
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การมสี่วนร่วมกับชุมชนในการด าเนินการคัดเลือก/แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม ด าเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ชุมชน บขส. 

               วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 16.00 น. - 18.00 น. สถานีขนส่งเทศบาล ( บขส. ) 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช โดยกองสวัสดกิารสังคม ด าเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ชุมชน บขส. 
               ทั้งนี้ จากการเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุมชน  ได้ทั้งหมด 9 ท่าน และจะมีการประชมุ เพื่อเลือก
ประธานชุมชน ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น5 ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1920 

 

 

https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1920


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนไทยสมุทร 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.-18.00 น. กองสวัสดกิารสังคม เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ด าเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนไทยสมุทร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที ่18-30 ธันวาคม 

จึงขอเชิญชวนที่อาศัยอยูใ่นเขตชุมชน อายุ  18  ปีข้ึนไปให้มาใช้สิทธิเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  โดยน าบัตรประชาชนมาดว้ย ตามวันเวลาดังกลา่ว 

และในที่ 5 มกราคม 2564 จะท าการเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฯลฯ เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น5 

 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1919  

 

 

 

 

https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1919


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม ด าเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ณ สุขเจริญ 

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา16.00 น. - 18.00 น. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการ

สั งคม ด า เนินการตั้ งหน่ วย เลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ สุข เจริญ  

ทั้งนี้ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชลงพื้นที่ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนในครั้งนี้ 

 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1918 

 

 

 

 

https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1918


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว 

วันพุธ ที ่29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.-18.00 น. ดร.วงศ์วชริ โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ก าลังใจเจา้หน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อด าเนินการ
เลือกคณะกรรมการชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวันที่ 18-30 ธันวาคม 

จึงขอเชิญชวนที่อาศัยอยูใ่นเขตชุมชน อายุ  18  ปีข้ึนไปให้มาใช้สิทธิเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  โดยน าบัตรประชาชนมาดว้ย ตามวันเวลาดังกลา่ว 

และในที่ 5 มกราคม 2564 จะท าการเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฯลฯ เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น5 

 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1914  

 

 

https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1914


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม ด าเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. - 18.00 น. เทศบาลนครนครศรธีรรมราช โดยกองสวัสดิการ
สังคม ด าเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ณ ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ทั้งนี้ ดร.วงศว์ชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมดว้ย สมาชกิสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ก าลังใจเจา้หน้าที่ในการด าเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนในครั้งนี้ 

 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1913 

 

 

 

 

https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1913


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนเทวบุรี(คลองห้วย) 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1912   

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนท่ามอญ (ศรีทวี) 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1902  

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตเขต

สะพานยาว 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1899  

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม ด าเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนบ้านตก และชุมชนหน้าแขวงทางการนครศรีฯ 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1898   

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม ด าเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนบ้านตก และชุมชนหน้าแขวงทางการนครศรีฯ 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1897  

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนไสเจริญ 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1896  

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวสัดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนนครอาชีวศึกษา 

ลงิคข์่าวประชาสัมพนัธ ์ https://www.nakhoncity.org/news_detail.php?sId=1895  
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