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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

เป็นประธานเปิดกิจกรรมท้องถิ่นอาสา	 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต	ิ

ตามโครงการรกัษาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.2562	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ประธานและ

คณะกรรมการชุมชน	 ครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	

ณ	สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์’84	(ทุง่ท่าลาด)	โดยได้มกีารปลูกต้นราชพฤกษ์	

ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลและไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนนาน	 จ�านวน	 250	 ต้น	

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี	ส�านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ	 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง	(เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2562)



 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

จาก  ใจ  นายกเทศมนตรี

(ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช 

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

สถานที่ติดตอ่
ส�ำนกังำนเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช โทร. 0-7534-2880 - 2 โทรสาร 0-7534-7405

ศูนยป์ระชำสัมพันธแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

 โทร. 0-7534-1679 โทรสาร 0-7534-1678

ผศ.เชำวนว์ัศ เสนพงศ ์ นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช
นำยไสว เขียวจันทร์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยวิสุทธิ์ บุญชูวงศ  ์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยครรชิต มนญูผล รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยสุภัค รัตนพฤกษข์จร รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำงสำวจิรำภรณ์ แก ้วปำน เลขำนกุำรนำยกเทศมนตรีฯ
นำยกัณฑอ์เนก เกตุแก ้ว เลขำนกุำรนำยกเทศมนตรีฯ

นำยทิพำกร ด ้วงฤทธิ์ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
วำ่ที่ ร.ต.โกวิทย ์ เหมทำนนท์ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
นำยธ�ำรงค์ แรกค�ำนวน ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
นำยชำคร ไอยศูรย ์ ปลัดเทศบำล
นำยวิชัยศักดิ์ ไสยเกต ุ รองปลัดเทศบำล
นำยสนทิ พรหมสุภำ รองปลัดเทศบำล
นำยสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รองปลัดเทศบำล

นางสาวนิ่มนวล ศรีลุนชา่ง ผอ.ส�านกัการคลัง นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ์ ผอ.ส�านกัการชา่ง 
นายค�ามูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสุรีวรรณ สาสนานนท ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผอ.ส�านกัการศึกษา นายมนตช์ัย  บุตรมะรัถยา ผอ.ส�านกัการประปา
นางอรนงค์ ชูล�าภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รก.ผอ.กองการแพทย ์
นายศักดา โปจุ ้ย  หัวหน า้ส�านกัปลัดเทศบาล นางอารีรัตน์ ไอยศูรย ์ หัวหน า้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกท่าน
 ส�าหรบัเดอืนกนัยายนน้ี เทศบาลนครนครศรธีรรมราช ยงัคงมีกจิกรรมหลากหลายโครงการ 
เพื่อบริการแก่ พี่น้องชาวเทศบาลฯ และพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า ก้าวไกล โดยเฉพาะเรื่องของ
การศกึษา เรากไ็ด้มีโครงการปฐมนิเทศ พนักงานครเูทศบาลนครนครศรธีรรมราช ซึง่ได้รบัเกยีรติจาก 
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเปิดโครงการและปาฐกถา
พิเศษเรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่นสู่คุณภาพ Thailand 4.0 นครศรีธรรมราช ในขณะเดียวกัน 
โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก็ได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆ 
ไม่นานมาน้ี กมี็ตลาดนัดวชิาการ กจิกรรมฐานมีชวีติสู่การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยีน
เทศบาลวัดเสาธงทอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ตรงจากการเข้า
ร่วมกจิกรรมต่างๆ และยงัได้รบัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ผมมีนโยบายท่ีชดัเจนครบัว่า 
การศกึษาเท่าน้ันท่ีจะเปลีย่นแปลงสังคมได้ ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนในสังกดัเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ได้คะแนน O-NET สูงสุดระดับประเทศ ส�าหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เราจะดูแลลูกหลานของท่านทั้งหลายเสมือนหนึ่งลูกหลานของเรา 
ฉะน้ัน เราจะต้องก้าวไปด้วยกนั สู่มาตรฐานสากลครบั เพือ่ขบัเคลือ่นให้การศกึษาของเทศบาลฯ 
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ให้เด็กๆ ในเขตเทศบาลได้เรียนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีระดับ
มาตรฐานการศึกษาเทียบเท่าระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติครับ
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ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อ 146
ส�านักการคลัง ต่อ 111, 112
งานผลประโยชน ์ ต่อ 113 
แผนที่ภาษี ต่อ 124 
ฝ่ายพัสด ุ ต่อ 124, 123
จดทะเบียนพาณิชย์ ต่อ 117
ส�านักการศึกษา ต่อ 131, 132
ส�านักการช่าง ต่อ 125
ส�านักปลัดเทศบาล ต่อ 127, 128, 129
งานทะเบียนราษฎร ต่อ 115 และ 116
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 138
เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม ้ โทร. 075-348118 หรือ 199 
  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส�านักการประปา  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

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

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จาก  ใจ  รองนายกเทศมนตรี

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารฯ ทุกท่าน

 ขอกล่าวทักทายและสวสัดีพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ผูอ่้านวารสารฯ ทุกท่านครับ ในช่วงท่ีผ่านมา เทศบาลฯ 

ได้จัดกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาของกลุ่มโรงเรียน

ในสงักัดเทศบาลฯ รวมไปถงึกีฬาชุมชนสมัพันธ์ ของท้ัง  63  ชุมชน  ผมมองว่า 

นอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีได้ออกก�าลังกาย ดีต่อสุขภาพของทุกคนแล้ว 

ยังเป็นโอกาสท่ีทุกส่วนงาน ทุกชุมชนได้มาพบปะ เช่ือมความสัมพันธ์ 

สร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนกับชาวเทศบาลของเรา 

ผมอยากให้มีกิจกรรมเหล่านี้บ่อยๆ ครับ เพราะผลลัพธ์ท่ีได้จากกิจกรรม

จะส่งผลให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ 

 เช่นเดียวกับเร่ืองความสะอาดของบ้านเมอืง  ความสะอาด

ของคูคลอง และภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจ

ส�าคญั เป็นหน้าเป็นตาของชาวนครศรีธรรมราช ทีเ่ราทุกคนต้อง

ช่วยกัน ท้ังคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงาน และพี่น้องชาวชุมชน เพราะเทศบาลฯ ต้องเดินหน้าและขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันครับ ที่ผ่านมา ผมได้เห็นพลัง

ของพวกเราชาวเทศบาลฯ ในการท�ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ทางระบายน�า้ และพ้ืนท่ีต่างๆ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 

เป็นภาพท่ีประทับใจมากๆ ขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนีไ้ปโดยตลอด เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี และสร้างภาพลักษณ์

ที่สวยงามให้กับเมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับ

(นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ์)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช4



  

ภารกิจงานสวนสาธารณะ ภารกิจงานบ�าบัดน�้าเสีย

ภารกจิงานดแูลความเรียบร้อยสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์’84 (ทุง่ท่าลาด)

ภารกิจงานซ่อมแซมเครื่องยนต์ และงานเชื่อมโลหะ

ภารกิจ บ�ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน

ส�ารวจงานบ�าบัดน�้าเสียร่วมกับองค์การจัดการน�้าเสีย

ภารกิจงานไฟฟ้า

ภารกจิงานจราจร

ภารกิจงานสวนสัตว์

	 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ของส�านักการช่าง	

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 เ พ่ือปรับปรุง

สาธารณูปโภค	และสาธารณปูการ	ในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ส�ำนักกำรช่ำง
ภารกิจข

อง

ส�านักกา
รช่าง
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ส�ำนักกำรประปำ
ซ่อมท่อรั่วหน้ามาตรวัดน�้า

คืนสภาพพื้นที่หน้าร้านหมอรสธรรม

ตรวจสอบมาตรวัดน�้า

ระบายตะกอน

ซ่อมท่อเมนแตก

ซ่อมท่อน�้าดิบแตก

ภารกิจของ
ส�านักการประปา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช6



  

กองวิชำกำรและแผนงำน

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายก

เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์ในรูปแบบธีม (Theme ) ท�าบุญ

วันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ ประจ�าเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 

และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ณ ตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน 

และเน้นให้มีกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ พักผ่อน แก่ผู้มาเที่ยวชม ทุกเพศทุกวัย 

โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพจาก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การสาธิตท�าขนมลา กิจกรรม

วาดภาพระบายสี หนังตะลุงหุ่นเชิด นิทรรศการสารทเดือนสิบ การร้องเพลง 

และการแสดงมโนราห์ (เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์ในรูปแบบธีม (Theme) ท�าบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ
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กองสวัสดิการสังคม

	 ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรนีคร
นครศรีธรรมราช	เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาล
พบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	 พร้อมด้วย
คณะผูบ้รหิารฯ	สมาชกิสภาเทศบาล	หวัหน้าส่วนราชการ	
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	 ประธานและ
คณะกรรมการชมุชน	ณ	บริเวณสวนศรธีรรมโศกราช	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ	 และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนในการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม	 ให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง	 รวมถึงเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชนในชุมชน	(เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2562)

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	 เป ็นประธานเป ิดการแข ่ง ขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ	์ประจ�าปี	2562	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ	
สมาชกิสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาล	 ประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง	 4	 เขต	
ณ	 สนามหน้าเมือง	 นครศรีธรรมราช	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนทั้ง	 63	 ชุมชน	
ให้ประชาชนทุกเพศ	 ทุกวัย	 มีพ้ืนที่ในการออกก�าลังกาย
และเล่นกีฬา	สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย	จิตใจ	
สติปัญญาและสังคม	การส่งเสริม	สนับสนุน	สร้างจิตส�านึก	
ปลกูฝังให้ประชาชนทกุกลุม่	ทกุเพศ	ทุกวัย	รกัการออกก�าลงักาย
และเล่นกีฬา	 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู ่คณะ	 รู ้จัก
การท�างานเป็นทีม	 เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา	 และรู้จักกติกา
มารยาทในการเล่นกีฬา	 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด	
การแข่งขันกฬีาภายในชมุชน	รวมทัง้	เพือ่จดัท�าลานกฬีาและ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	(เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2562)

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจ�าปี 2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช8



  

ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'

ส�านกัการคลงั

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
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กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสัตวแพทย์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัด
ณ วัดชะเมา (เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562)

งานสัตวแพทย์ ออกตรวจใบอนุญาตฆ่าสัตว์ (ฆจส.9)
ณ ตลาดศาลามีชัย (เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจทางด้านเคมี พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า 
แก่ผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหาร ณ ตลาดประสงค์สิงหโกวินทร์

(เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562) 

ด�าเนินการตัดหญ้า จัดเก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน�้า บริเวณข้างคลองท้ายวัง (เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562)

ก�าหนดออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เดือนตุลาคม 2562
วันที่ 5 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนตากสิน-ชะเมาและชุมชนพะเนียด

วันที่ 12 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนนครอาชีวะและชุมชนต้นหว้า

วันที่ 19 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนประตูขาวและชุมชนชุมแสง

วันที่ 26 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนมุมป้อมและชุมชนท่าช้าง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักปลัดเทศบำล

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ซ้อมเหตุการณ์จ�าลองแผนการอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2562

	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	น�าโดย	ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	
ร่วมกบัโรงเรียนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ซ้อมเหตกุารณ์จ�าลองแผนการอพยพหนีไฟ	ประจ�าปี	2562		
ณ	โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	โดยมีทีมวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงอย่างถูกต้อง	เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้มีความรู	้ทักษะ	สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง	รวมทั้ง	เป็นการป้องกันและระงับเหต	ุอันจะลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
(เมื่อวันที่	5	กันยายน	2562)
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สถำนศึกษำในสังกัด

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

มอบหมายให้ นายครรชติ มนญูผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรธีรรมราช 

เป็นประธานในกิจกรรมวาดการ์ตูน “หนังสือเล่มเล็ก” ณ โรงเรียนเทศบาล

วดัเสาธงทอง โดย รองนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช ได้มอบหนงัสอื

การ์ตูนเรื่อง “ลูกเสือ สู้ สู้”  และ “ความลับในปราสาท” ที่ได้ประพันธ์ให้กับ

ทางโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติให้กับครู นักเรียน และผู้เข้าร่วม

กิจกรรม (เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562)

กิจกรรมวาดการ์ตูน

“หนังสอืเล่มเล็ก”

ตลาดนัดวิชาการ
กิจกรรมฐานมีชีวิต สู่การเรียนรู ้ในศตวรรษที ่21

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายก

เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดตลาดนัด

วิชาการ กิจกรรมฐานมีชีวิต สู่การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

พร้อมด้วย ผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล

วดัเสาธงทอง ณ โรงเรยีนเทศบาลวดัเสาธงทอง โดยมวีตัถปุระสงค์

เพ่ือให้นกัเรยีนรู้จกัวางแผน และการบรหิารจดัการในการเข้าร่วม

กิจกรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน รวมทั้งได้รับ

ความสนกุสนานจากการเข้าร่วมกจิกรรมของกลุม่สาระ โดยแบ่ง

เป็นฐานกิจกรรมทั้งหมด 12 ฐาน ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 512 คน 

(เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรศึกษำ

 ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารฯ หวัหน้าส่วนราชการ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่นสู่คุณภาพ Thailand 4.0 นครศรีธรรมราช ตามนโยบายจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็น

เลิศในทุกด้าน ภายใต้สโลแกน “ก้าวไปด้วยกัน สู่มาตรฐานสากล” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายทางการศึกษา 

ความตระหนักการขับเคลื่อนนโยบายสู่การพลิกโฉมคุณภาพของผู้เรียนในทุกด้าน ต่อยอดแนวคิดนโยบายการศึกษา

ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “ไทยแลนด์ 4.0” (เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562)

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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กองการแพทย์ โครงการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจาง 

เพื่อมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ ไขปัญหา

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ	6	เดือน	ถึง	2	ปี	ณ	บริเวณอาคาร	

3	ชั้น	4	โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหารฯ	

หัวหน้าส่วนราชการ	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ	 เพื่อให้

มารดาและเด็กที่อยู่ในครรภ์	 รวมถึงเด็กแรกเกิด	 ช่วงระหว่าง	6	 เดือน	

ถึง	2	ปี	 ได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่	 ซึ่งได้

มีประชาชนเข้าร่วมทั้งสิ้น	127	 ราย	 โดยแบ่งเป็นหญิงตั้งครรภ	์

จ�านวน	19	ราย	เด็กอายุ	6	เดือน	ถึง	2	ปี	จ�านวน	108	ราย	

(เมื่อวันที	่22	สิงหาคม	2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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 นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
ลงพื้นที่ตรวจสอบการด�าเนินงานและให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ในการพัฒนาคลองสวนหลวง บริ เวณ ช ่วงซอยโต ๊ะสู 
ถนนพฒันาการทุง่ปรงั และคลองท้ายวงั ซอยหวัหว่อง ตามนโยบาย 
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ในการดูแลรักษาความสะอาดคูคลอง โดยได้มีการตัดหญ้า 
ลอกผักตบ และส่ิงปฏิกูลในล�าคลอง เพ่ือการแก้ไขปัญหา
น�้าท่วมในช่วงหน้าฝน บรรเทาปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
 ทัง้น้ี เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จงึขอความร่วมมอื
พี่น้องประชาชนที่อยู ่ในบริเวณเขตล�าคลองไม่ทิ้งขยะ 
ถงุพลาสตกิ ลงไปในล�าคลอง และหากเป็นขยะชิน้ใหญ่ เช่น 
ทีน่อน ตู ้เตยีง โซฟา ฯลฯ ให้น�ามาวางไว้ข้างถงัขยะในชุมชน 
เพื่อความสะดวกของทางเทศบาลฯ จะได้จัดเก็บต่อไป 
หรอืติดต่อ กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 075-342880-2 
ต่อ 117 (เมือ่วันที ่23 สิงหาคม 2562)

การพัฒนาคลองสวนหลวง แก้ไขปัญหาน�า้ท่วม



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชด�าเนิน ต�าบลคลัง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 075-341679 โทรสาร 075-341678
รับฟังข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทาง สถานีวิทยุ FM 88.50 MHz.

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 93/22
ปท.นครศรีธรรมราช
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