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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ	 สมาชิกสภา

เทศบาล	 หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาล	 ร่วมพิธี

บ�าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร�าลึก	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 2562	

ณ	สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช	

	 ช่วงเช้า	พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	จ�านวน	99	รูป	

ถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

และร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	พธิวีางพวงมาลาและถวาย

บังคม	 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถ

บพิตร

	 ช่วงเย็น	 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหา	

กรุณาธิคุณ

	 โดยมี	 นายศิริพัฒ	 พัฒกุล	 ผู ้ว่าราชการจังหวัด

นครศรธีรรมราช	เป็นประธานในพธิ	ี(เมือ่วนัที	่13	ตลุาคม	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
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชของเราวันน้ี ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเน่ืองกันมาอย่างมากมาย 
ส�าหรับช่วงเดือนท่ีเพิ่งจะผ่านพ้นไปน้ีก็ได้มีกิจกรรมใหญ่ น่ันก็คือ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ถือว่าเป็นงานท่ี
โดดเด่นประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้คนทั้งจากต่างอ�าเภอ ต่างจังหวัด พากันหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานกัน
อย่างคับคั่ง ผมมีความประทับใจมากๆ ว่า ชาวเทศบาลฯ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันท�างาน โดยเฉพาะเรื่องของ
ความสะอาดของสถานท่ีต่างๆ ท่ีดูสวยงามน่าเท่ียวชม คนท่ีมาเท่ียวงานต่างก็มีความประทับใจ ผมต้อง
ขอขอบคุณตัวแทนพี่น้องชาวชุมชนทุกท่าน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชของเราสวยงามได้ ดีขึ้นได้ 
น่าอยู่ได้ มีความสง่างาม และก้าวไกลในทุกวันนี้ เพราะพวกท่านทั้งหลายครับ ที่ให้ความร่วมมือกับ
เทศบาลฯ เสมอมา และส่ิงท่ีผมภูมิใจอีกอย่างหน่ึงคือ ทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารฯ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลในท้องที่ ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วน และพนักงาน
ทุกส�านัก ทุกกอง มีความกระตือรือร้นในการท�างานอย่างเต็มท่ีเพื่อดูแล
พี่น้องชาวเทศบาลฯ ให้อยู่ดี มีสุข ทั้งเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย การประปา 
ถนนหนทาง ขยะมูลฝอย ความสะอาดของล�าคลอง ด้านการศึกษาที่พยายามผลักดัน
ให้เด็กในสังกัดเทศบาลต้องพูดหรือสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา การส่งเสริมรักษา
สุขภาพ เรามีทีมงานนครสายฟ้าอีกส่วนหน่ึงท่ีจะคอยให้บริการท่านได้อย่างฉับไว 
เพียงแต่ว่า ในบางครั้ง งานอาจจะมากเกินหรือตกหล่นอยู่บ้างก็เป็นธรรมดา ไม่มีอะไร
ในโลกน้ีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ผมม่ันใจว่า เทศบาลฯ ได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชนครับ
 ในท้ายน้ี ผมเชื่อเหลือเกินว่า นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตเทศบาลฯ 
ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของจังหวัด จะน่าอยู่มาก ๆ ถ้าเราลดการอิจฉาริษยา ตัดปัญหาเรื่อง
ความขดัแย้ง ขอให้ช่วยกนัคนละไม้คนละมือ สร้างเมืองนครให้สะอาด ให้เจรญิ ให้สมบรูณ์ 
สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เศรษฐกิจของเมืองนครฯ จะรุ่งเรือง พี่น้องชาวเทศบาลในชุมชนจะได้มีงาน
ท�าเพิ่มขึ้นครับ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 86 ประจำ เดือนตุลาคม 2562 3



สวัสดีครับทุกท่าน
	 พบกันอีกครั้งในแวดวงการศึกษาของเทศบาลนะครับ	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้เปิดเรียน
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2562	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562	แล้ว	ก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง	
ส�าหรับในช่วงปิดเทอม	 ภาคเรียนที่	 1	 น้ี	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทนนักเรียน
ร่วมการแข่งขนักฬีานักเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย	รอบคดัเลือก	ระดับภาคใต้	
ครัง้ที	่37	ประจ�าปี	2562	ระหว่างวนัที	่19	-	30	ตลุาคม	2562	ณ	สนามกฬีากลางจังหวดัชมุพร	
“เมืองชุมพรเกมส์”	ซึ่งกระผมพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล	ผู้บริหารสถานศึกษา	ก็ได้ร่วมพิธีเปิด
และร่วมเป็นก�าลังใจให้นักกีฬา	ลูกเทศบาลทุกคน 

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

(นายครรชิต		มนูญผล)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

	 ส�าหรบัผลการแข่งขนักฬีาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท)	นักเรียนในสังกดัเทศบาลฯ	
ของเราได้รับรางวัล	ณ	วันที่	30	ตุลาคม	2562	ดังนี้

	 ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ	ดีใจ	ของลูกหลานเทศบาลนครฯ	เรานะครับ	นอกจากลูกหลานเก่งทางวิชาการแล้ว		ก็ยังเก่งกีฬาอีกด้วย
นะครับ	ผมขอให้ท่านพ่อแม่	พี่น้อง	เป็นก�าลังใจให้ลูกหลานเทศบาลด้วยนะครับ
	 วารสารฉบับต่อไป	กระผมจะน�าเรื่องราวดีๆ	ความก้าวหน้า	การศึกษา	ของนักเรียนเล่าสู่กันอีกนะครับ		พบกันโอกาสต่อไป
นะครับ		สวัสดีครับ

3 เหรียญทอง (รุ่นชายเดี่ยว, หญิงคู่, คู่ผสม) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2 เหรียญเงิน (หญิงเดี่ยว, ชายคู่) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1 เหรียญทองแดง (ชายคู่) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

2 เหรียญเงิน (ชาย, หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1 เหรียญเงิน (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
1 เหรียญเงิน (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

1 เหรียญทอง (คู่ผสม) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2 เหรียญเงิน (หญิงเดี่ยว, หญิงคู่) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 1 เหรียญทอง (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

1 เหรียญทอง  (หญิงคู่) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2 เหรียญเงิน  (หญิงเดี่ยว) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
   (ทีมชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
1 เหรียญทองแดง (ทีมหญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

1 เหรียญทองแดง (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

1 เหรียญทอง (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

1 เหรียญทอง (กระโดดสูงหญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1 เหรียญทองแดง (กระโดดสูงชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2 เหรียญทอง (วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร) (วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

กีฬาหมากรุกไทย

กีฬาหมากฮอส

กีฬาเซปัคตะกร้อ

ฟุตบอล

10 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน

รวม

4 เหรียญทองแดง

กีฬาแบดมินตัน

กีฬาเทเบิลเทนนิส

กีฬาเปตอง

กรีฑา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ภารกิจ บ�ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน
งานปูยางถนนตามค�าร้อง, ซ่อมหลุมยางบ่อ, ซ่อมยางหลุมประปา, 

ปรับพื้นที่ลงหินคลุก, ขุดซ่อมหลุมประปา
ขุดซ่อมถนนและคอสะพานทรุดตัว, งานถมเศษวัสดุท�าถนนใหม่ 

และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังถนน จ�านวน 51 ครั้ง

ภารกจิงานดแูลความเรยีบร้อยสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ’84 (ทุง่ท่าลาด)
1. ดแูลตดัหญ้าตดัแต่งทรงพุ่มไม้สวน จ�านวน 9 แห่ง คดิเป็นพืน้ที ่42.5 ไร่
2. ปรบัปรงุทาสสีะพานเหลก็ 5 แห่ง และเคร่ืองจักรกลเก่า 4 คนั

ภารกจิงานบ�าบดัน�า้เสยี
ท�าความสะอาดบ่อ CSO จ�านวน 15 บ่อ

ภารกิจงานเชื่อมโลหะ และซ่อมแซมเครื่องยนต์
- จดัท�าฝาครูะบายน�า้ใหม่ - ซ่อมแซมฝาคแูละยกระดบั จ�านวน 7 ฝา
- ท�าเคร่ืองสบูน�า้ จ�านวน 5 เครือ่ง

ภารกิจงานไฟฟ้า 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ�านวน 275 ครั้ง

ออกตรวจโรงแรม ตามมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จ�านวน 11 แห่ง

ภารกิจงานสวนสาธารณะ

ภารกิจงานจราจร
- ติดตั้งกระจกโค้ง จ�านวน 7 ชุด - ซ่อมแซมทางเท้า จ�านวน 12 ชุด
- ทาสีจราจร ตลอดเส้นทางถนนราชด�าเนิน

ภารกิจงานสวนสัตว์
อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าฝึกจับสัตว์ เจาะเลือดตรวจสุขภาพสัตว์ 
ในสวนสัตว์เปิดท่าลาด

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พัฒนาล�าน�้า คู คลอง ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

	 เพ่ือปรับปรุงสาธารณูปโภค	 และสาธารณูปการ	

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ตั้งแต่วันที่	 1-16	

ตุลาคม	2562	มีดังนี้
ส�ำนักกำรช่ำงภารกิจข

อง

ส�านักกา
รช่าง

5. ปลูกซ่อมต้นราชพฤกษ์ บริเวณเกาะกลางถนนกะโรมจ�านวน 40 ต้น
6. เพาะช�าไม้กระถาง 6 นิ้ว ,10 นิ้ว และ 15 นิ้ว จ�านวน 4,200 กระถาง
7. รดน�้าต้นไม้ บริเวณเกาะกลาง, ราวสะพานเหล็ก, สวนหย่อม, 
 ในกระบะปลูกต้นไม้ราวสะพาน โดยใช้รถน�้าจ�านวน 3 คัน

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน สวนสาธารณะ สวนหย่อม วงเวียน 
 สี่แยก จ�านวน 23 แห่ง 
2. ปลูกต้นเข็มญี่ปุ่น บริเวณหน้าสนามหน้าเมืองจ�านวน 1,500 ต้น
3. ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ บริเวณ รอบๆ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 
 จ�านวน 200 ต้น
4. งานปลูกต้นหว้าบริเวณสวนเต่า จ�านวน 6 ต้น
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ส�ำนักกำรประปำ

ซ่อมแซมท่อประปา

บูรณาการการท�างาน

	 ***ส�ำนักกำรประปำ	 เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	 ยินดีให้บริกำรรับแจ้งท่อประปำแตก	 รั่ว	 น�้ำขุ่นแดง	 น�้ำประปำไม่ไหล	

ได้ที่เบอร	์075-342880-2	ต่อ	120,121	และเบอร์	075-356282	โรงกรองน�้ำประตูชัย	(ตลอด	24	ชั่วโมง)	

	 เทศบำลนครนครศรธีรรมรำช	น�ำโดย	

ผศ.เชำวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นำยกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมรำช	 โดยส�ำนักกำรประปำ	 ภำยใต้

กำรก�ำกับดูแลของ	 นำยสุภัค	 รัตนพฤกษ์ขจร	

รองนำยกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมรำช	ร่วมกับ

มูลนิธิใต้เต็กเซียงต้ึงนครศรีธรรมรำช	 ร่วมเก็บ

สิ่งกีดขวำงบริเวณหัวดูดน�้ำแรงต�่ำ	ณ	โรงสูบน�้ำ

ท่ำใหญ่	 อ.ลำนสกำ	 เพ่ือสูบส่งน�้ำดิบไปใช้ใน

กำรผลิตน�้ำประปำ	 ณ	 โรงกรองน�้ำทวดทอง

ให้แก่ประชำชนผู้ใช้น�้ำของเทศบำล	 ได้ใช้ในกำร

อุปโภคบริโภค	อย่ำงพอเพียง	โดยม	ีนำยมนต์ชัย	

บุตรมะรัถยำ	 ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรประปำ	

ร่วมด�ำเนินกำรและต้อนรับ

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักกำรประปำ	ด�ำเนินกำรซ่อมแซมท่อประปำ	ในเขตพื้นที	่พร้อมปรับสภำพพื้นที่หลังซ่อมแซม		

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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กองวิชำกำรและแผนงำน

  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิงานอทุยานการเรยีนรูเ้มอืง
นครศรีธรรมราชร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ากสถาบนัอทุยานการเรยีนรู้ 
ส�านักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) (TK park) 
โดยมี นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อ�านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วม ณ อุทยานการเรียนรู้
เ มืองนครศรีธรรมราช ทั้ งนี้  เพื่อประสานความร ่วมมือ
ในการสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562)

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานอุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ

โรงเรียนเทศบำลวัดมเหยงคณ์	(เมื่อวันที่	19	กันยำยน	2562)

โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ	จังหวัดสงขลำ	(เมื่อวันที่	24	กันยำยน	2562)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก	เทศบำลต�ำบลท่ำแพ	(เมื่อวันที	่25	กันยำยน	2562)

ต้อนรบัคณะจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าเย่ียมชมพิพธิภณัฑ์เมอืงนครศรธีรรมราช แหล่งเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์
เพือ่ศกึษาประวัตคิวามเป็นมาและวถิชีวีติของเมอืงนครศรธีรรมราช
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กองสวัสดิการสังคม

	 ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	
มอบหมายให้	 นายครรชิต	 มนูญผล	 รองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร
โรงเรียนวัยใส	รุ่นที	่5	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหารฯ	หัวหน้าส่วนราชการ	
ณ	 อาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสวัสดิการ
ของผูส้งูอาย	ุด้านต่าง	ๆ 	ตามนโยบาย	ของรฐับาลด้านการจดัสวสัดกิารสงัคม

สูไ่ทยแลนด์	4.0	โดยนกัเรยีนวัยใสรุน่ที	่5	ได้ส�าเรจ็หลกัสตูร	6	รายวชิา	
ได้แก ่	 วิชาคุณธรรมจริยธรรม	 วิชาการดูแลสุขภาพและจิตอาสา	
วิชากิจกรรมนันทนาการ	 วิชางานประดิษฐ์งานเกษตร	 วิชาเทคโนโลย	ี
และวิชาภาษาต่างประเทศ	ซึ่งนักเรียนวัยใสรุ่นที่	5	ได้ส�าเร็จการศึกษา
และรับประกาศนียบัตรในวันที่	6	กันยายน	2562	จ�านวน	31	คน	
(เมื่อวันที	่6	กันยายน	2562)	

พิธีมอบประกาศนยีบัตร

ผู้จบหลักสูตรโรงเรียนวัยใส รุ่นที่ 5

ประมวลภาพเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาด

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ�าปี พ.ศ.2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'

ส�านกัการคลงั
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กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรี

นครนครศรธีรรมราช น�าคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล

และน้อมร�าลึกพระมหากรณุาธคิณุ เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร โดยม ีนายศริิพฒั พฒักลุ ผูว่้าราชการจังหวดันครศรธีรรมราช เป็นประธานเปิดกจิกรรม ภายในกจิกรรมมกีารเกบ็ขยะ 

ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาล�าน�้าคูคลอง ก�าจัดผักตบชวา บริเวณคลองด้านหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) 

ณ คลองเตยตลอดสาย  (เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช10



ส�ำนักปลัดเทศบำลการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจ�าปี 2562
	 ผศ. เชาวน ์วัศ	เสนพงศ ์	นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	มอบหมายให	้นายไสว	เขียวจันทร	์รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	และนายชาคร	ไอยศูรย์	
ปลดัเทศบาล	เป็นประธานในพธิเีปิดและมอบรางวลัในการแข่งขนั
กีฬาสามล้อพ่วงท้าย	ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	ประจ�าป	ี2562	
เส้นทางการแข่งขันกีฬา	ถนนราชด�าเนิน	จากถนนคนเดินหน้า
สวนพระเงิน	ถึงเส้นชัย	บริเวณหน้าสวนสัตว์เปิด	สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์	’84	(ทุ่งท่าลาด)	เพื่อส่งเสริม	รักษาประเพณ	ี
อันดีงามท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป	ทั้งน้ี	การแข่งขันกีฬา	3	ล้อ	
พ่วงท้าย	ถือเป็นสัญลักษณ์เปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	(เมื่อวันที่	22	กันยายน	2562)

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
	 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าด	ูและลดความเสี่ยงสายไฟฟ้าลัดวงจร	หากท่านพบเห็นกิ่งไม้ที่มีความเสี่ยงก่อ
ให้เกิดสายไฟฟ้าลัดวงจร	สามารถแจ้งได้ที	่199	ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สถำนศึกษำในสังกัด

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล 

รองนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช เป็นประธานพธิเีปิดกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ (English Camp) ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ ประจ�าปีการศกึษา 2562 ณ หอประชมุศาลาประชาคม

โรงละคร องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครศรธีรรมราช เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาต่อ การเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และใช้ในชีวิตประจ�าวัน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรม กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ และมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน

ทั้งสิ้น 249 คน (เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช12



ส�ำนักกำรศึกษำ
 ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช 

มอบหมายให้ นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรม “การอ่านเพื่อพัฒนาสมองของลูกรัก” โครงการเสริมสร้าง

การเรียนรูแ้ละพัฒนาเดก็เล็ก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อทุยาน

การเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส�านัก

การศกึษา ผูป้กครองเดก็ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทัง้ 13 ศนูย์ รวม 60 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้รับรู้ 

เข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญของกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพ

สมอง และกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ระหว่างบ้าน ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562)

กิจกรรม	“การอ่านเพื่อพัฒนาสมองของลูกรัก”
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนระดับปฐมวัย	

(กิจกรรมบำ้นนักวิทยำศำสตร์)		

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช 

มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู

ผูส้อนระดบัปฐมวยั (กจิกรรมบ้านนกัวทิยาศาสตร์) ณ ห้องประชุมโรงแรม 

อิโค่อินน์ นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด การพัฒนากระบวนการคิด และเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการพัฒนาการใช้สื่อกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการคิด

ระดับสูงของเด็กปฐมวัย รวมทั้งเป็นการบูรณาการ การจัดกิจกรรมต่างๆ 

สู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเด็กปฐมวัย 

(เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562)

 ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช 

มอบหมายให ้ นายไสว เขียวจันทร ์ รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู

ผู้สอนระดับปฐมวัย (กิจกรรมสุนทรีย์ทางศิลปะ ดนตรีและลีลา มาใช้

ในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย) ณ ห้องประชุมโรงแรมปุระนคร 

นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย 

และเพื่อมุ่งพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความเข้าใจเด็ก ด้วยแนวคิดการใช้

สุนทรีย์เพื่อพัฒนาปัญญา โดยคณะวทิยาการ จากมหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดสุติ กรงุเทพมหานคร (เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562)
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กองการแพทย์

โรงพยาบาลท้องถิน่ต้นแบบ เป็นเลศิด้านบรกิาร ได้มาตรฐานคณุภาพ”

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 สมุนไพร ถือเป็นยารักษาโรค ท่ีมีมาอย่างยาวนาน 
ด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณ สืบต่อ ตกทอดมายังยุคปัจจุบัน 
แม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยจีะเข้ามามบีทบาทในด้านต่างๆ 
รวมถึงการคิดค้น วิธีการรักษาโรค ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แต่สมุนไพร ก็ยังคงมีบทบาทไม่จางหายไป 
 รวมถึงในปัจจุบัน การยอมรับในภูมิปัญญา ด้านสมุนไพร 
ได้เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะสมุนไพรไทย ซึง่สามารถรกัษา บรรเทา
อาการต่างๆ ของโรคได้ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือจัดท�า
สมุนไพรสูตรต่างๆ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท�า
วัตถุดิบ เพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีงานท�า จึงเป็น
ที่มาของการรวมกลุ่มของคนในชุมชน

ที่มาของการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
หันมาสนใจสมุนไพร

 เดิมผม นายสุชาติ สุขเกษม เปิดร้านสมุนไพร อยู่ก่อนแล้ว 
และมีแหล่งเรียนรู้สมุนไพร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร
ให้กับกลุ่มผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และในส่วนของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราชนัน้ เนือ่งจากเหมอืนเป็นพีน้่อง 
มีความสนิทสนม ซ่ึงเมื่อมีโอกาส ในการที่จะส่งเสริมให้
เพื่อนพ้อง น้อง พี่ ได้มีกิจกรรม สร้างอาชีพสร้างรายได้ จึงได้
รวมกลุ่มร่วมกันเริ่มจากงบประมาณต้ังต้นจากโครงการไทย
ยัง่ยนื ซึง่มชีมุชนทีเ่ข้าร่วมด�าเนนิการร่วม 6 ชมุชน ได้แก่ ชมุชน
มมุป้อม ชุมชนราชนิคม ชมุชนปิยะสขุ ชมุชนหน้าพระธาต ุชมุชน
ศาลามีชัย และชุมชนท่าช้าง

ชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมกันท�างานอย่างไร

 นอกจากเงนิลงทนุทีร่่วมกนั ซ่ึงจะน�าไปซ้ือวตัถุดบิ และจะ
มีการมอบงานหรือเรียกว่า แจกจ่ายงานไปท�าที่บ้าน เพื่อให้เกิด
รายได้ นั่นคือ การน�าสมุนไพรไปบรรจุถุง ตามชนิด ตามสูตรที่
ก�าหนดไว้ การหัน่ สับ สมนุไพรชนดิต่างๆ ซ่ึงรายได้จะขึน้อยูกั่บ
ยอดการผลิตของแต่ละคน รายได้ที่ได้ก็จะกลับสู่ชาวชุมชน

ฝากถึงคนในชุมชนในเขตเทศบาล ที่สนใจสมุนไพร 
ควรเริ่มต้นอย่างไร

 อยากให ้คนในชุมชนหันมาสนใจสมุนไพรรอบตัว 
หันมาปลูกสมุนไพรในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น เตยหอม กระเพราแดง 
หรือสมนุไพรอืน่ๆ ทีส่ามารถแล้วน�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนั หรอื
ใครสนใจปลูกสมุนไพร แล้วน�ามาส่งที่กลุ่ม ที่ร้านเพื่อสร้างราย
ได้ ทางร้านยนิดีรบัซ้ือ ทัง้นี ้สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอยีด
ชนิดของสมุนไพรที่จะปลูกเพื่อจ�าหน่ายกับทางร้านได้ ซึ่งทาง
ร้านยนิดใีห้ค�าแนะน�า ส่วนหน่วยงาน กลุม่องค์กร โรงเรยีน หรอื
ผูส้นใจ เกีย่วกบัสมุนไพร กส็ามารถเข้ามาพดูคยุ ศกึษาเรยีนรูไ้ด้ 
โดยเฉพาะชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
และนี่คือหนึ่งในการสร้างสรรค์ สังคมเข็มแข็ง ให้เกิดขึ้นภายใต้
ความร่วมมอืร่วมใจกนัของชมุชน โดยการส่งเสรมิสนบัสนนุของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

“แบ่งปันความรู้  สร้างรายได้ให้ชุมชน”
นายสุชาติ สุขเกษม



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

พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์ โทร. 075-446155 EMail : p_interprint@hotmail.com

เดือนพฤศจิกายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล

น�าสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ขึ้นทะเบียนประวัติสุนัข และแมวได้ตามสถานที่ และเวลาดังนี้

ให้ท่านน�าบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วย ชุมชนใกล้เคียงสามารถน�าสัตว์เลี้ยงมาฉีดได้
หรือน�าไปฉีด ณ สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด ในวันเวลาราชการ 075-358292

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ ชุมชนกอไผ่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ ชุมชนคลองห้วยและชุมชนพระเวียง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ ชุมชนบ้านโพธิ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก


