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ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-341679 โทรสาร 075-341678 www.nakhoncity.org / Email : pr.nakhoncity@gmail.com

CITY NEWS

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

	 วันท่ี	 9	 ธันวาคม	 2561	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 น�าคณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาล	

ประธานคณะกรรมการชมุชมุ	และจติอาสาท�าความดด้ีวยหวัใจ	ร่วมกนัปลกูต้นไม้

ในกิจกรรม	“Bike อุ่นไอรัก”	ณ	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	84	(ทุ่งท่าลาด)		

	 โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ได้จัดเตรียมพันธุ ์ไม้	 3	 ชนิด	 คือ	

ต้นรวงผึ้ง	 ต้นเสลา	 ต้นอินทนิล	 รวม	 500	 ต้น	 เพื่อให้จิตอาสาทุกคน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปลูกต้นไม้	 “Bike อุ่นไอรัก”	 ทั้งนี้	 ในส่วนของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้ก�าหนดเส้นทางการปั ่นจักรยานในกิจกรรม	

“Bike อุ่นไอรัก” เป็นระยะทาง	29.9	กิโลเมตร



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

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

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

จาก  ใจ  นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

สวสัดคีรบั ท่านผูอ่้านวารสารทุกท่าน
		 กระผม	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ	์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	
พบกันอีกคร้ังเดือนธันวาคม	 เดือนสุดท้าย
ของปี	 2561	 นะครับ	 เข้าสู่วาระเทศกาล
ปีใหม ่	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จดักจิกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	2562	
ในวันศุกร ์ที่ 	28	ธันวาคม	พ.ศ.	2561

ที่ตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์	 กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าชมบรรยากาศ	 ฟังดนตรีสด	 ชิมอาหาร	
พบกันศุกร์สุดท้ายของเดอืนนะครบั	ในวาระปีใหม่นีก้ระผมขอบคณุข้าราชการ	พนกังาน	ลูกจ้าง	ทกุท่านท่ีได้ร่วมแรง	ร่วมใจ
ในการท�างานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 และขอบคุณที่ร่วมกันสร้างผลงานให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	
ให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนส่วนรวมมากขึ้น	 กระผมสัญญาว่าจะท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล
ทุกท่านครับ
	 ท้ายนี้	 กระผมมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่	 การจราจร
อาจติดขัด	 ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระวัง	 และเช็คตรวจสภาพรถของท่านให้เรียบร้อย	 ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเดินทาง
โดยสวัสดภิาพนะครบั	โอกาสน้ีเนือ่งในวาระวนัขึน้ปีใหม่พทุธศกัราช	2562	ขออญัเชญิอ�านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายท่ีทุกท่าน
เคารพนับถือ	ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	สุขภาพแข็งแรง	ชีวิตเริ่มต้น
ปีใหม่กับสิ่งที่ดีตั้งแต่ต้นปีนะครับ

(ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

3ปีที่ 8 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือนธันว�คม 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
	 กระผมนายวิสุทธิ์ 	 บุญชูวงศ ์	 รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	ได้รบัมอบหมายให้ดแูลรับผดิชอบกองสวัสดกิารสงัคม	

โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนวัยใส	 ซึ่งรุ่นน้ีเป็น

รุ่นที่	4	แล้วครับ	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ	กายจิต	

สังคม	ที่แข็งแรง	เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	และให้ผู้สูงอายุต้นแบบไปเป็น

จิตอาสา	ในการดแูลเสริมสร้างสขุภาพให้กับผูส้งูอายุในชุมชนของตนเอง	

ท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ท้ายนี้	กระผมพร้อมและยินดีรับฟังความต้องการและปัญหาของ

พี่น้องประชาชนทุกท่าน	 และจะน�าทุกปัญหามาพิจารณาแก้ไขร่วมกับ

ผู้บริหารให้ดีท่ีสุดครับ	 และช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีขอให้พี่น้องประชาชน

ทุกท่านเดนิทางปลอดภยัในช่วงเทศกาลปีใหม่	แล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับ

(นายวิสุทธิ์	บุญชูวงศ์)

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช4



ส�ำนักกำรช่ำง

ปรับแต่งพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” บ�ำรุงรักษำ ซ่อมแซมถนน และทำงเท้ำ

เดินเครื่องสูบน�้ำเพื่อป้องกันน�้ำท่วมในเขตเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ทาสีทางเดิน-วิ่ง สนามหน้าเมือง

ตรวจสอบอาคารโรงแรม โรงมหรสพ

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้า และเครื่องออกก�าลังกาย

	 ภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ของส�านกัการช่าง	เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	 เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภค	 และสาธารณูปการ	

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ภารกิจของส�านักการช่าง

ภารกิจงานสวนสาธารณะ

ท�ำควำมสะอำด ดูดขยะ ดูดโคลน ในบ่อรวบรวมน�้ำเสีย

ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

5ปีที่ 8 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือนธันว�คม 2561



 

ส�ำนักกำรประปำ

	 หากผู ้ ใช ้ น�้ าประปาได ้ รั บความ เดื อดร ้ อน เกี่ ยวกับน�้ าประปา 	 สามารถโทรแจ ้ ง ได ้ ที	่

โทรศัพท์		075-342880	–	2	ต่อ	120,121	ในวนัและเวลาราชการ	โทรศพัท์	075-356282		(โรงกรองน�า้ประตชูยั)	

ตลอด	24	ชั่วโมง	หรือสแกน	QR	CODE	แจ้งผ่าน	Facebook,	QR	CODE	LINE	และ	ID	LINE	:	0903286814

	 นายสุภัค	 รัตนพฤกษ์ขจร	 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	 และนายมนต์ชัย	 บุตรมะรัถยา	

ผูอ้�านวยการส่วนผลติ	รกน.ผอ.ส�านกัการประปา	มนีโยบายให้ส�านกัการประปา	ระบายตะกอนทอ่ธารดบัเพลงิ

ทั้ง	4	เขต	เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าประปาขุ่นแดง	ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1.	สแกน	QR	CODE	Facebook 2.	สแกน	QR	CODE	LINE

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช6



กองวิชำกำรและแผนงำน

	 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช	น�าโดย	ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	 โดย	 พิพิธภัณฑ์เมือง

นครศรีธรรมราช	กองวชิาการและแผนงาน	ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากสถานศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐ	 และผู้สนใจ	 เข้าศึกษาเรียนรู้	

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช	 ในด้านต่างๆ	 ได้แก่	

เรื่องราววิถีชีวิต	วัฒนธรรม	ประเพณี	ศาสนา	ความเชื่อ	การละเล่น	

รวมถึงเหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดข้ึนของชาวเมืองนครศรีธรรมราช	

โดยมีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช	 น�าชมและ

บรรยายให้ความรู	้พร้อมประยกุต์ใช้สือ่ผสมทีน่่าสนใจในการบรรยาย	

นอกจากนี	้ยังจดัแสดงภาพเขยีนเล่าเรือ่งวถิชีวิีตชาวนครศรีธรรมราช	

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการด�ารงชีวิตตามวิถีพื้นถิ่นอาศัย

	 ทัง้นี	้ผูส้นใจ	สามารถเข้าชมพพิธิภณัฑ์เมอืงนครศรธีรรมราช	

ได้ทุกวัน	 ตั้งแต่เวลา	 08.30	 น.	 –	 16.30	 น.	ณ	 พิพิธภัณฑ์เมือง

นครศรีธรรมราช	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	84	(ทุ่งท่าลาด)	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	ได้ที่	

หมายเลขโทรศัพท	์0-7535-8261	โทรสาร.	0-7535-6164

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

จัดโครงการอบรมวิทยาศาสตร์สัญจร
(ตอน ปฏิบัติการทางอาหาร)

	 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช	น�าโดย	ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	 โดย	 อุทยานการเรียนรู้เมือง

นครศรีธรรมราช	 กองวิชาการและแผนงาน	 จัดโครงการอบรม

วทิยาศาสตร์สญัจร	(ตอน	ปฏิบัตกิารทางอาหาร)	เพ่ือเพิม่ทกัษะความรู้

ทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมชมภาพยนตร์

วิทยาศาสตร์จากนานาชาติ	 รวมถึง	 เพื่อเป็นการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน	 โรงเรียน	 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	

โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู ้ร่วมโครงการเกิดกระบวนการ

มีส่วนร่วม	 เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด	 รวมถึง

ได้รบัความสนกุสนานจากการเรยีนรูผ่้านกระบวนการทดลอง
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“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ส�ำนักกำรคลัง

 ผศ. เชาวน ์วัศ เสนพงศ ์  นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ 

เป็นประธานเปิด โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการคลังประจ�าปี 2562 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 62 คน จาก 

ส�านักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และมีวิทยากร

ผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 2 ท่าน คือ คุณอุบลรัตน์ แดงขาว 

นักวิ ช าการคลั งช� านาญการ  ส� านั ก ง านคลั งจั งห วัด

นครศรีธรรมราช และคุณวรรณทิพย์ วิทยาคม นักวิชาการ

แรงงานช�านาญการ ส�านักจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มาให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลในครั้งนี้ด้วย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช8



ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'
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- เมื่อไข้สูงให้เช็ดตัว
--  ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน
- ให้ดื่มนม ผงเกลือแร่ น�้าผลไม้ แก้ออนเพลีย
- ให้อาหารอ่อน เช่น ข้าวต้มโจ๊ก
- อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน รีปไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะการ
รักษาที่ถูกต้องจะป้องกันการช็อกและเสียชีวิตจากโรคนี้ได้

ปิด  ฝาโอ่งหรือภาชนะขังน�้าให้มิดชิด
เปลี่ยน  น�้าทุก 7 วัน เช่น น�้าในแจกัน โอ่งน�้าใช้ จานรองขาตู้กับข้าว
ปล่อย  ปลากินลูกน�้า ในภาชนะกักเก็บน�้า เช่นปล่อยปลาหางนกยูง
ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้านไม่ให้เป็นที่เพาะธ์ุยุง
ปฏิบัต ิ เจ้าของบ้านต้องลงมือปฏิบัติเอง จนเป็นนิสัยไม่ต้องรอ
เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยเฉพาะเวลากลางวัน 
เช่น กางมุ้งเวลานอน จุดยากันยุงหรือทายากันยุง
ขัด ล้างภาชนะก่อนเปล่ียนน�้าใหม่ทุกสัปดาห์ เพ่ือก�าจัดไข่ยุง
ที่เกาะอยู่ภายในภาชนะ

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

“เจอปุ๊บ ก�ำจัดปั๊บ”
ลูกน�้ำยุงลำย ฆำตกรร้ำยในบ้ำนคุณ

ไม่มีลูกน�้ำ ไม่มียุงลำย ไม่มีไข้เลือดออก

สำเหต ุ

 เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ 
โดยมียุงลายเป็นพาหะน�าโรค

- ไข้สูงลอย 2-7 วัน
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
- หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง
- มักจะไม่ไอ ไม่มีน�า้มูก
- กดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา

- ติดต่อจากคนป่วยโรคไข้เลือดออกโดยผ่าน 
“ยุงลาย“ เป็นพาหะน�าโรค มีท้ังยุงลายบ้าน 
และยุงลายสวน แต่ส ่วนใหญ่มากกว่า 90% 
เป็นยุงลายบ้าน ยุงลายไม่ชอบน�้าเสียสกปรก
ที่เหล่านั้นเป็นที่อยู่ของยุงร�าคาญ
- เกิดในทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่พบมากในเด็ก
- พบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ระบาดมากในฤดูฝน

อำกำรของโรค

กำรติดต่อ

กำรดูแลรักษำเบื้องต้น

มำตรำกำร 5 ป. 1 ข.

โรคไข้เลือดออก ...ภัยใกล้ตัว!

 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช ลงพืน้ทีดู่แลการปฏบิติังาน เจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 

ในการออกฉีดพ่น น�า้ยาก�าจัดยุงลาย พาหะน�าโรคไข้เลือดออก 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช10



ส�ำนักปลัดเทศบำล

กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมท�าบุญตักบาตร 

ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน 50 รูป เนื่องในวันคล้าย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 พร้อมร่วม 

พิ ธีถวายพานพุ ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม 

เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 2561 ณ สนามหน้าเมือง อ�าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  

และปลูกต้นประดู่ ณ ด้านหน้าศาลาประดู่หก  โดยมีประธานในพิธี 

นายจ�าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นประธาน
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 นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ได้ท�าการเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบายแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียน ทั้ง 10 โรง
ในสังกัดเทศบาล ตาม ROAD MAP เส้นทางสู่คุณภาพผู้เรียน ภายใต้นโยบาย
ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ตามนโยบายท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คุณภาพการศึกษาต้องเป็นหนึ่งใน 1 ปี เป็นรูปธรรมจับต้องได้
1. อาหารกลางวนั ตรวจสอบปรมิาณพอเพยีงต่อนักเรยีนแต่ละวยั ความสะอาด มคีณุค่าทางโภชนาการ เด็กได้รบัสารอาหาร
ที่มีคุณค่าในราคาท่ีเหมาะสม ห้องประกอบอาหาร ร้านค้าขายอาหารมีความสะอาด ปลอดภัย ที่นั่งรับประทานถูกต้อง
เหมาะสมถูกสุขลักษณะหรือไม่
2. ห้องเรียน ตรวจสอบห้องเรียนสองภาษา มีความสะอาดตลอดเวลา มีการจัดระเบียบ สวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของผู้เรียน มีความปลอดภัยสูงตลอดเวลาเพียงใด
3. ส่ิงแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ตรวจสอบความปลอดภัย จุดอับจุดเส่ียง ห้องน�้าห้องส้วมสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
พร้อมใช้หรือไม่เพียงใด

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

ส�ำนักกำรศึกษำ

ROAD MAP เส้นทางสู่คุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้เรียนมีความสุข ปลอดภัย
- ได้รับอาหารเช้าทุกคน/วัน
- ได้รับอาหารกลางวันมีคุณค่า
 ทางโภชนาการและปริมาณเพียงพอ
- มีความปลอดภัยสูงสุด
- มีมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย
- มีสุขนิสัยที่ดี (เสื้อผ้า ร่างกาย)

ปรับปรุงบริเวณทุกมุมทุกจุด
- ห้องน�้าห้องส้วม สะอาด ปลอดภัย
- โรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ
- บริเวณภายนอกห้องเรียนสะอาด
เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัยสูง
- ห้องเรียนสะอาด สวยงาม ส่งเสริม
การเรียนรู้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง
- ทักษะการคิดขั้นสูง คิดสร้างสรรค์
- สุนทรียทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
- ทักษะชีวิต มีมารยาทในสังคม
มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ท�างาน
เป็นระเบียบ สะอาด และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้
- น้อมเกล้าฯ น�าแนวพระราชด�ารัส
ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติจริง
ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู ไม่เน้นแข่งขัน
แต่ให้แข่งขันกับตนเอง เน้นคนเก่ง
ช่วยคนอ่อน และปลูกฝังความสามัคคี
- สร้างศึกษานิเทศก์ประจ�าโรงเรียน

ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการ
- มีทักษะชีวิต
- มีสุนทรียทาง
- มีมารยาทงดงามตามวัฒนธรรมไทย
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
- มีจิตสาธารณะ

เสริมทักษะและเติมเต็ม
- นิเทศติดตามเป็นระบบ 100%
เน้นสภาพจริงทุกมิติ
- ลดภาระงานครู รายงานขยะ
- ใช้กระบวนการ PLC เพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง

ผู้เรียนมีศักยภาพ
- สื่อสารได้/สนทนาได้ 3 ภาษา
(ภาษาไทย + อังกฤษ + จีน)
- อ่านออก เขียนได้ทุกคน 100%
- มีทักษะการคิดขั้นสูง คิดสร้างสรรค์
- เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
- มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า

ปรับหลักสูตรสู่ Thailand 4.0
- ปรับหลักสูตร บูรณาการภายในและ
ข้ามสาระการเรียนรู้
- จัดท�าแผนการสอนมาตรฐานกลาง
พัฒนา MINDSET ครูและนักเรียน
- จัดท�าคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง
- จัดท�าแบบฝึกเสริมกลาง

ภายใน 1 เดือน
พฤศจิกายน 2561

ภายใน 2 เดือน
ธันวาคม 2561

ภายใน 3 เดือน
มกราคม 2561

ภายใน 4 เดือน
กุมภาพันธ์ 2561
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กองการแพทย์
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช น�าโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี

นครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ก�ากับดูแล

การด�าเนินงาน กองการแพทย์ โดยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช พบปะพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมมอบหมายแนวทางการด�าเนินงาน 

และพบปะประชาชนผู้ใช้บริการ

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการประชาชน ดังนี้ 

 งานบรกิารผูป่้วยนอก (OPD) เปิดให้บรกิารทกุวนั บริเวณอาคาร 3 ช้ัน 1 วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.00-20.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.

 งานบริการผู้ป่วยใน (IPD) เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 และ 3 โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยหญิง 

ประจ�าอยู่บริเวณ ชั้น 2 และผู้ป่วยชายประจ�าอยู่บริเวณ ชั้น 3

 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการบริเวณ อาคาร 2 ชั้น 1

 งานทันตกรรม เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2

 งานรังสีวินิจฉัยและงานชันสูตร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-12.00 น.

 งานเภสัชกรรม เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 งานแพทย์แผนไทย/กายภาพบ�าบัด เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7535-7014

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช14



 นกัเรียนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช คว้ารางวลัชนะเลศิ 
วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รับรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการแข่งขนั โครงการเพชรยอดมงกฎุ 

ปีการศึกษา 2561 

	 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช	น�าโดย	ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรี

นครนครศรธีรรมราช	ส่งเสรมิกจิกรรมการแข่งขนัทกัษะวชิาการ	“เพชรยอดมงกฎุ”	

ซึง่การแข่งขันดงักล่าวจดัขึน้เพือ่พฒันาทกัษะทางด้านวชิาการและการพฒันาตนเอง	

โดยโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ส่งนักเรยีนเข้าร่วมสอบแข่งขนั

ในทกัษะวชิา	ดงันี	้วทิยาศาสตร์	(ประเภททมี)	ภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	คณติศาสตร์	

และหน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม	โดยผลการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกฎุ	ปีการศึกษา	

2561	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ได้รับรางวัล	ดังนี้

วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  ด.ญ.สุกัญรัตน์ หนูอนันต์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทองค�าแท้	

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

เกียรติบัตรและทุนการศึกษา	10,000	บาท	

  ด.ช.ณัฎฐกรณ์ สิทธิศักดิ์	 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ	

รับเหรียญรางวัล	เกียรติบัตรและทุนการศึกษา	2,000	บาท

  ด.ญ.ชุตมิา บญุเกดิ	ได้รบัรางวลัชมเชยรอบเจยีระไนเพชร	รบัเหรยีญรางวลั	

เกียรติบัตรและทุนการศึกษา	1,000	บาท	

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  ด.ช.รักษ์ธรรม กาลิกาล	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 เหรียญทองแดง

รอบเพชรยอดมงกุฎ	พร้อมโล่	เกียรติบัตรและทุนการศึกษา	5,000	บาท	

  ด.ญ.ชนสิรา ทองเสน ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกฎุรอบเพชรยอด

มงกุฎ	รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร	และทุนการศึกษา	2,000	บาท

  ด.ช.ธนวัฒน์ ตักเตือน	 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร	

รับเหรียญรางวัล	เกียรติบัตรและทุนการศึกษา	1,000	บาท

วิชาวิทยาศาสตร์ (ประเภททีม)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  ด.ช.ธนพัทธ์ แพวิเศษ ด.ญ.สิริกร สุดชะอ้อน ด.ญ.นิธินันท์ เม่งช่วย 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โล่รางวัล	 เกียรติบัตรและทุนการศึกษาพระพรหม

มังคลาจารย	์(ดร.เจ้าคุณธงชัย)	12,000	บาท	

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ด.ญ.ครองขวัญ ไชยเพชร ด.ช.ภควัต โรจน์โมสิก ด.ช.ศรีภูมิ ศรีไชย 

ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชรล�าดับที่	 12	 รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา	

1,500	บาท	

วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  ด.ญ.ศรีชยา ศรีไชย	ได้รับรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ	รับเหรียญ

พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา	2,000	บาท

  ด.ญ.จิดาภา ลาภพล ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร	รับเหรียญ

พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา	1,000	บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ด.ญ.ศิริภัสสร สุขหิ้น	ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร	รับเหรียญ

พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา	1,000	บาท

  ด.ญ.อพิชญา กลมเกลี้ยง	ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์	และเกียรติบัตร

วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ด.ช.พัทธ์ชนน แก้วประจุ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์	และเกียรติบัตร

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ด.ช.ธรณ์ธันย์ ปรีชาวงศ์	 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร	

รับเหรียญพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา	1,000	บาท

  ด.ช.ราเมศวร์ หวังหิรัญกุล ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์	และเกียรติบัตร

การจัดการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีความมุมานะ ขยัน ตั้งใจศึกษาในทักษะวิชา 
และเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง



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




