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ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1.	 ซอยศรีธรรมาโศก	1	 จ�านวน	2	เครื่อง

2.	 ถนนพัฒนาการคูขวาง	(สะพานป่าเหล้า)		 จ�านวน	2	เครื่อง

3.	 ถนนพัฒนาการคูขวาง	(ซอยสวัสดิรักษา)		 จ�านวน	2	เครื่อง

4.	 ถนนพัฒนาการคูขวาง	(หน้าร้านนครไทยศิลป์)		 จ�านวน	2	เครื่อง

5.	 ถนนพัฒนาการคูขวาง	(หน้าโรงแรมนิราคนธ์)		 จ�านวน	2	เครื่อง

6.	 ซอยสารีบุตรริมคลอง		 จ�านวน	2	เครื่อง

7.	 สี่แยกคูขวาง		 จ�านวน	2	เครื่อง

8.	 ถนนพัฒนาการคูขวาง	(หน้าร้านนิวเทคนิค)		 จ�านวน	2	เครื่อง

9.	 หน้าวัดท่าโพธิ์		 จ�านวน	1	เครื่อง

10.	ซอยท่าโพธิ์	1-5		 จ�านวน	2	เครื่อง

11.	ซอยห่อหมก	ชุมชนตากสิน		 จ�านวน	1	เครื่อง

12.	หมู่บ้านป่าไม้		 จ�านวน	1	เครื่อง

เครื่องสูบน�า้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ติดตั้งเครื่องสูบน�า้และเครื่อง

ผลักดันน�้าตามจุดต่างๆ ดังนี้

1.	 คลองท่าวัง	(หน้าร้านนิวเทคนิค)		 จ�านวน	2	เครือ่ง

2.	 คลองหน้าเมือง	ถนนพัฒนาการคูขวาง		 จ�านวน	4	เครือ่ง

3.	 คลองป่าเหล้า	ถนนเทิดพระเกียรต	ิ	 จ�านวน	2	เครือ่ง

4.	 คลองสวนหลวง	ถนนเทิดพระเกียรต	ิ	 จ�านวน	2	เครือ่ง

5.	 คลองคูพาย	ถนนพัฒนาการคูขวาง		 จ�านวน	2	เครือ่ง

เครื่องผลักดันน�า้

 ทั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับมือการระบายน�า้ฝน หากฝนตกหนัก

ต่อเนื่องและน�้าที่ไหลมาสมทบ จากเทือกเขาหลวง



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 ์ นำยกเทศมนตรีนคนครศรีธรรมรำช
นำยไสว เขียวจันทร์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยวิสุทธิ์ บุญชูวงศ  ์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยครรชิต มนญูผล รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยสุภัค รัตนพฤกษข์จร รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำงสำวจิรำภรณ์ แก ้วปำน เลขำนกุำรนำยกเทศมนตรีฯ

นำยกัณฑอ์เนก เกตุแก ้ว ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
วำ่ที่ ร.ต.โกวิทย ์ เหมทำนนท์ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
นำยประจักษ ์ ทองบัว ปลัดเทศบำล
นำยวิชัยศักดิ์ ไสยเกต ุ รองปลัดเทศบำล
นำยสนทิ พรหมสุภำ รองปลัดเทศบำล

นางจงดี โปณะทอง รรท. ผอ.ส�านกัการคลัง นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ์ ผอ.ส�านกัการชา่ง 
นายค�ามูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสุรีวรรณ สาสนานนท ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผอ.ส�านกัการศึกษา นายมนตช์ัย  บุตรมะรัถยา รรท.ผอ.ส�านกัการประปา
นางอรนงค์ ชูล�าภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายแพทยธ์ามน เต็มสงสัย รรท.ผอ.กองการแพทย ์
นายนวพล ณ นคร  หัวหน า้ส�านกัปลัดเทศบาล นางเกศแกว้ ศิริวัฒน ์ หัวหน า้ฝา่ยสง่เสรมิการทอ่งเที่ยว

จาก  ใจ  นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

	 ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน	ฝนตกทกุวนั	ผมรู้สกึเป็นห่วงพีน้่องประชาชน	

และชาวชุมชนในเขตเทศบาล	 โดยเฉพาะเด็กเล็ก	 เด็กนักเรียน	 และผู้สูงวัย	

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ	

	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ได้วางแผนป้องกันบรรเทาอุทกภัย

วาตภัยและดินถล่ม	 ไว้เรียบร้อยแล้ว	 รวมถึงได้ด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง	

นอกจากน้ีเทศบาลนครนครศรธีรรมราช	ได้จัดตัง้ชดุปฏิบตักิาร	“นครสายฟ้า” 

เพ่ือบริการให้พีน้่องทกุท่านได้แจ้งเหต	ุถนนช�ารดุ	เป็นหลมุ	เป็นบ่อ	ขยะตกค้าง	

ฝาคูระบายน�า้ช�ารุด	ซึ่งผู้พบเห็นสามารถแจ้งได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ทั้งนี้เพื่อให้

บริการพี่น้องได้ทันท่วงที	นะครับ

	 ท้ายน้ี	 กระผมขอฝากความรัก	 ความห่วงใย	 และปรารถนาดีมายัง

ทกุท่านในช่วงฤดฝูนน้ี	และขอให้ท่านเดนิทางสญัจรไปมาด้วยความระมดัระวงั

นะครับ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารทุกท่านครับ

(ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

3ปีที่ 8 ฉบับที่ 75 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2561



ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อ	146
ส�านักการคลัง ต่อ	111,	112
งานผลประโยชน์	 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

จาก  ใจ  รองนายกเทศมนตรี

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

	 สวัสดีครับ	ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน
 ช่วงน้ีฝนตกเกือบทุกวัน ผมเป็นห่วงพี่น ้องประชาชนท่ีอยู ่บริเวณ

ที่ลุ่มต�่ำนะครับ แต่เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช ก็ได้เตรียมเครื่องสูบน�้ำ 

และเคร่ืองผลักดันน�้ำไว้ตำมจุดต่ำงๆ บริเวณล�ำคลองท่ัวเขตเทศบำล 

เพื่อระบำยน�้ำออกโดยเร็ว และนอกจำกน้ีได้ขุดลอกผักตบชวำ

ทุกคลองแล้ว และได้สั่งกำรให้กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ใช้รถดูดท่อระบำยน�้ำท่ีอุดตัน เพื่อระบำยน�้ำออกจำกท่อช่วงฝนตก 

พร้อมท้ังได้ติดต้ังธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัยระดับน�้ำ ให้พี่น้อง

ประชำชนได้รับทรำบ ขอให้พีน้่องประชำชนทุกท่ำนได้ติดตำมข่ำวสำร 

ภำวะฝนตกอยำ่งใกล้ชิดนะครับ 

 หลังจำกเสร็จสิน้ประเพณีลอยกระทง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 

ได้รีบเก็บเศษซำกกระทงและขยะมลูฝอย เร่งท�ำควำมสะอำดเพือ่ไม่ให้กระทบ

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ำสู่ภำวะปกติโดยเร็ว

 ท้ำยนี้ กระผมเป็นห่วงเรื่องกำรดูแลสุขภำพ ของพี่น้องประชำชนทุกท่ำนนะครับ ด้วยรักและเคำรพ แล้วพบกัน

ในโอกำสต่อไปครับ

(นำยไสว เขียวจันทร์)

รองนำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช4



ส�ำนักกำรช่ำง

	 ด้วยส�ำนักกำรช่ำงเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	ภำยใต้กำรน�ำของ	ผศ.เชำวน์วัศ	เสนพงศ	์นำยกเทศมนตรี

นครนครศรีธรรมรำช	 จัดตั้งโครงกำร	 “นครสายฟ้า” ตำมนโยบำย	 เพื่อให้บริกำรประชำชน	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	

ในกำรปรับปรุง	ซ่อมแซม	บ�ำรุงรักษำ	ถนนและสะพำน

	 ทัง้นีห้ำกประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน	หรอืพบเหน็ถนนและสะพำนช�ำรดุ	เป็นหลมุเป็นบ่อ	สำมำรถแจ้งได้ที่	

โทรศัพท์	095-4107978	และ	084-9925856	ตลอด	24	ชั่วโมง

ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบานระบายน�า้คลองคูพาย หน้า รพ.นครพัฒน์

ติดตั้งโคมไฟ ในเขตพื้นที่ ติดตั้งเสาล้มลุก ไฟกะพริบ และป้ายสัญญาณจราจร

5ปีที่ 8 ฉบับที่ 75 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2561



ส�ำนักกำรประปำ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน�้าประปา

	 ส�ำนักกำรประปำ	 เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	 เปิดให้

บริกำรรับช�ำระค่ำน�้ำประปำผ่ำน	 QR	 CODE	 เพื่ออ�ำนวยควำม

สะดวกและลดภำระให้กบัประชำชน	ทัง้ในเขตและนอกเขตเทศบำล

นครนครศรีธรรมรำช	 ในกำรเดินทำงมำช�ำระเงิน	ณ	 ส�ำนักกำร

ประปำ	เทศบำลนครนครศรีธรรมรำชและศนูย์บรกิำรต่ำง	ๆ 	ท่ีส�ำนัก

กำรประปำได้เปิดให้บริกำรไว้ท้ัง	 8	 จุด	 อีกท้ังยังน�ำเทคโนโลยี

เครื่องอ่ำนบำร์โค้ดมำใช้รับช�ำระค่ำน�้ำประปำ	 เพื่อควำมรวดเร็ว

ในกำรให้บริกำร	โดยน�ำร่องให้บรกิำร	ณ	ส�ำนกักำรประปำ	เทศบำล

นครนครศรีธรรมรำช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช6



อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย	

กองวิชำกำรและแผนงำน

	 ผศ.	เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรนีครนครศรีธรรมราช	

เป็นประธานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	(	พ.ศ.	2561	–	2564	)	เพิ่มเติม	

ฉบับที่	 6	 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	 สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ณ	 ห้องประชุมเพชรลดา	

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 จัดการประชุมประชาคมขึ้น

เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา	 รับทราบปัญหา	 ความต้องการ

ของประชาชนในเขตเทศบาล	 เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางการจัดท�า

แผนพัฒนาท้องถิ่น

	 ท้ังน้ีเพือ่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนได้มีโอกาส

เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาต่อไป

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู ้

ประเทศไทย	ครั้งที่	14	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	ณ	ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

	 โดย	 นายไสว	 เขียวจันทร ์ 	 รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 กล่าวรายงาน	 ซึ่งเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

ในครั้งนี้	 อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช	 ได้รับการสนับสนุน

ภาพยนตร์	จากสถาบันเกอเธ	่ประเทศเยอรมณ	ีประจ�าประเทศไทย

	 ทัง้นี	้ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ	กำรเข้ำชม

ภำพยนตร์	ได้ที	่075-340944

ประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

7ปีที่ 8 ฉบับที่ 75 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2561



ส�ำนักกำรคลัง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช8



ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


' 9ปีที่ 8 ฉบับที่ 75 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2561



กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขุดลอก ผักตบชวาและวัชพืช

โดยรอบบริ เวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ์  84 ทุ ่ งท ่าลาด 

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรฯี ลงพ้ืนก�ากับ

ดูแลการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลอง เพื่อให้การระบายน�้า

ได้สะดวกขึ้น และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดต้ังโครงการ “นครสายฟ้า” 

ตามนโยบายของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการประชาชน 

เรื่องขยะ ท่ออุดตัน ฝาคูช�ารุด แจ้งตลอด 24 ชั่วโมง

 ทัง้นีห้ากประชาชนพบเหน็ ขยะ ท่ออุดตัน ฝาคชู�ารดุ สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้ท่ี โทรศพัท์ 

081-3963525 และ 084-6286720 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายค�ามูล นาสมปอง

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนะน�ำ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช10



ส�ำนักปลัดเทศบำล

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด�าเนินการลอกคูคลองต่าง ๆ 

พร้อมก�าจดัสิง่กดีขวางทางน�า้ไหลตามล�าคลอง เพือ่เปิดทางในการระบายน�า้ช่วงฤดูฝน โดยท�าการลอกคคูลอง 

ทั่วเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้

 • คลองหน้าเมืองตลอดสาย

 • คลองทุ่งปรัง ตั้งแต่สะพานท่าเรียน ไปทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาล

 • คลองป่าเหล้า ตั้งแต่สะพานป่าเหล้า ถนนราชด�าเนินไปทางทิศตะวันออกสุดเขตเทศบาล

 • คลองป่าเหล้า ตั้งแต่สะพานป่าเหล้า ถนนราชด�าเนินไปทางทิศใต้จรดคลองทุ่งปรัง

 • คลองคูพาย ตั้งแต่โรงพยาบาลมหาราช ถนนราชด�าเนินไปทางทิศใต้จรดคลองทุ่งปรัง

 • คลองคูพาย ตั้งแต่โรงพยาบาลมหาราช ถนนราชด�าเนินไปทางทิศเหนือจรดคลองทุ่งปรัง

 • คลองทุ่งปรัง ตั้งแต่ชุมชนบ่อทรัพย์ ไปทางทิศตะวันออกสุดเขตเทศบาล

 • คลองห้วยตลอดสาย

 • คลองทุ่งปรัง ตั้งแต่ชุมชนบ่อทรัพย์ ไปทางทิศตะวันตกถึงสะพานท่าเรียน

 นอกจากน้ีขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นขยะ หรือสิ่งกีดขวางทางน�้าไหลตามล�าคลอง

สามารถแจ้งได้ที ่ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลนครนครศรธีรรมราช หรอืโทร 199 ตลอด 24 ชัว่โมง

11ปีที่ 8 ฉบับที่ 75 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2561



กองสวัสดิการสังคม

	 ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	เป็นประธานเปิด	อบรมปฐมนิเทศนักเรียนวัยใส 

รุ่นท่ี 4	 และปฐมนิเทศนักเรียน	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหารเทศบาล,	 หัวหน้าส่วนราชการ,	 สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	

	 โดยกองสวัสดิการสังคม	 จัดโครงการโรงเรียนวัยใส	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ	ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายจิต	

สังคมที่แข็งแรง	เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	และให้ผู้สูงอายุต้นแบบไปเป็นจิตอาสา	ในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

ในชมุชนของตนเอง	ทัง้ยงัเป็นการสร้างเครอืข่ายในการสร้างเสรมิสขุภาพผูส้งูอายขุองจงัหวดันครศรธีรรมราช	โดยก�าหนด

โครงสร้างหลักสูตร	120	ชั่วโมง	ดังนี้

	 วิชาคุณธรรมจริยธรรม	24	ชั่วโมง		

	 วิชาการดูแลรักษาสุขภาพ	24	ชั่วโมง

	 วิชาจิตอาสา		12	ชั่วโมง		

	 วิชากิจกรรมนันทนาการ	24	ชั่วโมง

	 วิชางานประดิษฐ์		24	ชั่วโมง

	 วิชาเทคโนโลย	ี12	ชั่วโมง

	 วิชาต่างประเทศ	12	ชั่วโมง	

 ก�าหนดเรียนในทุกวันอังคารและวันพุธ ต้ังแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ส�าหรับผู ้ เรียนจะต้อง

มีคุณสมบัติดังนี้ อายุ 61 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีจิตอาสา ยินดีช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน 

และต้องเป็นผู้มีช่ือตามทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส�าหรับโรงเรียนวัยใส รุ่นที่ 4 

(รุ่นที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) มีนักเรียนวัยใส เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ทั้งสิ้น 30 คน

อบรมปฐมนิเทศ นักเรียนวัยใส รุ่นที่ 4

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช12



ส�ำนักกำรศึกษำ	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 น�าโดย	 ผศ.	 เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 จัดงานประเพณีลอยกระทง	 ประจ�าปี	 2561	ณ	 สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช	

เพือ่ส่งเสรมิและสบืทอดประเพณอีนัดีงามของชาวไทยให้คงอยูส่บืไป	ซึง่ภายในงานจดัให้มกีารประกวด

กระทงประเภทสวยงาม	 ขนาดใหญ่	 และการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด	

โดยผลการแข่งขัน	มีดังนี้

ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด

กลุ่มทั่วไป

รางวัลชนะที่	1	วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา	รับรางวัล	เงินสด	7,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะที	่2	โรงเรยีนสาธติเทศบาลวดัเพชรจรกิ	ทมี	B	รบัรางวัล	เงินสด	5,000	บาท	พร้อมเกยีรตบิตัร

รางวลัชนะที	่3	โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจรกิ	ทมี	A	รบัรางวลั	เงนิสด	4,000	บาท	พร้อมเกยีรตบิตัร

กลุ่มชุมชน

รางวัลชนะที่	1	ชุมชนพะเนียด	รับรางวัล	เงินสด	7,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะที่	2	ชุมชนกอไผ่	รับรางวัล	เงินสด	5,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะที่	3	ชุมชนมะขามชุม	รับรางวัล	เงินสด	4,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

กลุ่มมัธยมศึกษา

รางวัลชนะที่	1	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	รับรางวัล	เงินสด	7,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะที่	2	โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ	์รับรางวัล	เงินสด	5,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

รางวลัชนะที	่	3		โรงเรยีนสาธติเทศบาลวดัเพชรจรกิ	ทมี	A	รบัรางวลั	เงนิสด	4,000	บาท	พร้อมเกยีรติบตัร

กลุ่มประถมศึกษา

รางวัลชนะที่	1	โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ	่รับรางวัล	เงินสด	7,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะที่	2	โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทว	ีรับรางวัล	เงินสด	5,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะที่	3	โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์	รับรางวัล	เงินสด	4,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

ผลการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่

กลุ่มชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รางวัลชนะที่	1	ชุมชนบ่อทรัพย์	รับรางวัล	เงินสด	7,000	บาท

รางวัลชนะที่	2	ชุมชนพะเนียด	รับรางวัล	เงินสด	5,000	บาท	

รางวัลชนะที่	3	ชุมชนมะขามชุม	รับรางวัล	เงินสด	4,000	บาท	

กลุ่มทั่วไป (สถานศึกษา,เอกชน,ห้างร้าน,อื่นๆ)

รางวัลชนะที่	1	วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา	รับรางวัล	เงินสด	7,000	บาท

รางวัลชนะที่	2	โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา	รับรางวัล	เงินสด	5,000	บาท	

รางวัลชนะที่	3	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	รับรางวัล	เงินสด	4,000	บาท	

และยงัมีการประกวดนางนพมาศ ประจ�าปี 2561 โดยผลการประกวดนางนพมาศประจ�าปี 2561 ได้แก่ 

ชนะเลิศ	อันดับที่	(1)	นางสาวม่านมุก	รณภูษิต	

รองชนะเลิศ	ที่	(2)	นางสาวแพรวรุ่ง	รักษ์บางบูรณ์	

รองอันดับ	2	ที่	(3)	นางสาวชญาณี	สุขรื่น	
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กองการแพทย์

 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรธีรรมราช จดักจิกรรมตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและสุขภาพ

ช่องปากให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในวันที่ 

  วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 

  วัน ศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 

   วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 

   วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

   วัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

   วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

  ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้องประชุม โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 ซ่ึงจัดโครงการนี้เพ่ือป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ป้องกันการเกิดแผล

ทีเ่ท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ป้องกนัความเสีย่งท่ีจะเกิดโรคในช่องปากในผูป่้วยโรคเบาหวาน เพ่ือให้ผูป่้วยโรคเบาหวาน 

ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเพื่อให้ผู้ป่วย

ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที ลดอัตราการสูญเสียอวัยวะในผู้ป่วยเบาหวาน

กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จัดกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ประจ�าปีงบประมาณ 2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช14



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด�าเนินการติดตั้งป้าย พร้อมธงสัญลักษณ์ 

แจ้งระดับการแจ้งเตือนภัย น�า้ท่วมในช่วงฤดูฝน บริเวณสะพานข้ามคลอง ดังนี้ 

โดยการแจ้งเตือนมี 3 ระดับ ดังนี้

 ธงเขียว 	สภาวะน�้า	ปกติ

 ธงเหลือง 	สภาวะน�้า	ใกล้ล้นตลิ่งให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

 ธงแดง 	สภาวะน�้าจะเกิดน�า้ท่วมฉับ	ภายใน	6-8	ชั่วโมง	ให้ย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยทันที

 ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว และติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ 

โทรศัพท์ 075-348118 หรือ 199

ถนนราชด�าเนิน

 - สะพานราเมศวร์   - สะพานนครน้อย

 - สะพานหลังจวนผู้ว่า - สะพานศรีเมือง

 - สะพานคลองป่าเหล้า - สะพานคลองสวนหลวง

 - สะพานคลองคูพาย

ถนนเทวบุรี

 - สะพานใกล้แยกอ�าเภอเก่า

 - สะพานข้ามทางรถไฟ

 - สะพานคลองห้วย

 - สะพานท่าเรียน

ถนนสะพานยาว

 - สะพานยาว    

ถนนท่าโพธิ์

 - สะพานหน้าวัดท่าโพธิ์

 - สะพานท่าขนอน

ถนนพัฒนาการคูขวาง

 - สะพานท่าวัง  

 - สะพานคลองหน้าเมือง

 - สะพานคลองป่าเหล้า

 - สะพานคลองสวนหลวง  

 - สะพานคลองคูพาย



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


