
รวมถึงสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ไปเผยแพร่ได้ โดยได้รับความร่วมมือ
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ�ำนวน 40 คน
เข้าร่วมโครงการฯ (เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 84 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2562
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กองสวัสดิการสังคม

งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำ� ปี 2562

เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช โดยกอง
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม และตั ว แทนชุ ม ชนท่ า โพธิ์
ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 (ภาคใต้ตอนบน)
และเข้ าร่ วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจ�ำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”
ณ ห้ อ งรอยั ล จู บิ ลี่ บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร์
อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี จั ง หวั ด นนทบุ รี ทั้ ง นี้
นางอ�ำพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานชุมชนท่าโพธิ์
ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ�ำปี 2562 (เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2562)

ยุ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอา

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารฯ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ชั้ น 5 เพื่ อ ศึ ก ษา
ความพร้อมของประชากรก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ วิธีเข้าสังคม
บอกเล่าวิธกี ารในการเตรียมตัวการดูแลตนเองสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ
โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน และได้รับ
เกียรติจาก ดร.สามิตร อ่อนคง เป็นวิทยากร (เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2562)

โครงการพัฒนาฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชน ประจ�ำปี 2562
ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
ฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม
อัมพาพันธ์ โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช เพื่อให้องค์กรชุมชนได้มีการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพในการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดการด�ำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และให้ทุกชุมชนปลอดผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดอย่างยั่งยืน
(เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

8 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ส�ำนักการคลัง

อัตราการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
'

075-345540-1 ต่อ 111 - 113

ปีที่ 9 ฉบับที่ 84 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2562

9

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
(กิจกรรมก�ำจัดวัชพืชลอกผักตบชวา เพื่อลดปัญหาน�ำ้ เน่าเสียในล�ำคลอง)
ประจ�ำปี 2562
ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายไสว เขี ย วจั น ทร์ รองนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดในที่ ส าธารณะ (กิ จ กรรมก� ำ จั ด วั ช พื ช ลอกผั ก ตบชวา
เพื่อลดปัญหาน�ำ้ เน่าเสียในล�ำคลอง) ประจ�ำปี 2562 ณ คลองหน้า
เมือง บริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมนิราคนธ์ ถนนพัฒนาการคูขวาง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี
โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ
จิตอาสาแรงงานทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช จิตอาสา
เจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ และประชาชน
จิตอาสาของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมใน
กิจกรรม โดยได้มีการระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วนร่วมกัน
พัฒ นาคลองหน้ า เมื อ ง บริ เ วณพื้ น ที่ ห น้ า โรงแรมนิ ร าคนธ์
ถนนพั ฒ นาการคู ข วาง ได้ด�ำเนินการลอกผักตบชวา ตัดกิ่งไม้
บริเวณล�ำคลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและท�ำหมันสุนัขและแมว
ผศ.เชาวน์ วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรี ธ รรมราช
เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนขั บ้าและท�ำหมันสุนขั และแมว
ภายใต้ โ ครงการ “สั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ”
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ณ บริ เ วณริ ม คลองหน้ า เมื อ ง ฝั ่ ง สนามหน้ า เมื อ ง
โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  แบ่งกลุ่มสาธิตการฉีดวัคซีน
และให้ความรู้เรื่องวัคซีน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ นิทรรศการ
ให้ความรู้ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงจากทีมสัตวแพทย์จากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ร่วมกับปศุสตั ว์จงั หวัดนครศรีธรรมราช (เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

ก�ำหนดออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เดือนกันยายน 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนคูขวาง เขต 2 และชุมชนทวดทอง
วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนคูขวาง เขต 1 และชุมชนบ่ออ่าง
วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนบ้านตก ชุมชนตลาดยาว และชุมชนหอไตร
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

10 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ส�ำนักปลัดเทศบาล

แนวทางการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนนอกสถานที่
กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน
1. ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องฯ
1.1
1.2
1.3
1.4

บุพการี กล่าวคือ บิดา มารดา ปู่ยา 
่ ตายาย ทวด
คู่สมรส
ผู้สืบสันดาน กล่าวคือ ลูกหลาน เหลน ลื่อ
ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่

2. สถานที่ยื่นค�ำร้องฯ
ในพื้นที่ตา่ งจังหวัด ณ ภูมิล�ำเนาปัจจุบันของผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
2.1 ที่วา่ การอ�ำเภอ
2.2 ส�ำนักงานเทศบาล

3. เอกสารหลักฐานประกอบค�ำร้อง
3.1 บัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ยื่นค�ำร้อง
3.2 บัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ถ้ามี)
3.3 หลักฐานเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองจากแพทย์ รูปภาพ (ถ้ามี) เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นค�ำร้องและด�ำเนินการ
1. ผู้ร้องฯ ยื่นค�ำร้องขอจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนนอกสถานที่ ยื่นค�ำร้องขอฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ตรวจสอบค�ำร้องในส่วนของผู้ยื่นค�ำร้องให้กรอกข้อความให้ถูกต้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และแผนที่ที่ตั้งของบ้านที่อาศัยอยู่
3. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูล
บัตรประจ�ำตัวประชาชน
4. ตรวจสอบผู้ป่วย คนชรา และผู้พิการตามสภาพข้อเท็จจริง
5. พนักงานเจ้าหน้าที่ รวบรวมแบบค�ำร้องฯ และเอกสารหลักฐาน แจ้งไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อก�ำหนดเวลาเพื่อจะออกไปท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนนอกสถานที่
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สถานศึกษาในสังกัด

กิจกรรมนักเรียน

วัดศรีทวี

โรงเรียนเทศบาล

การแข่งขันวอลเลย์บอล
ระดับเทศบาลได้รางวัลชนะเลิศ

ภาพกิจกรรมนักเรียน (พุทธจริยา)

การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง
ระดับภาคได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันเปตอง ระดับเทศบาล
ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง
ระดับประเทศได้เหรียญทอง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

12 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

การแข่งขันใบตอง
ระดับภาคได้เหรียญทอง

การแข่งขันมาลัย
ระดับภาคได้เหรียญทอง

พิธีพราหมณ์บวงสรวงและพิธีสมโภช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ส�ำนักการศึกษา

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงและพิธีสมโภช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ประชาชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีเสริมความรุ่งเรือง ท�ำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม ในงานฉลองสมโภช
ศาลหลั ก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช และเพื่ อ สื บ ทอดพิ ธี ส มโภชศาลหลั ก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช
อันเป็นวัฒนธรรรมทีด่ งี าม ให้คงอยูค่ จู่ งั หวัดนครศรีธรรมราชสืบไป รวมถึงเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของท้องถิ่น และจังหวัดนครศรีธรรมราช เสริมสร้างความรัก สามัคคี สมานฉันท์ของประชาชน
ชุมชน และท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน

กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2562
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนสตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้มกี ารจัดการแข่งขันประเภทกีฬาประกอบด้วย
กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส ซึ่งก�ำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และท�ำการแข่งขันกรีฑาระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ตามหลักสูตร ฝึกความมีระเบียบวินัย ความมีนำ�้ ใจเป็นนักกีฬา (เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562)
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กองการแพทย์
โครงการจัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ
จั ด อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุข ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห ารฯ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ พนั ก งาน
เทศบาล ณ อุทยานการเรียนรูเ้ มืองนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (CLP) ซึ่งมีตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 52 ชุมชน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

14 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

โดยมีทมี วิทยากรจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช อสม.รพ.สต.บ้านปากนคร และ
ที ม งานทั น ตกรรม โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราช โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
คณะท�ำงาน อสม. น�ำความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ ใช้
ในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

พอเพียง
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ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยหมัก ลุงมองว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง
จากผลพวงด้านปัญหาสุขภาพของประชาชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการใช้สารเคมีในการท�ำเกษตรกรรมปัจจุบันค่อนข้างมีผลกระทบในวงกว้าง
แม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในทันที แต่หากสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลเสียตามมา
ทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรได้เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี คือ การผลิต
ปุย๋ หมักขึน้ จากวัสดุธรรมชาติ ทัง้ นี้ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต และเป็นการน�ำเศษขยะ
มูลฝอยมาใช้ตอ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ส�ำหรับฉบับนี้ ทางทีมงานวารสารเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชได้มโี อกาสพูดคุยกับลุงเวียง นายเวียง ปราบปัญจะ ประธาน
คณะกรรมการชุมชนตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สานต่อแนวคิด
นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

เริ่มต้นจากการที่ท่านนายกฯ เชาวน์วัศ เสนพงศ์ ได้เห็นถึงข้อดีของการใช้
ปุ๋ยหมัก และมีแนวคิดริเริ่มอยากให้ชาวชุมชนได้หันมาทดลองผลิตและใช้ปุ๋ย
ประเภทนี้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อ
ผู้บริโภคพืชผัก ผลไม้ ท่านก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นต้นแบบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มาบรรยาย และสาธิตการท�ำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้กับชาวบ้านทั้ง
63 ชุมชน และเลือกอบรมในพื้นที่ชุมชนตลาดหัวอิฐ แล้วลุงกับทีมงานก็สนใจ
โครงการนี้มาก เลยมาทดลองท�ำดู เมื่อท�ำเสร็จก็ได้ส่งให้ทางสถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราชตรวจสอบดู ปรากฏว่าผ่านมาตรฐาน ก็ได้ทำ� ต่อเรื่อยมา แล้วก็ได้
ผลดี

ถ้าปุ๋ยหมักไม่มีสารพิษ เพราะใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไปใส่ต้นไม้ พืชผัก พืชหญ้า
ที่เราน�ำมากินก็ปลอดสารพิษมากกว่า ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่มันก็สะสมอยู่เรื่อยๆ คนที่เจ็บไข้
ไม่สบายมากเพราะสารพิษเหล่านีต้ กค้างอยู่ เรือ่ งราคาก็ถกู กว่าปุย๋ เคมี ปุย๋ เคมี 1 กระสอบ
50 กิโลกรัม ราคา 1,300 บาท แต่ปุ๋ยหมักของเรา 50 กิโลกรัม แค่ 300-400 บาท
ถึงแม้ว่าปุ๋ยหมักจะให้ประโยชน์ช้ากว่า แต่ก็ได้ประโยชน์มากกว่า และผักผลไม้ในสวน
ก็จะสวย ปุ๋ยหมักสามารถใช้กับต้นไม้ทุกชนิด เป็นการรักษาหน้าดินไปในตัว

อยากฝากบอกอะไรกับผู้ที่สนใจอยากจะผลิตและใช้ปุ๋ยหมักบ้าง

ฝากบอกถึงคนท�ำสวนหรือคนทั่วไปว่า อยากให้หันมาใช้ปุ๋ยหมัก หรือจะท�ำเอง
ก็ได้ ถ้าสนใจก็สามารถมาทีช่ มุ ชนได้ ลุงจะแนะน�ำให้ ตามทีไ่ ด้รบั การอบรมมาจากวิทยากร
และได้ปฏิบัติมาแล้ว ส่วนดีที่สุดของปุ๋ยนี้ คือไม่มีสารพิษ อยากให้พี่น้องทุกคนหันมาท�ำ
ปุ๋ยหมักไว้ใช้กัน เพราะวัสดุที่ใช้หาได้ง่ายจากชุมชน แถมยังเป็นการลดขยะในเขตชุมชน
ได้ส่วนหนึ่ง น�ำมาผสมกันเป็นปุ๋ยก็จะย่อยสลายของมันเอง
และนีก่ เ็ ป็นอีกหนึง่ โครงการดีๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทีไ่ ด้จดุ ประกาย
ให้ชาวชุมชนมีโอกาสเรียนรูน้ วัตกรรมการผลิตปุย๋ หมักแบบไม่พลิกกลับกองและน�ำไปใช้
ปฏิบัติจริงอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ โดยการแปรสภาพเศษขยะจากธรรมชาติออกมา
ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

เริ่มต้นโครงการมานานหรือยัง

โครงการระยะแรกเริ่มมีมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 ครับ เรื่อยมาถึงเดือน
สิงหาคม ก็ทำ� ได้ 2 รอบแล้ว เพราะท�ำรอบหนึ่งต้องใช้เวลา 2 เดือน ปุ๋ยจึงจะใช้การได้
ถ้าไม่ครบ 2 เดือนก็ใช้ไม่ได้ ปุ๋ยยังร้อน น�ำไปใส่ต้นไม้ไม่ได้

ก่อนหน้าที่จะมีการอบรมในโครงการฯ ลุงเวียงมีความรู้เกี่ยวกับ
การท�ำปุ๋ยหมักมาก่อนหรือเปล่า
ความรู้ด้านนี้ไม่มีเลยครับ ลุงท�ำสวน แต่ส�ำหรับเรื่องปุ๋ยนี่ก็ดูมาหลายอย่าง
ก่อนหน้านี้จะใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ แต่พอได้เข้าร่วมโครงการฯ วิทยากรเขามาอธิบาย
และสาธิตให้ฟงั ก็รสู้ กึ ว่า ปุย๋ หมักนัน้ ก็ทำ� ได้ไม่ยาก วัสดุของเราก็มมี าก หาได้ตามตลาดสด
หัวอิฐ ทดลองท�ำแล้วได้ผล พาไปใช้ในสวน ถ้าใครมาซื้อก็ขายไปบ้างส่วนหนึ่ง

สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมท�ำปุ๋ยหมักตอนนี้มีอยู่กี่คน

ตอนนี้มีอยู่ 5-6 คน ในชุมชนตลาดหัวอิฐ รวมกลุ่มกันท�ำปุ๋ยที่บ้านลุงครับ

ในระยะเริ่มแรกใช้ต้นทุนการผลิตจากไหนมาท�ำปุ๋ย

ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเลยครับ ไปขอเศษผัก เศษผลไม้ที่แม่ค้าไม่ใช้แล้วจาก
ในตลาด ส่วนฟาง ซื้อมามัดละ 75 บาท มูลวัว กระสอบละ 45 บาท โดยเฉลี่ยแล้ว
ลงทุนต่อกองหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท แต่ตอ้ งใช้น�้ำรดในกองปุ๋ยทุกวันนะ เพื่อให้ปยุ๋ ได้รบั
ความชื้นตลอดเวลา ต้องหมั่นดูแลครับ

ผลตอบรับจากการหันมาท�ำปุ๋ยหมักเป็นอย่างไรบ้าง

คนในชุมชนเอาปุ๋ยไปใช้ใส่ผัก ผลไม้ เขาก็ว่าใส่ปุ๋ยนี้แล้วดี ดินไม่แข็งกระด้าง
ส่วนเรื่องรายได้ก็มีบ้าง ลุงมองว่า ถ้าชุมชนมีพื้นที่และมีคนตั้งใจท�ำให้กว้างขวาง
คิดว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ทางหนึ่ง อยากให้พร้อมใจกันท�ำให้เยอะๆ
แล้วเพิ่มรายได้แน่นอน

ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำปุ๋ยหมักมีบ้างไหม

ตอนนี้ เรื่องขั้นตอนการท�ำปุ๋ยยังไม่เห็นปัญหาอะไร แต่เคยมีไก่ที่ขึ้นไปเขี่ยบน
กองดินบ้าง ตอนที่ท�ำอยู่บริเวณที่ท�ำการชุมชน (หัวเราะ) ลุงเอาอวนไปกั้นแล้วมัน
ก็ยงั บินขึน้ ไปด้านบน เลยตัดสินใจมาท�ำตรงหน้าบ้านลุงครับ ถ้าเป็นเรือ่ งปัญหาด้านต้นทุน
และก�ำลังคนก็ยังไม่มีอุปสรรคอะไร

“อยากให้พนี่ อ
้ งทุกคนหันมาท�ำปุย๋ หมักไว้ใช้กนั
เพราะวัสดุทใี่ ช้หาได้งา่ ยจากชุมชน
แถมยังเป็นการลดขยะในเขตชุมชนได้สว
่ นหนึง่
น�ำมาผสมกันเป็นปุย๋ ก็จะย่อยสลายของมันเอง”

อาการที่ต้องเฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนในเด็ก
โรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายมาก โดยการไอ จาม หรือ พูดกันในระยะใกล้ชิด เชื้อไวรัส
จะกระจายอยู่ในละออง เสมหะน�้ำมูก น�ำ้ ลายของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย โดยการหายใจ

อาการข้างเคียงหลังรับวัคซีนที่พบได้

เช่น ไข้ ผื่นคันคล้ายหิด ซึ่งมักเกิดขึ้นประมาณ 5-12 วัน หลังฉีดวัคซีนและมีอาการอยู่
เพียง 1-2 วัน แล้วหายไปเองได้ กรณีมีใช้ให้เช็คตัวด้วยน�ำ้ ธรรมดา โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ
ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆ และรับประทานยาลดไข้ หากไม่ดีขึ้นให้รีบพาบุตรหลานไปพบแพทย์
การแพ้รนุ แรงพบได้นอ้ ยกว่า 1 ในล้านรายทีไ่ ด้รบั วัคซีน หากหลังฉีดวัคซีนพบบุตรหลานมีอาการ
ได้แก่ หายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หายใจมีเสียงดัง ลมพิษ หน้าบวม หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ
ปวดท้อง อาเจียน หน้ามืด เป็นลม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการ ที่ใกล้ท่านที่สุดทันที หรือ
โทร 1669 เพื่อได้รับการดูแล อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
WWW.HOSPITAL.NAKHONCITY.ORG

“โรงพยาบาลท้องถิ่นต้นแบบ เป็นเลิศด้านบริการ ได้มาตรฐานคุณภาพ”

: 075-356014
: https://www.facebook.com/NKCHOS
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