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	 ณ	อาคารศูนย์ผูส้งูอายเุทศบาลนครนครศรธีรรมราช	
ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	
มอบหมายให้	 นายไสว	 เขียวจันทร์	 รองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบตัร	นกัเรยีนโรงเรยีนวยัใส	รุน่	4	ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช	จ�านวน	28	คน	โดยมีนายสนิท		พรหมสุภา	
รองปลัดเทศบาลฯ	 กล่าวรายงาน	 	 ซึ่งกิจกรรมในครั้งน้ี
เป็นนโยบายของผู ้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน	60	ปี	ที่อาศัยใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกคนได้รับบริการเอาใจใส่
ทีด่จีากเทศบาลไม่ว่าจะเป็นการดแูลเรือ่งสขุภาพ	ด้านร่างกาย	
ด้านจิตใจ	 การพัฒนาศักยภาพด้านสังคมและด้านสติปัญญา	
ซึ่งผู ้สูงอายุทุกคนจะต้องได้รับดูแลจากทางเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-341679 โทรสาร 075-341678 www.nakhoncity.org / E-mail : pr.nakhoncity@gmail.com
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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัยใส รุ่น 4

และมอบประกาศนียบัตร



 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

จาก  ใจ  นายกเทศมนตรี

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
นำยวิชัยศักดิ์ ไสยเกต ุ รองปลัดเทศบำล
นำยสนทิ พรหมสุภำ รองปลัดเทศบำล
นำยสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รองปลัดเทศบำล

นางสาวบุษรา พรมจันทร์ ผอ.ส�านกัการคลัง นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ์ ผอ.ส�านกัการชา่ง 
นายค�ามูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสุรีวรรณ สาสนานนท ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผอ.ส�านกัการศึกษา นายมนตช์ัย  บุตรมะรัถยา ผอ.ส�านกัการประปา
นางอรนงค์ ชูล�าภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายแพทยธ์ามน เต็มสงสัย รก.ผอ.กองการแพทย ์
นายศักดา โปจุ ้ย  หัวหน า้ส�านกัปลัดเทศบาล นางอารีรัตน์ ไอยศูรย ์ หัวหน า้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน

	 สวัสดคีรบั	มาพบกนัอกีครัง้นะครบัประจ�าเดอืนมนีาคม	ประจ�าปี	2562	เนือ่งด้วยในช่วง

เดือนกุมภาพันธ	์–	พฤษภาคม	ของทุกป	ีเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว	ท�าให้ปริมาณน�้าดิบที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	

มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว	 หากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานเช่นนี้	 จะท�าให้เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชขาดแคลนน�้าดิบ	 ส�าหรับใช้ในการผลิตน�้าประปา	 กระผมได้เตรียมความพร้อม

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว	 เตรียมรับมือในช่วงฤดูแล้ง	 และเพื่อให้พี่น้องประชาชน

ทุกท่านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	สามารถมีน�้าประปาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้

	 ท้ายนี้กระผมขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกท่าน

ใช้น�า้อย่างประหยัด	พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน�้า	และส�ารองน�้าประปาไว้ใช้ในกรณี

น�า้ประปาไหลอ่อน	หรอื	น�า้ไม่ไหล	และขอให้พีน้่องประชาชนทกุท่านช่วยกนัตรวจสอบ

การรัว่ไหลของน�า้ประปา	ช่วยกนัดแูล	ช่วยกนัตรวจสอบ	มาตรวดัน�า้	เพ่ือเป็นการตรวจสอบ

สภาพมิเตอร์และการรั่วไหลของน�้า	เพื่อลดการสูญเสียน�้าประปาโดยไม่จ�าเป็น

	 และหากท่านพบท่อน�้าประปาสาธารณะแตก	 รั่ว	 ขอให้ท่านรีบแจ้งนะครับ	

ซึ่งเทศบาลได้มีทีมงาน	 “นครสายฟ้า”	 ไว้บริการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน	 รักและเป็นห่วงใย

ทุกท่านนะครับ
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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

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 หลังภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ผ่านพ้นไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2562 เกิดภาวะฝนทิ้ง
ช่วงมาโดยตลอด ส�านักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงภัยแล้งที่ก�าลังมาเยือน 
ส�าหรับในปีนี้มีความพร้อมเต็มที่ ทั้งด้าน บ่อน�้าส�ารองทั้ง 4 แห่ง และตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้
ทกุจุดแล้ว แต่ไม่ทราบว่าวิกฤติภยัแล้ง ปีน้ีจะยดืยาวเพยีงใด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้น�า้ทกุท่าน 
ช่วยกันประหยัดน�้านับแต่บัดนี้ ขอบคุณครับ

จาก  ใจ  รองนายกเทศมนตรี

นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช4



 

	 ส�ำนักกำรช่ำง	 เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	 ได้เตรียมกำรจัดงำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ	บดนิทรเทพยวรำงกรู	รชักำลท่ี	10	แห่งรำชวงศ์จกัร	ีตำมพระรำชพธีิ	

เพื่อควำมเป็นสวัสดิมงคลของประเทศและรำชอำณำจักร	โดยได้เร่งปรับปรุงบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์	ในเขตพื้นที่

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	เพื่อใช้ในพระรำชพิธีฯ	ให้สมพระเกียรติ

ภารกิจของส�านักการช่าง
ส�ำนักกำรช่ำง
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ส�ำนักกำรประปำ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-342880-2 ต่อ 120-121

	 เนื่องด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	–	พฤษภาคม	ของทุกปี	 เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง	ท�าให้ปริมาณน�้าดิบที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	

มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว	หากน�้าฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน	จะท�าให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขาดแคลนน�้าดิบ	

ส�าหรับใช้ในการผลิตน�้าประปา

	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ส�านักการประปา	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	

จงึขอความร่วมมอืประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทกุท่านใช้น�า้อย่างประหยดั เตรียมรับมอืในช่วงฤดูแล้ง	และเพือ่ให้เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช	สามารถมีน�้าดิบในการผลิตน�้าประปา	ผ่านพ้นภาวะฝนทิ้งช่วง	ดังนี้

	 1.	 ขอให้ใช้น�า้อย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน�้า	และส�ารองน�้าประปาไว้ใช้	ในกรณีน�้าประปาไหล

อ่อน	หรือน�า้ไม่ไหล

	 2.	 ขอให้ช่วยตรวจสอบการรั่วไหลของน�้าประปา	 เพื่อลดการสูญเสียของน�้าประปาโดยไม่จ�าเป็น	 หากพบเห็น

ท่อแตก	ท่อรั่ว	ขอให้แจ้งได้โดยตรงที่ส�านักการประปา	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	โทร.	075-342880	,090-3286814	

และโรงกรองน�า้ประตูชัย	075-356282	ตลอด	24	ชั่วโมง

	 3.	 ควรดูแล	และตรวจสอบ	มาตรวัดน�้า	เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพมิเตอร์และการรั่วไหลของน�้า

แนวทางการใช้น�า้อย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง
ประชาสัมพันธ์

บ่อน�า้นาทราย

บ่อน�้าวังก้อง

บ่อน�้าสันยูง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช6



 

กองวิชำกำรและแผนงำน
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“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสาระส�าคัญ..

ส�ำนกักำรคลงั

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช8



 

ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ห่วงใยประชาชน เตือนช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้สูง

	 เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช	 น� า โดย	

ผศ.เชาวน ์วัศ	 เสนพงศ ์ 	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 ห่วงใยประชาชน	 เตือนช่วงฤดูร้อน

มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้สูง	พร้อมแนะน�า

ประชาชนร่วมป้องกันเพลิงไหม้	 โดยก�าจัดวัสดุที่เป็น

เชือ้เพลงิ	เกบ็แยกสารเคมทีีต่ดิไฟง่ายให้ห่างจากแหล่ง

ความร้อน	 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่ได ้มาตรฐาน	 จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณ

ที่ปลอดภัย	 ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ

ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู ่เสมอ	 ไม่เสียบปลั๊กไฟ

หลายอันกับ เต ้ า เสี ยบ เดี ยว กัน 	 ป ิดส วิตช ์ ไฟ

และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน	 ไม่จุดยากันยุงหรือ

จุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู ้ดูแล	 รวมถึงเพิ่มความ

ระมัดระวังในการใช้งานก๊าซหุงต้มและประกอบ

กิจกรรมเกี่ยวกับไฟ	 จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิด

เพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดี

 ทั้งนี้	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ได้เตรียม

ความพร ้อมเจ ้าหน ้าที่ 	 เฝ ้าระวังเหตุ เพลิงไหม ้	

ตลอด	24	ชั่วโมง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งเหตุ

ได้ที่	 โทร	 199	 หรือ	 สถานีดับเพลิงศูนย์เทศบาล	

โทร	 0	 7534	 8118	 สถานีดับเพลิงศูนย์คูขวาง	

โทร	 0	 7534	 2883	 สถานีดับเพลิงศูนย์วัดเพชรจริก	

โทร	 0	 7535	 7399	 สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจมฯ	

โทร	0	7544	7054

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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	 เม่ือวันท่ี	 7	 มีนาคม	 2562	 ณ	 บ้านเลขที่	 2/13	

ซอยกอบสุข	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	มอบหมายให้	นายไสว	เขียวจันทร	์รองนายก

เทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช	พร้อมด้วย	นายวชัิยศกัด์ิ	ไสยเกต	ุ

รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 รักษาราชการแทน	

ปลัดเทศบาล	พร้อมด้วย	 เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียน

ภาค	 8	 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช	 และนายทะเบียน	

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าประชาชน	 เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	 ออกหน่วย	 ท�าบัตรประชาชนให้แก่ผู้ป่วย

ติดเตียง	นายสุพจน์	 วรรณภพ	อายุ	 71	ปีซึ่งประสบอุบัติเหตุ	

รถล้มและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง	

	 เ ท ศ บ า ล น ค ร น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช 	 น� า โ ด ย	

ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช	

โดยงานบัตรประจ�าตัวประชาชน	ส�านักงานทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช	จดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน

ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	และผู้พิการ	

	 ท้ังนีเ้พ่ือให้การบรกิารจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน	

เป็นด้วยความเรียบร้อย	 ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย	

และระเบียบแบบแผนของทางราชการ	 เทศบาลนคร

นครศรธีรรมราช	จงึก�าหนดแนวทางการจดัท�าบตัรประชาชน

นอกสถานที่	 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง	 คนชรา	 และผู้พิการ	

ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน

เพิ่มเติม	โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง	ฯ	ได้แก	่	บุพการี	คู่สมรส		

ผู้ปกครอง	 หรือบุคคลซ่ึงรับดูแลผู้นั้นอยู่	 ยื่นค�าร้องฯ	

ได้โดยน�าเอกสารประกอบค�าร้องดังนี	้

	 -	 บัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ยื่นค�าร้อง

	 -	 บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู ้ป ่วยติดเตียง	

คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

	 -	 ทะเบียนบ้านผู้ป่วยติดเตียง

	 -	 รูปถ่าย	(กรณีไม่มีบัตรผู้พิการ)

	 -	 วาดแผนที่บ้านที่จะไปท�าบัตร

	 ย่ืนได้ที่งานบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ส�านักงาน

ทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลนครนครศรธีรรมราช	สอบถามเพิม่เตมิ 

โทร	075-342880-2	ต่อ	116	ในวันและเวลาราชการ

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ส�านักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ออกหน่วยท�าบัตรผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา 

และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ส�ำนักปลัดเทศบำล
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 วันพฤหสับด ีที ่28 กมุภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบษุราคมั 

โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี

นครนครศรธีรรมราช เป็นประธานพธิเีปิดการอบรมโครงการ

อบรมเพือ่ป้องกนั และแก้ไขปัญหาทางสังคม ประจ�าปี 2562 

โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

ประจ�าปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ความรู้ 

แนะน�าแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ 

เพือ่ส่งเสรมิคณุค่าศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ และรณรงค์ให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ ถูกต้องอันควร 

เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาทางสงัคม 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีบทบาทในการส่งเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส�าหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้

มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 63 คน จากผู้น�าชุมชนในเขต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อน�าความรู้ไปถ่ายทอด

สู่ชุมชนต่อไป

จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองสวัสดิกำรสังคม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด 
“เสมาเมืองเกมส์”

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช 

มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรธีรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีาฟตุซอลต้านยาเสพตดิ 

“เสมาเมืองเกมส์” ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมใน

ครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาโดยไม่พึ่งพายาเสพติด 

ส่งเสรมิสขุภาพ พลานามยัแก่นกัเรยีนให้เล่นกฬีาเพือ่สขุภาพและรูจ้กั

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยกระดบัมาตรฐานการเล่นกฬีาในโรงเรยีน

ให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้รักสามัคคี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 

คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และรุ่นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 

โดยมีการแข่งขันท้ังหมด 21 ทีม และเริ่มท�าการแข่งขันตั้งแต่

วันที่ 7 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

 นางอรนุช ชัยยะวิริยะ ผู้อ�านวยการส่วนบริหาร

การศกึษา ส�านกัการศกึษา เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส่วนส่งเสริม

การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน

การศกึษาระดับกลาง) ณ ส�านักการศกึษาเทศบาลนคร

หาดใหญ่

ส�ำนักกำรศึกษำ
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 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชมุโรงแรมอโีค่ อนิน์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช

กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จดัท�าโครงการอบรมเชงิปฏิบตัิ

การเสริมศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ประจ�าปีงบประมาณ  2562 ขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติและจัดท�าแผน/

โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้เสริมสร้างทักษะในการจัดท�าโครงการ

ให้สอดคล้องกับแนวคิด 

กองกำรแพทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ก�ำหนดกำร
เทศกำลมหำสงกรำนต์	แห่นำงดำนเมืองนคร	2562

ระหวำ่งวันที่	11	-	15	เมษำยน	2562
ณ	สวนสำธำรณะศรีธรรมำโศกรำชและตลำดริมน�้ำเมืองลิกอร์	สนำมหน้ำเมือง

มหามงคลแห่งชีวิต เทวาภิเษกน�้าศักดิ์สิทธิ์ สรงน�้าพระพุทธสิหิงค์

ชมพิธีอลังการนางดาน ต�านานเมืองนครฯ 1 เดียวในเมืองไทย

วันที่	11	เมษำยน	2562

	 เวลา	07.00	น.	เป็นต้นไป	 -	 พิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช	ณ	สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
	 เวลา	16.00	-	21.00	น.	 -	 การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
	 	 -	 มหกรรมขนมพื้นบ้าน	อาหารพื้นเมือง	เลือกซื้อสินค้า	OTOP	ณ	ตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์

วันที่	12	เมษำยน	2562	ณ	สวนสำธำรณะศรีธรรมำโศกรำชสนำมหนำ้เมือง

	 เวลา	14.00	-	17.00	น.	 -	 พิธีตักน�า้จากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	6	แหล่ง
	 เวลา	17.30	น.	 -	 พร้อมกันบริเวณมลฑลพิธี
	 เวลา	18.00	น.		 -	 พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก
	 เวลา	18.30	น.	 -	 พิธีพุทธาภิเษกน�้าศักดิ์สิทธิ์	
	 เวลา	15.00	-	21.00	น.	 -	 การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน	มหกรรมขนมพื้นบ้าน	อาหารพื้นเมือง
	 	 	 ณ	ตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์
วันที่	13	เมษำยน	2562

	 เวลา	06.30	น.	 -	 ร่วมท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย	ณ	สนามหน้าเมือง
	 เวลา	08.30	น.		 -	 อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์	ณ	พระพุทธสิหิงค์	ไปยังสนามหน้าเมือง
	 	 -	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์
	 	 -	 พิธีสรงน�้าพระพุทธสิหิงค์
	 	 -	 พิธีสรงน�้าพระสงฆ์
	 	 -	 พิธีรดน�้าขอพรผู้ใหญ่
	 เวลา	11.30	น.	 -	 ร่วมเล่นน�้าสงกรานต์	การละเล่นต่าง	ๆ	ณ	ตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์
	 เวลา	16.00	-	21.00	น.	 -	 การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน	มหกรรมขนมพื้นบ้าน	อาหารพื้นเมือง

วันที่	14	เมษำยน	2562

	 เวลา	17.00	น.	 -	 พิธีบวงสรวงพระอิศวร	ณ	ฐานพระสยม	บริเวณตลาดท่าชี
	 เวลา	18.00	น.		 -	 ตั้งขบวนพิธีแห่นางดาน	ณ	ฐานพระสยม
	 	 	 เคลื่อนไปยังสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
	 เวลา	1๙.00	น.		 -	 การแสดง	แสง	เสียง	สื่อผสม	อลังการนางดาน	ต�านานเมืองนครฯ
	 เวลา	16.00	-	21.00	น.	 -	 มหกรรมขนมพื้นบ้าน	อาหารพื้นเมือง

วันที่	15	เมษำยน	2562

	 เวลา	16.00	-	21.00	น.	-	 การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน	อาหารพื้นเมือง
	 	 	 	 -	 มหกรรมขนมพื้นบ้าน	อาหารพื้นเมือง	ณ	ตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชด�าเนิน ต�าบลคลัง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 075-341679 โทรสาร 075-341678
รับฟังข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทาง สถานีวิทยุ FM 88.50 MHz.
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