ประมวลภาพกิจกรรม

เวทีชุมชน

หน้ า

8

แนะน�ำแนวทาง หน้ า
การจัดเก็บภาษี

9

กิจกรรม

หน้ า

12

English Camp

เรื่องเล่าชุมชน หน้ า
แบ่งปันความรู้
สร้างรายได้ในชุมชน
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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

ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธี
บ�ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร�ำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2562
ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
ช่วงเช้า พิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 99 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พิธวี างพวงมาลาและถวาย
บังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
ช่ ว งเย็ น พิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณ
โดยมี นายศิ ริ พั ฒ พั ฒ กุ ล ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี (เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562)

จาก ใจ นายกเทศมนตรี
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกท่าน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชของเราวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องกันมาอย่างมากมาย
ส�ำหรับช่วงเดือนที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนี้ก็ได้มีกิจกรรมใหญ่ นั่นก็คือ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ถือว่าเป็นงานที่
โดดเด่นประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้คนทั้งจากต่างอ�ำเภอ ต่างจังหวัด พากันหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานกัน
อย่างคับคั่ง ผมมีความประทับใจมากๆ ว่า ชาวเทศบาลฯ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันท�ำงาน โดยเฉพาะเรื่องของ
ความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ที่ดูสวยงามน่าเที่ยวชม คนที่มาเที่ยวงานต่างก็มีความประทับใจ ผมต้อง
ขอขอบคุณตัวแทนพี่น้องชาวชุมชนทุกท่าน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชของเราสวยงามได้ ดีขึ้นได้
น่าอยู่ได้ มีความสง่างาม และก้าวไกลในทุกวันนี้ เพราะพวกท่านทั้งหลายครับ ที่ให้ความร่วมมือกับ
เทศบาลฯ เสมอมา และสิ่งที่ผมภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือ ทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารฯ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลในท้องที่ ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วน และพนักงาน
ทุกส�ำนัก ทุกกอง มีความกระตือรือร้นในการท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแล
พี่น้องชาวเทศบาลฯ ให้อยู่ดี มีสุข ทั้งเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย การประปา
ถนนหนทาง ขยะมูลฝอย ความสะอาดของล�ำคลอง ด้านการศึกษาที่พยายามผลักดัน
ให้เด็กในสังกัดเทศบาลต้องพูดหรือสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา การส่งเสริมรักษา
สุขภาพ เรามีทีมงานนครสายฟ้าอีกส่วนหนึ่งที่จะคอยให้บริการท่านได้อย่างฉับไว
เพียงแต่ว่า ในบางครั้ง งานอาจจะมากเกินหรือตกหล่นอยู่บ้างก็เป็นธรรมดา ไม่มีอะไร
ในโลกนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ผมมั่นใจว่า เทศบาลฯ ได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชนครับ
ในท้ายนี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่า นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตเทศบาลฯ
ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของจังหวัด จะน่าอยู่มาก ๆ ถ้าเราลดการอิจฉาริษยา ตัดปัญหาเรื่อง
ความขัดแย้ง ขอให้ชว่ ยกันคนละไม้คนละมือ สร้างเมืองนครให้สะอาด ให้เจริญ ให้สมบูรณ์
สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เศรษฐกิจของเมืองนครฯ จะรุ่งเรือง พี่น้องชาวเทศบาลในชุมชนจะได้มีงาน
ท�ำเพิ่มขึ้นครับ
(ผศ.เชาวน์วศั 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 86 ประจำ�เดือนตุลาคม 2562
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จาก ใจ รองนายกเทศมนตรี
สวัสดีครับทุกท่าน
พบกันอีกครั้งในแวดวงการศึกษาของเทศบาลนะครับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้เปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับในช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 นี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ส่งตัวแทนนักเรียน
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
ครัง้ ที่ 37 ประจ�ำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร
“เมืองชุมพรเกมส์” ซึ่งกระผมพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ก็ได้ร่วมพิธีเปิด
และร่วมเป็นก�ำลังใจให้นักกีฬา ลูกเทศบาลทุกคน
ส�ำหรับผลการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท) นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ของเราได้รับรางวัล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดังนี้
กีฬาแบดมินตัน
3 เหรียญทอง (รุ่นชายเดี่ยว, หญิงคู่, คู่ผสม) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
กีฬาหมากรุกไทย
2 เหรียญเงิน (หญิงเดี่ยว, ชายคู่) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1 เหรียญทองแดง (ชายคู่) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

กีฬาเทเบิลเทนนิส

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

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

1 เหรียญทอง (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

กีฬาเปตอง

1 เหรียญทอง		
2 เหรียญเงิน		
			
1 เหรียญทองแดง

(หญิงคู่) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
(หญิงเดี่ยว) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
(ทีมชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
(ทีมหญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

กีฬาหมากฮอส

กีฬาเซปัคตะกร้อ

1 เหรียญทองแดง (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ฟุตบอล

1 เหรียญทอง (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

กรีฑา
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

รวม
10 เหรียญทอง

10 เหรียญเงิน

4 เหรียญทองแดง

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

(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
ช่าง
การ
ส�ำนัก

เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1-16
ตุลาคม 2562 มีดังนี้

ส�ำนักการช่าง

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พัฒนาล�ำน�้ำ คู คลอง ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

ออกตรวจโรงแรม ตามมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จ�ำนวน 11 แห่ง

ภารกิจงานสวนสัตว์
อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าฝึกจับสัตว์ เจาะเลือดตรวจสุขภาพสัตว์
ในสวนสัตว์เปิดท่าลาด

ภารกิจงานเชื่อมโลหะ และซ่อมแซมเครื่องยนต์
- จัดท�ำฝาคูระบายน�ำ้ ใหม่ - ซ่อมแซมฝาคูและยกระดับ จ�ำนวน 7 ฝา
- ท�ำเครือ่ งสูบน�ำ้ จ�ำนวน 5 เครือ่ ง

ภารกิจงานจราจร
- ติดตั้งกระจกโค้ง จ�ำนวน 7 ชุด - ซ่อมแซมทางเท้า จ�ำนวน 12 ชุด
- ทาสีจราจร ตลอดเส้นทางถนนราชด�ำเนิน

ภารกิจ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน
งานปูยางถนนตามค�ำร้อง, ซ่อมหลุมยางบ่อ, ซ่อมยางหลุมประปา,
ปรับพื้นที่ลงหินคลุก, ขุดซ่อมหลุมประปา
ขุดซ่อมถนนและคอสะพานทรุดตัว, งานถมเศษวัสดุท�ำถนนใหม่
และแก้ ไขปัญหาน�้ำท่วมขังถนน จ�ำนวน 51 ครั้ง

ภารกิจงานไฟฟ้า
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ�ำนวน 275 ครั้ง

ภารกิจงานดูแลความเรียบร้อยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุง่ ท่าลาด)
1. ดูแลตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุม่ ไม้สวน จ�ำนวน 9 แห่ง คิดเป็นพืน้ ที่ 42.5 ไร่
2. ปรับปรุงทาสีสะพานเหล็ก 5 แห่ง และเครือ่ งจักรกลเก่า 4 คัน

ภารกิจงานบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ท�ำความสะอาดบ่อ CSO จ�ำนวน 15 บ่อ
ภารกิจงานสวนสาธารณะ

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

5. ปลูกซ่อมต้นราชพฤกษ์ บริเวณเกาะกลางถนนกะโรมจ�ำนวน 40 ต้น
6. เพาะช�ำไม้กระถาง 6 นิ้ว ,10 นิ้ว และ 15 นิ้ว จ�ำนวน 4,200 กระถาง
7. รดน�้ำต้นไม้ บริเวณเกาะกลาง, ราวสะพานเหล็ก, สวนหย่อม,
ในกระบะปลูกต้นไม้ราวสะพาน โดยใช้รถน�้ำจ�ำนวน 3 คัน
ปีที่ 9 ฉบับที่ 86 ประจำ�เดือนตุลาคม 2562
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ส�ำนักการประปา
บูรณาการการท�ำงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช น�ำโดย
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช โดยส�ำนักการประปา  ภายใต้
การก� ำ กั บดูแลของ นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ
มูลนิธิใต้เต็กเซียงตึ้งนครศรีธรรมราช ร่วมเก็บ
สิ่งกีดขวางบริเวณหัวดูดน�้ำแรงต�่ำ ณ โรงสูบน�้ำ
ท่ า ใหญ่ อ.ลานสกา  เพื่ อ สู บ ส่ ง น�้ ำ ดิ บ ไปใช้ ใ น
การผลิ ต น�้ ำ ประปา  ณ โรงกรองน�้ ำ ทวดทอง
ให้แก่ประชาชนผู้ใช้น�้ำของเทศบาล ได้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง โดยมี นายมนต์ชัย
บุ ต รมะรั ถ ยา  ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก การประปา 
ร่วมด�ำเนินการและต้อนรับ

ซ่อมแซมท่อประปา
เจ้าหน้าที่ส�ำนักการประปา ด�ำเนินการซ่อมแซมท่อประปา ในเขตพื้นที่ พร้อมปรับสภาพพื้นที่หลังซ่อมแซม  

***ส�ำนักการประปา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยินดีให้บริการรับแจ้งท่อประปาแตก รั่ว น�้ำขุ่นแดง น�้ำประปาไม่ไหล
ได้ที่เบอร์ 075-342880-2 ต่อ 120,121 และเบอร์ 075-356282 โรงกรองน�้ำประตูชัย (ตลอด 24 ชั่วโมง)
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานอุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ

กองวิชาการและแผนงาน

		 ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายก
เทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช เป็ น ประธานการประชุ ม
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงานอุทยานการเรียนรูเ้ มือง
นครศรีธรรมราชร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ ากสถาบันอุทยานการเรียนรู้
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (TK park)
โดยมี นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำ� นวยการกองวิชาการและ
แผนงาน และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วม ณ อุทยานการเรียนรู้
เมื อ งนครศรี ธ รรมราช ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ
ในการสร้างสรรค์ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562)

ต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช แหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาและวิถชี วี ติ ของเมืองนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ (เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562)

โรงเรียนสามบ่อวิทยา จังหวัดสงขลา (เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบลท่าแพ (เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 86 ประจำ�เดือนตุลาคม 2562
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กองสวัสดิการสังคม

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้จบหลักสูตรโรงเรียนวัยใส รุ่นที่ 5

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายครรชิ ต มนู ญ ผล รองนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร
โรงเรียนวัยใส รุ่นที่ 5 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ
ณ อาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสวัสดิการ
ของผูส้ งู อายุ ด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย ของรัฐบาลด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โดยนักเรียนวัยใสรุน่ ที่ 5 ได้สำ� เร็จหลักสูตร 6 รายวิชา
ได้ แ ก่ วิ ช าคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม วิ ช าการดู แ ลสุ ข ภาพและจิ ต อาสา
วิชากิจกรรมนันทนาการ วิชางานประดิษฐ์งานเกษตร วิชาเทคโนโลยี
และวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนวัยใสรุ่นที่ 5 ได้ส�ำเร็จการศึกษา
และรับประกาศนียบัตรในวันที่ 6 กันยายน 2562 จ�ำนวน 31 คน
(เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562)

ประมวลภาพเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี พ.ศ.2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

8 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ส�ำนักการคลัง

ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
'

075-345540-1 ต่อ 111 - 113

ปีที่ 9 ฉบับที่ 86 ประจำ�เดือนตุลาคม 2562
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช น�ำคณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายศิรพิ ฒั พัฒกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีการเก็บขยะ
ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาล�ำน�้ำคูคลอง ก�ำจัดผักตบชวา บริเวณคลองด้านหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด)
ณ คลองเตยตลอดสาย (เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

10 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจ�ำปี 2562

ส�ำนักปลัดเทศบาล

ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายก
เทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช และนายชาคร ไอยศู ร ย์
ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธเี ปิดและมอบรางวัลในการแข่งขัน
กีฬาสามล้อพ่วงท้าย ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจ�ำปี 2562
เส้นทางการแข่งขันกีฬา ถนนราชด�ำเนิน จากถนนคนเดินหน้า
สวนพระเงิน ถึงเส้นชัย บริเวณหน้าสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) เพื่อส่งเสริม รักษาประเพณี
อันดีงามท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬา 3 ล้อ
พ่วงท้าย ถือเป็นสัญลักษณ์เปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562)

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าดู และลดความเสี่ยงสายไฟฟ้าลัดวงจร หากท่านพบเห็นกิ่งไม้ที่มีความเสี่ยงก่อ
ให้เกิดสายไฟฟ้าลัดวงจร สามารถแจ้งได้ที่ 199 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 86 ประจำ�เดือนตุลาคม 2562
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สถานศึกษาในสังกัด
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธเี ปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมศาลาประชาคม
โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรม กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ และมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 249 คน (เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562)
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กิจกรรม “การอ่านเพื่อพัฒนาสมองของลูกรัก”

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส�ำนักการศึกษา

ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม “การอ่านเพื่อพัฒนาสมองของลูกรัก” โครงการเสริมสร้าง
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาเด็กเล็ก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อุทยาน
การเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส�ำนัก
การศึกษา ผูป้ กครองเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 13 ศูนย์ รวม 60 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้รับรู้
เข้าใจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สมอง และกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างบ้าน ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย
(กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์)  
ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายครรชิ ต มนู ญ ผล รองนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ผูส้ อนระดับปฐมวัย (กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์) ณ ห้องประชุมโรงแรม
อิโค่อินน์ นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด การพัฒนากระบวนการคิด และเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการพัฒนาการใช้สื่อกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการคิด
ระดับสูงของเด็กปฐมวัย รวมทั้งเป็นการบูรณาการ การจัดกิจกรรมต่างๆ
สู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเด็กปฐมวัย
(เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายไสว เขี ย วจั น ทร์ รองนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้สอนระดับปฐมวัย (กิจกรรมสุนทรีย์ทางศิลปะ ดนตรีและลีลา มาใช้
ในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย) ณ ห้องประชุมโรงแรมปุระนคร
นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย
และเพื่อมุ่งพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความเข้าใจเด็ก ด้วยแนวคิดการใช้
สุนทรีย์เพื่อพัฒนาปัญญา โดยคณะวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ กรุงเทพมหานคร (เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 86 ประจำ�เดือนตุลาคม 2562
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กองการแพทย์
โรงพยาบาลท้องถิน่ ต้นแบบ เป็นเลิศด้านบริการ ได้มาตรฐานคุณภาพ”
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นายสุชาติ สุขเกษม

“แบ่งปันความรู้ สร้างรายได้ให้ชุมชน”
สมุนไพร

ถือเป็นยารักษาโรค ที่มีมาอย่างยาวนาน
ด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณ สืบต่อ ตกทอดมายังยุคปัจจุบัน
แม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ
รวมถึงการคิดค้น วิธีการรักษาโรค ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แต่สมุนไพร ก็ยังคงมีบทบาทไม่จางหายไป
รวมถึงในปัจจุบัน การยอมรับในภูมิปัญญา ด้านสมุนไพร
ได้เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะสมุนไพรไทย ซึง่ สามารถรักษา บรรเทา
อาการต่างๆ ของโรคได้ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อจัดท�ำ
สมุนไพรสูตรต่างๆ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท�ำ
วัตถุดิบ เพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีงานท�ำ จึงเป็น
ที่มาของการรวมกลุ่มของคนในชุมชน

ที่มาของการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
หันมาสนใจสมุนไพร

เดิมผม นายสุชาติ สุขเกษม เปิดร้านสมุนไพร อยู่ก่อนแล้ว
และมีแหล่งเรียนรู้สมุนไพร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร
ให้กับกลุ่มผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และในส่วนของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนัน้ เนือ่ งจากเหมือนเป็นพีน่ อ้ ง
มี ค วามสนิ ท สนม ซึ่ ง เมื่ อ มี โ อกาส ในการที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้
เพื่อนพ้อง น้อง พี่ ได้มีกิจกรรม สร้างอาชีพสร้างรายได้ จึงได้
รวมกลุ่มร่วมกันเริ่มจากงบประมาณตั้งต้นจากโครงการไทย
ยัง่ ยืน ซึง่ มีชมุ ชนทีเ่ ข้าร่วมด�ำเนินการร่วม 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
มุมป้อม ชุมชนราชนิคม ชุมชนปิยะสุข ชุมชนหน้าพระธาตุ ชุมชน
ศาลามีชัย และชุมชนท่าช้าง

ชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมกันท�ำงานอย่างไร
นอกจากเงินลงทุนทีร่ ว่ มกัน ซึง่ จะน�ำไปซือ้ วัตถุดบิ และจะ
มีการมอบงานหรือเรียกว่า แจกจ่ายงานไปท�ำที่บ้าน เพื่อให้เกิด
รายได้ นั่นคือ การน�ำสมุนไพรไปบรรจุถุง ตามชนิด ตามสูตรที่
ก�ำหนดไว้ การหัน่ สับ สมุนไพรชนิดต่างๆ ซึง่ รายได้จะขึน้ อยูก่ บั
ยอดการผลิตของแต่ละคน รายได้ที่ได้ก็จะกลับสู่ชาวชุมชน

ฝากถึงคนในชุมชนในเขตเทศบาล ที่สนใจสมุนไพร
ควรเริ่มต้นอย่างไร

อยากให้ ค นในชุ ม ชนหั น มาสนใจสมุ น ไพรรอบตั ว
หันมาปลูกสมุนไพรในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น เตยหอม กระเพราแดง
หรือสมุนไพรอืน่ ๆ ทีส่ ามารถแล้วน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน หรือ
ใครสนใจปลูกสมุนไพร แล้วน�ำมาส่งที่กลุ่ม ที่ร้านเพื่อสร้างราย
ได้ ทางร้านยินดีรบั ซือ้ ทัง้ นี้ สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียด
ชนิดของสมุนไพรที่จะปลูกเพื่อจ�ำหน่ายกับทางร้านได้ ซึ่งทาง
ร้านยินดีให้คำ� แนะน�ำ ส่วนหน่วยงาน กลุม่ องค์กร โรงเรียน หรือ
ผูส้ นใจ เกีย่ วกับสมุนไพร ก็สามารถเข้ามาพูดคุย ศึกษาเรียนรูไ้ ด้
โดยเฉพาะชาวชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
และนี่คือหนึ่งในการสร้างสรรค์ สังคมเข็มแข็ง ให้เกิดขึ้นภายใต้
ความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล
น�ำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นทะเบียนประวัติสุนัข และแมวได้ตามสถานที่ และเวลาดังนี้

เดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. – 11.30 น.

ณ ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว
ณ ชุมชนกอไผ่
ณ ชุมชนคลองห้วยและชุมชนพระเวียง
ณ ชุมชนบ้านโพธิ์
ณ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก

ให้ท่านน�ำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วย ชุมชนใกล้เคียงสามารถน�ำสัตว์เลี้ยงมาฉีดได้
หรือน�ำไปฉีด ณ สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด ในวันเวลาราชการ 075-358292
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

