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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงินพุ่มทอง) 

และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ	
(พุม่เงนิทุ่มทอง)	และพธีิจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	
พร้อมด้วยผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล	 พนักงานเทศบาล	 ณ	 สนามหน้า
เมืองนครศรีธรรมราช	 นายจ�าเริญ	 ทิพญพงศ์ธาดา	
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	เป็นประธานในพิธี

ถวายพานพุ ่มเครื่ องราชสักการะ	 (พุ ่มเงินทุ ่มทอง)	
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	 เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรกัภักด	ีส�านกึในพระมหากรณุาธิคุณ	
และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	 10	 ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี	
โดยพร้อมเพรียงกัน	(เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	พ.ศ.2562)



 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน ท่ีติดตามวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เดือนกรกฎาคม 2562 นี ้เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรม 

  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาล

ท่ี 10 และแสดงออกถงึความจงรักภกัดี อาทิเช่น 

โครงการท�าความดีเพ่ือพ่อโดยท่ีน�านักเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท้ัง 10 

โรงเรียน ร่วมเก็บขยะ และท�าความสะอาด บริเวณเทศบาลฯ 

และโครงการท�าความดีด้วยหัวใจ ท่ีร่วมกันพัฒนาบริเวณคลองคู

พาย โดยการตดัหญ้า ตดัต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง เพ่ือปรับปรุงภมูทัิศน์ ให้สะอาด

สวยงาม    

 และทางเทศบาลฯ ยังมีกิจกรรมด้านศาสนพิธีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

วนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา ซึง่มกิีจกรรม ตกับาตร เวยีนเทียนข้ึน ณ พุทธภมู ิ(ทุ่งท่าลาด) เมือ่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562 

ที่ผ่านมา 

 ท้ายนี้ ทุกกิจกรรมก็ได้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี จากพ่ีน้องประชาชน

ทุกท่าน ทุกฝ่าย ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ โอกาสนี้จากใจกระผม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างย่ิงและรู้สึก

ซาบซึ้งในน�้าใจของทุกท่าน ครับ

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

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 ผอ.ส�านกัการประปา
นางอรนงค์ ชูล�าภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รก.ผอ.กองการแพทย ์
นายศักดา โปจุ ้ย  หัวหน า้ส�านกัปลัดเทศบาล นางอารีรัตน์ ไอยศูรย ์ หัวหน า้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป

จาก  ใจ  นายกเทศมนตรี
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ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อ 146
ส�านักการคลัง ต่อ 111, 112
งานผลประโยชน ์ ต่อ 113 
แผนที่ภาษี ต่อ 124 
ฝ่ายพัสด ุ 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

 สวัสดีครับ กระผม นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้ดูแลส�านักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเดือนกรกฎาคมนี้ ยังอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วง 
ท�าให้น�้าประปามีน้อย ส�านักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงภัยแล้งท่ีก�าลังมาเยือน 
จึงมีความจ�าเป็นต้องลดแรงดันน�้าประปาลง โดยเพ่ิมแรงดันน�้าประปาใน 2 ช่วงเวลาคือ ตั้งแต่ เวลา 
06.00-08.00 น. และ 16.00-21.30 น. ทั้งนี้ นอกเหนือเวลาดังกล่าวน�้าประปาอาจไหลอ่อน จึงขอให้ผู้ใช้น�้าประปา
กักเก็บน�้าส�ารองไว้ใช้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้น�้าทุกท่าน หากท่านพบ ท่อประปาแตก ร่ัว กรุณาแจ้งให้
เทศบาลทราบด้วย โทร. 199 หรือ 075-342880 ต่อ 120, 121 ขอบคุณครับ

ด้วยความห่วงใยครับ

(นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช4



  

ภารกิจ บ�ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน

ภารกิจงานสวนสาธารณะ

ภารกิจงานไฟฟ้า

ภารกิจงานจราจร

ส�ารวจพื้นที่ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน�้าอุดตัน

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้า 

ประชมุแก้ไขปัญหาร้องเรยีนสถานประกอบการในลกัษณะ

ทีค่ล้ายกบัสถานบรกิาร

หารือเรื่องปรับภูมิทัศน์ก�าแพงเมืองเก่า

	 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ของส�านักการช่าง	

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 เ พ่ือปรับปรุง

สาธารณูปโภค	และสาธารณปูการ	ในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ส�ำนักกำรช่ำง
ภารกิจข

อง

ส�านักกา
รช่าง
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กองวิชำกำรและแผนงำน

 ผศ. เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

มอบหมายให ้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรียนรู้แหล่ง

ขุมทรัพย์อาเซียน โดยมีนายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว เลขานุการนายก

เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ โครงการดังกล่าว 

จัดโดยกองวิชาการและแผนงาน ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้

เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เข้าร่วมอบรมจ�านวน 110 คน และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์

มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ หลกัสตูรอาเซยีนศกึษา เป็นวทิยากรให้ความรู้ 

โดยในการจัดโครงการอบรมเรียนรู้แหล่งขุมทรัพย์อาเซียนในครั้งนี้

เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความส�าคญั บทบาทหน้าที ่และจดุประสงค์

การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2562)  

	 ผศ.	 เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	

มอบหมายให้	นายครรชิต	มนูญผล	รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช		

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรียนรู ้การท�างานร่วมกันตามแผน

ประเทศไทย	4.0	จัดโดยกองวิชาการและแผนงาน	ณ	ห้องประชุมอุทยานการ

เรียนรู ้เมืองนครศรีธรรมราช	 (CLP)	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนของประเทศไทย	

4.0	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาตนเองและปรบัเปลีย่นแนวคดิ	พฤตกิรรม	การเรยีนรู้	

ให ้สอดคล ้องกับยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไก	 ของการ

ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ	 ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	

ซึ่งได้รับเกียรติจาก	 ดร.	 สัจจารีย์	 ศิริชัย	 จากหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ

ดิจิทัล	 ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เป็นวิทยากร

บรรยาย	(เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2562)

โครงการอบรมเรียนรู้การท�างานร่วมกันตามแผนประเทศไทย 4.0

โครงการอบรมเรียนรู้แหล่งขุมทรัพย์อาเซียน
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	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	มอบหมายให	้นายวิสุทธิ	์ บุญชูวงศ	์ รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรธีรรมราช	เป็นประธานพธิเีปิดโครงการอบรมและฟ้ืนฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพกิารในเขตเทศบาล	ประจ�าปี	2562	

โดยมีคณะผู้บริหารฯ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมเป็นเกียรติ	ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ดูแลคนพิการ	และคนพิการให้มีอาชีพ	สามารถดูแลตนเองและครอบครัว	(เมื่อวันที่	31	

พฤษภาคม	2562)

โครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล ประจ�าปี 2562

กองสวัสดิการสังคม

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	 มอบหมายให	้ นายวสุิทธิ์	บุญชูวงศ์	
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	ร่วมเป็นเกียรติ
ในกจิกรรม	 ชม	 ชมิ	 ช็อป	 ตลาดนัด ผู สู้ งอายุ	
ณ	 บรเิวณหน า้อาคารศูนย ์ฟ ื ้นฟู สุขภาพผู สู้งอาย	ุ
ภายในงานมีการจ�าหน่ายสนิคา้	 อาท	ิ อาหาร	 ผักสด	
ขนมพื้นบา้น	 ผลติภัณฑ์จากชุมชน	 จากพ่อคา้-แม่คา้
ผูสู้งอายุ	 ที่เป็นสมาชกิของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผูสู้งอาย	ุ
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสรา้งรายได	้ และกระตุน้เศรษฐกจิ	
ทั้งน้ี	 ตลาดนัดผู สู้งอายุ	 จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกวันพุธ	
เวลา	08.00-10.00	น.	(เมื่อวนัที	่3	กรกฎาคม	2562)
ทั้งน้ี	 ตลาดนัดผู สู้งอายุ	 จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกวันพุธ	
เวลา	08.00-10.00	น.

ชม ชิม ช็อป
ตลาดนัดผู้สงูอายุ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'

ส�านกัการคลงั

พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

มาตรา 8 ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ่นสารเคมีก�าจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช น�าโดย ผศ.เชาวน ์ วัศ เสนพงศ ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให ้ 

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช น�าเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกท�าการพ่นสารเคมีก�าจัดยุงลาย

ตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น กระถางต้นไม้ แจกัน ตุ่มน�้า ภาชนะรองรับน�้าอื่นๆ ในอาคารบ้านเรือน ซึ่งท�าให้เกิดแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย ท้ังนี้ ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถติดขอรับทรายอะเบท ได้ท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 

โทร 0-7534-2880 -2 ต่อ 140 

	 ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการป้องกนัควบคุมสตัว์และแมลง

พาหะน�าโรค	โดยมีคณะผู้บริหารฯ	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	ห้องประชุมโรงแรมแกรนด	์ฟอร์จูน	

นครศรีธรรมราช	 โครงการดังกล่าวจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แกนน�าชุมชน	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

(อสม.)	ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีความรู้	ความเข้าใจ	ตระหนัก	และมีส่วนร่วมในการป้องกัน	ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค	

รวมถงึเพ่ือลดอัตราการป่วยและป้องกนัการป่วยตายด้วยโรคทีเ่กดิจากสตัว์และแมลงพาหะน�าโรค	เน้นย�า้วธิกี�าจดัและท�าลายแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน�าโรคให้กับแกนน�าผู้เข้ารับการอบรม	(เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2562)

	 โรคพิษสุนขับ้า	หรอืบางครัง้เรยีก	โรคกลัวน�า้	เป็นโรคติดเชือ้ร้ายแรง	พบในสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทกุชนิดไม่ว่าจะเป็นสนุขั	แมว	ววั	ควาย	หน	ูกระต่าย	

ค้างคาว	และสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได	้ความน่ากลัวของโรคพิษสุนัขบ้าคือ	มีอาการต่อระบบประสาท	เช่น	เส้นประสาท	สมอง	มีการด�าเนินโรคอย่าง

รวดเร็วและน�าไปสู่การเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วัน	ที่ส�าคัญปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มียารักษามีแต่วัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น

 สาเหตุของพิษสุนัขบ้า : เชื้อพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนได้อย่างไร
	 โรคพษิสุนขับ้าเกดิจากเชือ้ไวรสั	(Rabies)	ซ่ึงเชือ้นีอ้ยูใ่นน�า้ลายของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทีเ่ป็นโรค	ส่งผลให้โรคพษิสนุขับ้าตดิต่อโดยการสมัผสั

กับน�า้ลายจากการถูกข่วน	กัด	หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผล	ผิวหนังถลอก	หรือถูกเลียบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน	เช่น	เยื่อบุตา	หรือปาก	เป็นต้น	นอกจากนี้การรับ

ประทานผลิตภัณฑ์ดิบจากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็สามารถติดโรคได้

 แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัข
	 	 -	 ล้างแผล	ล้างน�า้	ฟอกด้วยสบู่หลายๆครั้งทันที	ล้างทุกแผลและลึกถึงก้นแผลนานอย่างน้อย	15	นาที	อย่าให้แผลช�้า	 เช็ดแผลด้วยน�้ายา

ฆ่าเชื้อ	เช่น	โพวิโดน	ไอโอดีน	หรือ	ฮิบิเทนในน�า้	หากไม่มี	ให้ใช้แอลกอฮอล์	70%

 ค�าถาม :	กรณีถูกสุนัขกัด	มีแผลเลือดออกและรุนแรง	ควรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอย่างไร	ถ้ายังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
 ตอบ :	ให้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจ�านวน	5	เข็ม	ในวันที่	0,	3,	7,	14,	และ	28	หรือ	30	และให้ฉีดอิมมูโนโกลบูลินให้เร็วที่สุด
	 ไม่ว่าคุณจะถูกสุนัข	หรือแมว	ของตนเอง	หรือของผู้อื่น	หรือสัตว์จรจัด	กัด	ข่วน	หรือท�าให้เป็นแผลถลอก	อย่านิ่งนอนใจ	คิดว่า	“คิดว่าไม่เป็นไร”	

ให้รีบท�าความสะอาดบาดแผลและรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะหากเคราะห์ร้ายขึ้นมาจะได้รีบแก้ไขได้ทันท่วงที

สาระ สาธารณสุขสาระ สาธารณสุข

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักปลัดเทศบำล

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน ประจ�าปี 2562 

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ 

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน (ด้านอัคคีภัย) ประจ�าปี 2562 โดยมีสมาชิก

สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ณ สวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ มีประสบการณ์ต่อสถานการณ์ 

และสามารถช่วยเหลอืประชาชนในชมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2562) 
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สถำนศึกษำในสังกัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น

กล่าวสุนทรพจน์ระดับ ม.ต้น

ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
	 โรงเรยีนเทศบาลวดัท่าโพธิ	์สงักดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช	ประสบความส�าเรจ็จากการเข้าร่วมแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการระดับภาคใต้	ครั้งที่	15	“ชุมทางทุ่งสงวิชาการ”	เมื่อวันที่	19-21	มิถุนายน	2562		และได้เป็นตัวแทนเทศบาล
แข่งขันในระดับประเทศ	ณ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน	ดังนี้

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรศึกษำ

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	
มอบหมายให ้	 นายครรชิต	 มนูญผล	 รองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม	 “ท�าความดีเพื่อพ่อ”	
ครั้งที่	 3	 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล	และนกัเรียนในสงักัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทัง้	10	โรงเรยีน	
ร่วมท�าความสะอาด	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10	
และแสดงออกถึงความจงรักภักด	ี(เมื่อวันที่	28	มิถุนายน		2562)

“ท�ำควำมดเีพือ่พ่อ” ครัง้ที ่3 
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กองการแพทย์

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรธีรรมราช	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการคดักรอง

กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	 และลดไขมันป้องกันโรค

อ้วนในชุมชน	 โดยมีคณะผู้บริหารฯ	ปลัดเทศบาล	หัวหน้า

ส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาล	 อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ร่วมโครงการ	ณ	ห้องประชมุอุทยาน

การเรยีนรูเ้มืองนครศรธีรรมราช	(CLP)	ซึง่โครงการดังกล่าว	

เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ	

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขององค์กร	

กลุ่มประชาชน	และหน่วยงาน	พร้อมมอบชุดคัดกรองโรค

ความดันโลหิตสูงและลดไขมันป้องกันโรคอ้วนให้กับ	

(อสม.)	 เพ่ือใช้คัดกรองสุขภาพคนในชุมชน	 	 ในครั้งนี้

จ�านวนทั้งหมด	41	ชุมชน	(เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2562)

โครงการแก้ปัญหาภาวะโลหติจาง 
เพื่อมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชีวิต
	 ผศ.เชาวน์วัศ	 	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	 เป็นประธาน

ในพธีิเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโลหติจางในหญงิต้ังครรภ์

และเด็กอายุ	 6	 เดือน	 ถึง	 2	 ปี	ณ	 บริเวณอาคาร	 3	 ชั้น	 4	 โรงพยาบาลเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	โดยมคีณะผู้บรหิารฯ	ปลดัเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	เข้าร่วมกิจกรรม	

โครงการดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้มารดาตั้งครรภ์	 รวมถึงเด็กแรกเกิด	

ช่วงระหว่าง	 6	 เดือน	 ถึง	 2	 ปี	 ได้รับสารอาหารและคุณค่า	 ทางโภชนาการอย่างเต็มท่ี	

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก	และมารดา	(เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2562)

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 16.00 น.
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช14



 

โครงการจติอาสา 
“ท�าความด ีด้วยหวัใจ”

 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช น�าโดย ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช 

เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสา ท�าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อสืบสานพระราช

ปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 

หวัหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้อง ศนูย์อ�านวยการจติอาสา 904 วปร.ภาค 4 กองบญัชาการกองทพั

ภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการพัฒนา

บริเวณคลองคูพาย (ตอนกลาง) โดยด�าเนินการตัดหญ้า ตัดต้นไม้ บริเวณริมคลอง ขุดลอกผักตบชวา

ในล�าคลอง เพือ่ปรบัปรงุภมูทัิศน์ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย (เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2562)



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

วันที่	3	สิงหาคม	2562	เวลา	09.30	น.	–	11.30	น.			 ณ	ชุมชนบุญนารอบ	และ	ชุมชนหลังวัดพระธาตุ

เดือนสิงหาคม	2562

วันที่	17	สิงหาคม	2562	เวลา	09.30	น.	–	11.30	น.			ณ	ชุมชนสารีบุตร	และ	ชุมชนบ่อทรัพย์

วันที่	10	สิงหาคม	2562	เวลา	09.30	น.	–	11.30	น.			ณ	ชุมชนไสเจริญ	และ	ชุมชนไทยสมุทร

วันที่	24	สิงหาคม	2562	เวลา	09.30	น.	–	11.30	น.			ณ	ชุมชนตลาดนัดหัวอิฐ	และ	ชุมชนวัดหัวอิฐ

วันที่	31	สิงหาคม	2562	เวลา	09.30	น.	–	11.30	น.			ณ	ชุมชนทุ่งจีน	และ	ชุมชนสันติธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	และขึ้นทะเบียนประวัติสุนัขและแมว

	ได้ตามสถานที่และเวลาดังนี้

แบบส�ารวจความคดิเหน็ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการประชาสมัพันธ์
ของงานบรกิารข้อมลูข่าวสารทางท้องถิน่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ควักโทรศัพท์มาสแกนเลย พี่น้อง!
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2562

ติดตามข่าวสารได้ที่...
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช    http://www.nakhoncity.or




