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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกจิกรรม ประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2562

	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ภายใต้การน�าของ	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

จดังานประเพณลีอยกระทง	ประจ�าปี	2562	ณ	สวนสาธารณะศรธีรรมาโศกราช	และตลาดรมิน�า้เมืองลกิอร์	เพือ่ส่งเสรมิรกัษาไว้

ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป



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
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ รก.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
 การด�าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังคงมีการด�าเนินงาน
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ด้าน รวมถึง การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทย 
อยา่งประเพณลีอยกระทง ซึง่ในปนีี ้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจ้ัดงานสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช 
โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ และเป็นท่ีน่ายินดีท่ีได้เห็นพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช 
ได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย
 ส�าหรบัช่วงฤดฝูน อาจท�าให้พีน้่องกงัวลว่า จะเกดิเหตุอทุกภัยหรอืไม่ กระผม
ขอน�าเรยีนพีน้่องว่า ในส่วนของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช โดยการบรูณาการของ
ทุกภาคส่วน ได้เตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
ด้วยการลอกคูระบายน�า้ ขุดลอกคลองก�าจัดสิ่งกีดขวางทางน�้า จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
เฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภัย วาตภัย และดนิถล่ม ติดต้ังเครือ่งสูบน�า้เครือ่ง
ผลักดันน�้าในคลองต่างๆ ซึ่งเป็นการเตรียมการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ เพื่อให้การระบายน�้า
ในเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราชระบายเรว็ ในโอกาสน้ีกระผมใคร่ขอความร่วมมือ
พี่น้อง ร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน�้า หากพบเห็นขยะกีดขวาง
ทางท่อระบายน�า้ ขอให้เราร่วมกนัเกบ็ท้ิงลงถงัขยะ เพือ่ไม่ให้เกดิภาวะน�า้รอการระบาย
และเอ่อล้นท่วมขัง 
 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูฝน อาจท�าให้พี่น้องเจ็บป่วย ไม่สบาย 
เพราะอากาศเปลีย่นแปลง กส็ามารถติดต่อขอรบับรกิารได้ท่ีโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้ครับ สุดท้ายน้ี กระผมขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพ ขอให้ทุกท่าน
สุขภาพแข็งแรงครับ 
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ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อ 146
ส�านักการคลัง ต่อ 111, 112
งานผลประโยชน ์ ต่อ 113 
แผนที่ภาษี ต่อ 124 
ฝ่ายพัสดุ 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

(นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

สวัสดีครับ
ท่านผูอ่้านวารสารเทศบาลนครนครศรธีรรมราชทุกท่าน

 กระผม นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร รองนายก

เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับ มอบหมายให้

ดูแลส�นักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ช่วงนีฤ้ดูฝนของภาคใต้ ในส่วนของส�นกัการประปา ได้

มีการเตรียมความพร้อมเก็บกักน�้าในช่วงหน้าฝน 

ไว้ในแหล่งเก็บน�้าหลายบ่อ ของทางเทศบาล เพ่ือใช้ใน

การผลิตน�้าประปาส�หรับบริการพ่ีน ้องประชาชน 

และในช ่วงท่ีผ ่านมา เจ ้าหน ้าท่ีของส�นักการประปา 

ได้ด�เนนิการซ่อมแซมท่อประปาในเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

หลายจุด เนื่องจากท่อประปาแตก กระผมขอน�เรียนว่า ด้วยอายุ

การใช้งานของท่อประปารูปแบบเก่าซึ่งเป็นท่อเหล็ก และถูกฝังอยู ่ใต้ดิน เม่ือใช้งานเป็นเวลาหลายสิบปี 

ท่อเหล็กเกิดการเป็นสนิมผุกร่อน ตามระยะเวลา จึงท�ให้เกิดการแตกของท่อประปาขึ้น 

 ท้ังน้ี หากท่านพบเห็นท่อประปาแตก หรือมีปัญหาข้อสงสัยเก่ียวกับน�้าประปาของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส�นักการประปา 0 7534 2880-2 ต่อ 121 หรือที่โรงกรอง

น�้าประตูชัย 0 7535 6282

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช4



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

ปรับพื้นที่ลงหินคลุก, ขุดซ่อมหลุมประปา
ขุดซ่อมถนนและคอสะพานทรุดตัว, งานถมเศษวัสดุท�าถนนใหม่ 

และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังถนน จ�านวน 92 ครั้ง

ภารกจิงานดแูลความเรยีบร้อยสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ’84 (ทุง่ท่าลาด)
เตรยีมความพร้อมรบัมอืกับสถานการณ์น�า้ท่วม 

กรมชลประทานติดตัง้เครือ่งสบูน�า้เพ่ิมบรเิวณสนัเข่ือนด้านทศิตะวนัตก
หลงัสวนนกน�า้เก่า จ�านวน 1 เครือ่ง

ภารกจิงานบ�าบดัน�า้เสยี
ท�าความสะอาดบ่อ CSO จ�านวน 52 บ่อ

ภารกจิงานเชือ่มโลหะ และซ่อมแซมเครือ่งยนต์
- จดัท�าฝาครูะบายน�า้ใหม่ 20 ฝา, ซ่อมแซมฝาคแูละยกระดบั จ�านวน 25 ฝา, 
ตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ และอืน่ๆ จ�านวน 5 เครือ่ง, ซ่อมแซมเครือ่งยนต์ 10 เครือ่ง

ภารกิจงานไฟฟ้า 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ�านวน 420 ครั้ง

ส�ารวจเพื่อเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ พุทธภูมิ และขยายสะพานทุ่งท่าลาด

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน สวนสาธารณะ สวนหย่อม
วงเวียน สี่แยก จ�านวน 23 แห่ง และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รดน�้าต้นไม้ 

เปลี่ยนโคมไฟดินเผา ท�าความสะอาดน�้าพุ

ภารกิจงานจราจร และสถานที่
- จัดสถานที่งานลอยกระทง, ติดตั้งกระจกโค้ง, ป้ายจราจร, 
 ป้ายซอย จ�านวน 91 จุด, ซ่อมแซมทางเท้า จ�านวน 25 จุด, 
 ทาสีจราจร จ�านวน 25 จุด

ภารกิจงานสวนสัตว์
คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดท่าลาด

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนพัฒนาการทุ่งปรัง

	 เพ่ือปรับปรุงสาธารณูปโภค	 และสาธารณูปการ	

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ส�ำนักกำรช่ำงภารกิจข

อง

ส�านักกา
รช่าง
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ส�ำนักกำรประปำ

ฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง เข้าด�าเนินการซ่อมบ�ารุงท่อรั่ว ปรับสภาพพื้นที่บริเวณรอยซ่อมท่อประปา 

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

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

ต้องขออภยัในควำมไม่สะดวกในกำรใช้น�ำ้ประปำและกำรสญัจรไปมำบรเิวณท่ีท่อประปำเกิดควำมช�ำรดุ ต้องขออภยัมำ ณ โอกำสน้ีด้วย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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กองวิชำกำรและแผนงำน

 ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช มอบหมายให้ 

นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน 

มอบเกยีรตบัิตรโครงการประกวดภาพระบายส ีงานประเพณลีอยกระทง ประจ�าปี 2562 

ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) ผลการแข่งขัน ดังนี้

ประกวดภาพระบายสี
งานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2562

รางวัลชนะเลิศ	 ด.ญ.สุพิชฌาย์	พลเดช		 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา	
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		 ด.ญ.ณัฐนดา	ทองรัตน์	 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		 ด.ญ.อังศุวรี	เดชเมือง		 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

รางวัลชนะเลิศ		 ด.ช.ณัฐวุฒิ	ไทยถิรโรจน์		 โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนคนครศรธีรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 ด.ญ.สุกฤตา	ธรรมชาติ		 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 ด.ช.จิรภัทร	ปดิการน์	 	โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

รางวัลชนะเลิศ		 ด.ญ.กชกร	โภชนาทาน		 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		 ด.ญ.รุ่งนภา	ชูวาลา		 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		 ด.ญ.เปมิกา	ขาวอินทร์		 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

รางวัลชนะเลิศ		 ด.ช.พิทักษ์	ผลาพร		 โรงเรียนศรีธรรมราช
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		น.ส.มานิษา	สมฤดี		 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		น.ส.วศินา	แสงพยัคฆ์		 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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กองสวัสดิการสังคม

	 ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช	มอบหมายให้	นายวสิทุธิ	์บญุชวูงศ์	รองนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช	
เป็นประธานพิธีท�าบุญครบรอบจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู ้สูงอายุ	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 พร้อมด้วย	
ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย	์เหมทานนท์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ณ	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	
เพื่อสร้างรอยยิ้ม	 ความสุขให้กับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก	และทุกคนที่ไปร่วมพิธีภายใต้การดูแลความเรียบร้อยของ	นายสนิท	พรหมสุภา	 รองปลัด
เทศบาล	นางอรนงค	์ชูล�าภู	ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
ด้วยวัสดุธรรมชาติ

ของนักเรียนโรงเรียนวัยใส 

พิธีท�ำบุญครบรอบ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ 
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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บ้านหลังหลัก เจ้าของบ้านและ
ท่ีดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อใน 

เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ * ทะเบียนบ้าน 
(ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของคนใด
คนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

บ้านหลังอื่นๆ
เจ้าของบ้านมีชื่อใน โฉนด แต่ไม่มีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน

 พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม
 โรงแรม  อพาร์ทเม้นท์
 บ้านให้เช่า  ฯลฯ

ที่ว่างเปล่า/ไม่ท�าประโยชน์

ตามควรแก่สภาพ

ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าหรือ

ไม่ท�าประโยชน์ในปีก่อนหน้า

เกษตรกรรม

อื่นๆ (พาณิชย์ อุตสาหกรรม ฯลฯ) ที่ดินรกร้าง

บ้านพักอาศัย

ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'

ส�านกัการคลงั

การยื่นแบบและช�าระภาษี ประจ�าปี พ.ศ. 2563ประกาศ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แสดงรายการและช�าระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โทร. 075-342880 ถึง 3 ต่อ 113
ติดต่อยื่นแบบและช�าระภาษี

ฐานภาษี

ผู้เสียภาษี

มูลค่า *ของ ทีด่ินและสิ่งปลกูสร้าง
*ราคาประเมินทุนทรัพย์

 เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
 เจ้าของห้องชุด
 ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือท�าประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ 

(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ฐานภาษี

ผู้เสียภาษี

ภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้าย ที่ติดป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีป้าย

(ภ.ป.1)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ถึง 31 มีนาคม 2563

การท�าประโยชน์ในท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง

ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์

เลี้ยงสัตว์น�้า และกิจกรรมอื่น

ตามที่ประกาศก�าหนด
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กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม โครงการจติอาสา “เราท�าความดี ดว้ยหวัใจ” ชมุชนสารีบตุร 

โครงการรณรงคก์ารรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะ “การก�าจดัขยะมูลฝอยโดยชมุชน”

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ 

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม

โครงการจติอาสา “เราท�าความด ีด้วยหวัใจ” เพือ่พฒันาซอยสารบีตุร ชมุชนสารีบตุร 

ให้มีความสะอาด เรียบร้อย โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาล และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ 

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด

ในที่สาธารณะและกิจกรรม “การก�าจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.โสมนัส ลพล�้าเลิศ จากกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร และอาจารย์มนัส หนูสวี รองประธานมูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นวิทยากร ในการอบรม ทั้งนี้ มีพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและตัวแทนจากชุมชน

เข้าร่วมรับฟังในการอบรม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักปลัดเทศบำลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน 
(ด้านอุทกภัย) ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย

ในชุมชน	(ด้านอุทกภัย)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	สมาชิกสภาเทศบาล	ณ	บริเวณ

สามแยกสวนหนิ	สวนสมเดจ็พระศรีนครนิทร์	’84	(ทุ่งท่าลาด)	ส�าหรับ

โครงการดังกล่าว	ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ส�านักปลัด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในชุมชน	สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	แก่ตนเองและสังคม

	 เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้สายส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต	บริเวณหน้า	ร้านปรีชาอะไหล่	ถนนพัฒนาการคูขวาง

รับแจ้งเหตุสาธารณภัย	24	ชั่วโมง	โทร.	199

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ภายใต้การน�าของท่าน	
ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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สถำนศึกษำในสังกัด

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ 
“ร้อยเอ็ดวิชาการ” วันที่ 10 ส.ค. 62

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา 
โดยมี ด.ญ.ปวีณ์ธิดา โชติมุข , ด.ญ.กรกนก มิตรัต , ด.ช.ธนัช แก้วรัตน์ 
และ นางขวัญใจ สุขเกื้อ , นางสรารีย์ เฉลิมรุ่งโรจน์ เป็นครูที่ปรึกษาและ
คณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกท่าน

คณะครูและนักเรียนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) เข้าร่วมรับเสด็จและร่วมกิจกรรมในงาน “น�า้พระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” 

 โดยมี เด็กหญิงไอยนาร์ ทวีวุฒิ ป.4/1, 
  เด็กหญิงนภัสสร ดีทองอ่อน ป.4/1, 
  เด็กชายณฐกร เทพช่วย ป.6/1, 
  เด็กชายสิรวิชญ์ ตลึงผล ป.6/1 

นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ และนางนิจธิญา ตลึงผล 
เข้าร่วมรับเสด็จและร่วมกิจกรรมในงาน 

“น�้าพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ” 
ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการเรียนรู้ห้องสมาธิ IT “การแข่งขันทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผ่านโปรแกรม Paint” ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
เด็กชายณภัทร ค�านวนจิตต์ โดยมี นางสาวเสาวพรรณ มีแสง เป็นครูที่ปรึกษา 

ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 
ประเภทสีไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

เด็กหญิงรุ่งนภา ชูวาลา โดยมี นางสาวปาลฐิติพันธ์ ปารวีนราภัทร เป็นครูที่ปรึกษา 
ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดการกล่าวค�าอาราธนาและถวายทาน
ในพุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ด้านพระพุทธศาสนา ปี 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม 48 มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เดก็ชายอตวิชิญ์ วรรณมณ ี, เดก็ชายอภชิญา บญุเตม็ , เด็กหญงิณชนต์ อกัษรกุล , เดก็หญงิพริิสา สงิโหพล , 
เด็กหญิงอินทิรา ปล้องเกิด , เด็กชายณภัทร เนคะมัชชะ , เด็กหญิงสุภิสรา บัวกิ่ง , เด็กหญิงจิณณพัต อินทร์ชัย , 
เด็กหญิงปพิชญา สุวรรณ , เด็กหญิงโอมาภรณ์ ปลอดเทพ , เด็กหญิงอัจฉรา รัตนก�าพล , เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โชติมุข , 
เด็กชายกรวิชญ์ บัวชุม โดยมี นางธัญลดา เทพวารินทร์ , นางสาวสุภาวดี ชัยณรงค์ , นางสาวศุภวรรณ บุญช่วยรอด 
เป็นครูที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดการบรรยายธรรม ในพุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม 48 มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงกรกนก มิตรัตน์ โดยมี นางธัญลดา เทพวารินทร์ , นางสาวสุภาวดี ชัยณรงค์ , นางสาวศุภวรรณ บุญช่วยรอด 
เป็นครูที่ปรึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ 
รอบคัดเลือก จังหวัดชุมพร

(ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส) 
เด็กหญิงศิริสุภนิช ชันถาวร , เด็กชายพันธรักษ์ ธานีรัตน์ , 
เด็กชายนพรุจ รัญเวศ ครูผู้ควบคุมทีม นายชยณัฐ แก้วแกมทอง

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ 
“ร้อยเอ็ดวิชาการ” วันที่ 10 ส.ค. 62

 - เด็กหญิงศุภจิตรา จันทร์ส�าเร็จ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดคัด
ลายมือ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 โดยมี นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ เป็นครูผู้สอน
- นางสาวจารุณี ศิริรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อนวัตกรรม
ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ 
รอบคัดเลือก จังหวัดชุมพร (ประเภทกรีฑา)

 - รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 12 ปี (ชาย) 
 - รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร 12 ปี (ชาย)
  เด็กชายธนพล ผลจ�านงค์ , เด็กชายนพเดช โกละกะ
 - รางวัลชนะเลิศ กระโดดสูง 12 ปี (หญิง) เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีมาพุท
  ครูผู้ควบคุมทีม นายวิทวัธ อุปประการแก้ว

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรศึกษำโครงการจัดการสอนภาษาอังกฤษ 
(English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

เป็นประธานเปิดโครงการจัดการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) 

ระดับชั้นประถมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

หวัหน้าส่วนราชการ ผู้บรหิารสถานศกึษาในสงักดัเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพธิี

เปิดโครงการ ส�าหรับ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสค์เพื่อจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาที่ถูกต้องเป็นระบบสามารถออกแบบการเรียนรู้สมองขั้น K 5-6 ได้ 

โดยผู ้เข้าร่วมโครงการเป็นครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ (English For Child) 

จ�านวน 80 คน และได้รับเกียรติจาก นางสาวราณี ทับเท่ียง ศึกษานิเทศก์

ช�านาญการพิเศษ สพป.นศ.เขต1 และนางสาวพรเพ็ญ ศรีวิรัตน์ ครูช�านาญการ 

โรงเรยีนอนบุาลนครนครศรธีรรมราช เป็นวทิยากร ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ 

ฟอร์จูน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 87 ประจำ เดือนธันวาคม 2562 13



 สมาชิก คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ที่มีโรคประจ�าตัวเรื้อรัง ผู้พิการ หรือผู้ที่อายุ 

30 ปีขึ้นไป ทั้งที่มีโรคประจ�าตัวและไม่มีโรคประจ�าตัวที่มี

ความประสงค์ให้ติดตามเยี่ยมบ้าน

ประเภทของผู้ป่วย
Group A คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/นอนอยู่บนเตียง

Group B คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน

Group C คือ ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี

วัตถุประสงค์
  เพือ่ให้บรกิารทางการแพทย์ในเชิงรกุครอบคลมุพืน้ที ่30,000 

 ครัวเรือนในเขตเทศบาล

 เพือ่ให้ผูป่้วยและครอบครวัมสีขุภาพและคุณภาพชีวติทีด่ขีึน้

 เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมให้ญาติได้มีส่วนร่วมในการ

 ดูแลผู้ป่วย

 ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

ขอบเขตงาน
 เปิดรับสมัครใหม่

 ติดตามเยี่ยมและประเมินอาการผู้ป่วยที่บ้านเพื่อจ�าแนก

 ประเภทผู้ป่วย

 ออกเยีย่มตามแบบแผนการปฏบิติังานและประเภทของผูป่้วย

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรม

 ด้านสุขภาพในชุมชน

 แนะน�าการท�ากายภาพบ�าบัดและการฟื้นฟูสภาพ

 เยี่ยม ตรวจรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

 บริการเจาะเลือดผู้ป่วยตามแผนการรักษาที่บ้าน

 บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยในพื้นที่

 ให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นต่อการดูแล

 รกัษา เช่น เตียงผูป่้วย ไม้เท้าสีข่า รถเขน็ชนดินัง่ เตยีงนอนลม 

 ถังออกซิเจน

 ออกเยี่ยมท�าหัตถการให้ผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้าน เช่น 

 ท�าแผล ใส่สายอาหารทางจมูก ใส่สายสวนปัสสาวะ ฉีดยา

 เยี่ยมผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก โรงพยาบาลเทศบาลนคร

 นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช

กองการแพทย์

โครงการ 30,000 เตียง โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยความห่วงใย กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 0 7535 6014 FAX 0 7534 5501

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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การประกวดธิดานพมาศ 
- รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 และสายสะพาย ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์ชยา หวานนวล โรงเรียนนานาชาติ
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 และสายสะพาย ได้แก่ เดก็หญงิชนนัพร ศรลีะมุล โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมอืง
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 และสายสะพาย ได้แก่ เด็กหญิงณัฐณิชา ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
-  ชมเชย 2 รางวัล รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 
 เด็กหญิงกมลวรรณ มีเสน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 
 และเด็กหญิงปรายรัศมี แร้วกระโทก โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

การประกวดกระทงประเภทสวยงาม (กลุ่มทั่วไป) ดังนี้
- ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ 
 นายณรงค์กร ทองหมื่น
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ 
 นางสาวศิริรัตน์ ทองหมื่น
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ 
 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน

การประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด 
1. ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด 
 (กลุ่มประถมศึกษา)
 -  ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
 -  รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
 -  รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
 - ชมเชย 3 รางวัล รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
2. ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด 
 (กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น)
 - ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ A
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก B
 - ชมเชย 2 รางวัล รบัรางวลัเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกยีรติบตัร 
  ได้แก่ โรงเรยีนสาธติเทศบาลวดัเพชรจรกิ A และโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าโพธิ ์B 

3. ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด (กลุ่มทั่วไป)
 - ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก B
 - ชมเชย 1 รางวลั รบัรางวลัเงนิสด รางวลัละ 1,000 บาท พร้อมเกยีรตบัิตร 
  ได้แก่ โรงเรยีนสาธติเทศบาลวดัเพชรจรกิ A
4. ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด 
 (กลุ่มชุมชน/แม่บ้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
 - ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชุมชนพะเนียด
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  ชุมชนป่าโล่ง A
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 
  ชุมชนนิยมสุข
 - ชมเชย 3 รางวัล รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  ได้แก่ ชมุชนป่าโล่ง B ศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภาพผูส้งูอาย ุเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
  และกลุ่มองค์กรสตรี

การประกวดแข่งขันกลองยาว
 - ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 7,000  บาท ได้แก่ คณะไข่เสือ
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ คณะไซทอง

ผลการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2562
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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


