นครสุราษฎร์ธานี
วารสารเทศบาล เล่มที่ 202 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2564
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จากใจเทศบาล

TA L K T O T H E M U N I C I PA L I T Y

เรียนพี่น้องชาวนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ
ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้
ประชาชนในเขตเทศบาล จำ�นวน 15,000 คน และกลุ่มเปราะบาง 1,500 คน งบประมาณกว่า 24 ล้านบาท โดย
ดำ�เนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ทำ�หน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังในการดูแลพี่น้องประชาชน
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในวิกฤตครั้งนี้ให้กลับสู่ภาวะปกติได้
สำำ�หรัับการจััดงานประเพณีีชัักพระ ทอดผ้้าป่่า และแข่่งเรืือยาว ประจำำ�ปีี 2564 จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ในปีีนี้้� คงไว้้ซึ่่�ง
กิิจกรรมที่่�สอดคล้้องกัับมาตรการป้้องกัันโรคโควิิด – 19 ได้้แก่่ การชัักพุ่่�มเมืือง การชัักพุ่่�มผ้้าป่่าหน้้าบ้้าน
การสวดมนต์์ห่ม
่ เมืือง การนำำ�เรืือพนมพระมาจอดไว้้บริิเวณหน้้าศาลาทรงพระเจริิญเพื่่�อให้้พี่่�น้อ
้ งประชาชนได้้ทำำ�บุญ
ุ
และเพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคล ตลอดจน การจััดนิิทรรศการ “ประเพณีีชัักพระ ทอดผ้้าป่่า และแข่่งเรืือยาว ประจำำ�ปีี
2564 จัั ง หวัั ด สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี ” โดยมีี ก ารแสดงเพลงพระราชนิิ พ นธ์์ ใ นรัั ช กาลที่่� 9 โดยคุุ ณ พืื ช The Voice
ณ ศาลาทรงพระเจริิญ จััดงานภายใต้้มาตรการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินงาน
ต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นในด้้านของสุุขภาพ สัังคม เศรษฐกิิจ และศิิลปวััฒนธรรมประเพณีี ฯลฯ จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน ให้้สามารถขัับเคลื่่�อนไปพร้้อม ๆ กัับการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด – 19
นำำ�ไปสู่่�การใช้้ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ “New Normal” อย่่างปกติิสุุขต่่อไป

		

นายประเสริิฐ บุุญประสพ
(นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี)

ผู้จัดทำ�
เจ้าของ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ปรึกษา : ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผอ. สำ�นัก/กอง, ทุกสำ�นัก/กอง
จัดทำ�โดย : งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ, ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : 18 ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 โทร : 0-7720-6771
Website : www.suratcity.go.th
นครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัทแสงรุ้ง ครีเอทีฟ จำ�กัด โทร : 099-5235199 E-mail : sangrungcreative@gmail.com
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หน้าต่างเทศบาล
วารสารเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ประจำำ�เดืือนตุุลาคม นำำ�เสนอข่่าวสาร ผลการดำำ�เนิินงาน ตลอดจน กิิจกรรมต่่าง ๆ
ของเทศบาลในช่่วงที่่�ผ่่านมา เช่่น การแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนของพี่่�น้้องประชาชน ภายใต้้หลััก มีีธรรมาภิิบาล
ทำำ�งานเพื่่�องานประชาชน, การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลช่่วยเหลืือพี่่�น้้องประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤต
โควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 หรืือการแจกถุุงยัังชีีพให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ตลอดจน กิิจกรรมช่่วง “ออกพรรษา” ประเพณีีชัักพระ ทอดผ้้าป่่า และแข่่งเรืือยาว
ประจำำ�ปีี 2564 จ.สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี ที่่�ยัั ง คงไว้้ ซึ่่� ง กิิ จ กรรมที่่�สอดคล้้ อ งกัั บ มาตรการป้้ อ งกัั น โรคโควิิ ด -19 ได้้ แ ก่่
การชัักพุ่่�มผ้้าป่่าหน้้าบ้้าน การนำำ�เรืือพนมพระทางบกมาจอดไว้้ 1 ลำำ� บริิเวณศาลาทรงพระเจริิญเพื่่�อให้้ประชาชน
ร่่วมทำำ�บุุญ ตลอดจน การสวดมนต์์ห่่มเมืือง เพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคล เป็็นต้้น
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า การดำำ�เนิินงานของเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ พี่่�น้้องประชาชน และขอขอบคุุณ
พี่่�น้้องประชาชน กลุ่่�มพลัังมวลชนเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี (ชุุมชน
ผู้้�สููงอายุุ อสม. แกนนำำ�สตรีี แม่่บ้้าน และชมรมต่่าง ๆ) หน่่วยงาน
ภาครััฐ ภาคเอกชน ทุุกหน่่วยงาน ที่่�มีีส่ว
่ นร่่วมในการพััฒนาเทศบาล
ทุุก ๆ ด้้าน ด้้วยดีีตลอดมา

ด้วยความปรารถนาดี
นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
นครสุราษฎร์ธานี
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คอลัมน์ l นครสุราษฎร์ 9 หน้า งานประเพณีชักพระฯ

ประเพณีชักพระ
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ทอดผ้้าป่่า และแข่่งเรืือยาว ประจำำ�ปีี 2564
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ภายใต้้มาตรการโควิิด - 19

นครสุราษฎร์ธานี
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ศาลาทรงพระเจริญ
นิทรรศการประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า
และแข่งเรือยาว ประจำ�ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิทรรศการประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำ�ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดง ณ ศาลา
ทรงพระเจริญ (ตรงข้ามศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ใกล้สถานีดับเพลิงริมน้ำ�) โดยมีการจัดแสดงตั้งแต่วันที่
20 – 26 ตุลาคม 2564 วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 18.00 น. มีการแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 22 ตุลาคม
2564 เวลา 07.00 น. เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดย พืช The Voice ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 20 ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เอื้อเฟื้อภาพ โดย คุณทศพล งานไพโรจน์
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นครสุราษฎร์ธานี
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นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล
ประธานชุมชน และแกนนำ�สุขภาพชุมชน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชน
โดยมีหลักเกณฑ์การมอบให้ผู้ที่เดือดร้อน ดังนี้

เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
มอบถุุงยัังชีีพบรรเทา
ความเดืือดร้้อน
ให้้พี่่�น้้องประชาชนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากโรคโควิิด -19
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1.

ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเป็นผู้ว่างงาน

2.

ไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3.

ไม่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำ�นาญ หรือลูกจ้างของรัฐ

4.

เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เทศบาลกำ�หนด

นครสุราษฎร์ธานี
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เทศบาล
นครสุุราษฎร์์ธานีี
ฉีีดวััคซีีน ให้้กัับ
ประชาชน

ติิดตามการวางท่่อระบายน้ำำ��
ทางไปบึึงขุุนทะเล
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่สำ�นักช่าง
ได้ลงพื้นที่ติดตามการวางท่อระบายน้ำ� เพื่อแก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำ�ท่วม
ณ บริเวณเลยสี่แยกตาปานทางไปบึงขุนทะเล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตนำ�ไปสู่นครสุราษฎร์ธานี เมืองน่าอยู่

		
จากการที่ได้มีการผ่านงบประมาณกว่า 24 ล้านบาท ในการจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มาฉีดให้กบ
ั พีน
่ อ
้ งประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำ�นวน 15,000 คน และกลุม
่ เปราะบาง 1,500 คน
เพือ
่ สร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กันหมูใ่ ห้ประชาชนในเขตเทศบาล นำ�ไปสูก
่ ารขับเคลือ
่ นคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้ดำ�เนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 7, 8, 12, 13, 14, 20 และ 21 ตุลาคม 2564
ณ ห้างสหไทยการ์เด้น ทั้งนี้ นอกจาก จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนแล้ว ยังช่วยลดความรุนแรง
จากการติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายของโรค รวมทั้ง หากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ก็จะสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้

10

l

นครสุราษฎร์ธานี

นครสุราษฎร์ธานี
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ประชุุมสภาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
สมััยสามััญ สมััยที่่� 3 ครั้้�งที่่� 2

เพื่่�อแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนอย่่างเร่่งด่่วน
ภายใต้้หลัักมีีธรรมาภิิบาล ทำำ�งานเพื่่�องานประชาชน
ประชุุมสภาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี สมััยสามััญ สมััยที่่� 3 ครั้้�งที่่� 2 ประจำำ�ปีี 2564 นายนพดล ประเสริิฐ ประธาน
สภาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี เปิิดการประชุุมสภาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี สมััยสามััญ สมััยที่่� 3 ครั้้�งที่่� 2
ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2564 มีีระเบีียบวาระในการประชุุม จำำ�นวน 71 ระเบีียบวาระ
โดยมีีนายประเสริิฐ บุุญประสพ นายกเทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาล
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก/กอง พนัักงานเทศบาล และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วม ณ ห้้องประชุุมสภาเทศบาล
ชั้้�น 2 เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี พร้้อมได้้หารืือเพื่่�อแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนอย่่างเร่่งด่่วน
เพื่่�อพััฒนาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีีในด้้านต่่าง ๆ
12
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คอลัมน์ l มีธรรมาภิบาลทำ�งานเพื่อประชาชน

คอลัมน์ l ชุมชนน่าอยู่

“SMART MARKET
คุณภาพชีวิต 4.0 ชุมชนสิริสุข”

สถานธนานุบาลเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาทุกระดับ
“SMART MARKET คุณภาพชีวิตดี 4.0” เปนการรวมกลุมของคนในชุมชนสิริสุข
เพื่อแกไขปญหาการวางงานและมุงเนนการสรางรายได ซึ่งสอดคลองกับชวงสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปจจุบัน โดยดำเนินการซื้อ-ขาย
และบริการผาน Smart market/open chat ตอบโจทยเปาหมายการพัฒนาทุกระดับ
SDGs :การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกาวผานความยากจน มุงเนนการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนครอบคลุม
ทุกมิติ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากการพัฒนาชุมชน สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และการกระจายรายไดสูเศรษฐกิจฐานราก
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน

สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปรับลดดอกเบี้ย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยเดิม
•
•
•

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 /เดือน
เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00/เดือน
เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25/เดือน

เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ
เปาหมายที่ 11 ทำใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานที่ยั่งยืน

ปรับลดเป็น (ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564)
•
•

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50/เดือน
เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00/เดือน

ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม

ตัว
๋ รับจำ�นำ� 1 ใบ มีอายุ 4 เดือน ถ้า 4 เดือนยังไม่มก
ี ารดำ�เนินการส่งดอกเบีย
้ หรือไถ่ถอน ก็ผอ
่ นผันให้อก
ี 30 วัน
เมื่อเกิน 30 วัน ยังไม่มีการติดต่อจากลูกค้า ทรัพย์จำ�นำ�นั้นก็จะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาล ฯ
โทร. 0-7727-2350

ยุทธศาสตรจังหวัด ดานที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแขงขัน ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น

ช่บอรูงทางการรั
ช่องทางการรั
้ข้อมูลข่าวสารบรู้ข้อมูลข่าวสาร
1

2

Page Facebook
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
เทศบาลนครสุราษฎรธานี กาวทันขาว
4

5

Facebook
นครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

6

ระดับชุมชน

ระดับครัวเรือน

สงเสริมใหเกิดองคความรูภายใน

เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนในการ

เกิดอาชีพหลัก/อาชีพเสริม สรางราย

ชุมชน กระตุนการมีสวนรวมของ

สงเสริมอาชีพ กระตุนเศรษฐกิจใน

ไดสูครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำทาง

ชุมชนนำไปสูการสรางความเขมแข็ง

ชุมชน กระจายรายไดสูสมาชิกในชุมชน

สังคมลดภาระคาใชจายใน

ทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง

และผูประกอบการรายยอย/ SMEs

ครอบครัว เกิดความสัมพันธอันดี

สงเสริมใหเกิดการขยายตัวทาง

และสรางองคความรูใหชุมชนเกิด

ระหวางสมาชิกในครอบครัวและ

เศรษฐกิจและความหลากหลายของ

ความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการ

สมาชิกในชุมชน และพึ่งพาตนเองได

สวัสดิการของชุมชนดวยตนเองได ลด

อยางยั่งยืน

ระดับเทศบาล

3

Youtube
Suratcity

7

กลุมตลาด และเชื่อมโยงรูปแบบ
Web Site
www.suratcity.go.th

14
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Instagram
suratcity18

รายการวิทยุ
ทาง อสม.
สวท. รายการนายกเทศมนตรีพบประชาชน
รายการเทศบาลพบประชาชน

รายการโทรทัศน
NBT South และสื่อโซเชียลมีเดีย อื่นๆ

ตลาด Smart market กับตลาดอื่น

การพึ่งพาภาครัฐ

ในเขตพื้นที่เทศบาล

กองสวัสดิการสังคม
นครสุราษฎร์ธานี
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คอลัมน์ l ครู

สำ�นักการศึกษา
สำำ�นัักการศึึกษา เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ได้้จััดโครงการสนัับสนุุนค่่าใช้้
จ่่ายเกี่่�ยวกัับทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษา และการให้้ความช่่วยเหลืือ
นัักเรีียน ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้เด็็กและ
เยาวชนในเขตพื้้�นที่่�เทศบาลที่่�ด้้อยโอกาสให้้ได้้รับ
ั โอกาสทางการศึึกษาตาม
ความเหมาะสม พร้้อมทั้้�งได้้รับ
ั ความช่่วยเหลืือขั้้�นพื้้�นฐาน ตามความจำำ�เป็็น
และเป็็นการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของเด็็กด้้อยโอกาสให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�
ดีีขึ้้�น โดยจััดพิิธีีมอบ ระหว่่างวัันที่่� 13 – 16 และ 23 กัันยายน 2564 ณ.
โรงเรีียนสัังกััดเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี และโรงเรีียนสัังกััดสำำ�นัก
ั งานคณะ
กรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ซึ่่�งเป็็นผู้้�ยากจนหรืือด้้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี จำำ�นวน 456 ราย

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

โรงเรียนเทศบาล ๑
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โรงเรีียนเทศบาล ๑ (แตงอ่่อนเผดิิมวิิทยา) นำำ�โดย นาง
ธิิดารััตน์์ นิิตย์์นรา ประธานคณะกรรมการสถานศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน นางลัักษมีี ชุุมภููธร ผู้้�อำำ�นวยการสถานศึึกษา
นางวราณีี สุุภาตรีี นางรื่่�นฤดีี สััมฤทธิ์์� และนายบุุญยืืน
รััตนบุุรีี รองผู้้�อำำ�นวยการสถานศึึกษา พร้้อมคณะครูู
ผู้้�ปกครอง ให้้การต้้อนรัับ นางอุุรสา จิินโต ประธานแม่่
บ้้ า นมหาดไทยจัั ง หวัั ด สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี แ ละคณะ ร่่ ว มกัั บ
สำำ�นัักงานศึึกษาธิิการจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เพื่่�อตรวจ
เยี่่�ยม ติิดตาม นัักเรีียนที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษาของมููลนิิธิิ
ร่่วมจิิตต์์น้อ
้ มเกล้้าฯ เพื่่�อเยาวชน ในพระบรมราชิินูป
ู ถััมภ์์
ซึ่่�งได้้รัับเกีียรติิจาก นายประเสริิฐ บุุญประสพ นายก
เทศมนตรีีนครสุุราษฎร์์ธานีี พร้้อมคณะผู้้�บริิหารเทศบาล
หััวหน้้าส่่วนราชการและเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมให้้การต้้อนรัับใน
ครั้้�งนี้้�ด้้วย ณ ห้้องสมุุดเสริิมปััญญา โรงเรีียนเทศบาล
๑ (แตงอ่่อนเผดิิมวิิทยา) เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 26 สิิงหาคม
2564 ที่่�ผ่่านมา

คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน คณะผู้้�บริิหาร
คณะครูู บุุคลากรและนัักเรีียน โรงเรีียน เทศบาล ๓
(ตลาดล่่าง) เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ขอแสดง
ความยิินดีีกัับรางวััลพระราชทาน ประจำำ�ปีี 2563
ดัังนี้้�
1. นางสาวจรรยาพร บุุญคง นัักเรีียนระดัับชั้้�น
มัั ธ ยมศึึกษาปีี ที่่� 3 (นัั ก เรีี ย นรางวัั ล พระราชทาน)
โรงเรีียนมััธยมศึึกษาขนาดเล็็ก
2. เด็็กหญิิงธััญญาพร ภููธิิพัันธุ์์� นัักเรีียนระดัับชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 (นัักเรีียนรางวััลชมเชย) โรงเรีียน
ประถมศึึกษาขนาดใหญ่่ ทั้้�งนี้้�ขอขอบคุุณ ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกๆท่่านที่่�นำำ�ความสำำ�เร็็จนี้้�มาสู่่�นัักเรีียนและโรงเรีียน
เทศบาล ๓ (ตลาดล่่าง) วัันพฤหััสบดีีที่่� 26 สิิงหาคม
2564 ที่่�ผ่่านมา
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โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
นางปรีียา โกละกะ ผู้้�อำำ�นวยการสถานศึึกษาโรงเรีียน
เทศบาล ๔ (วััดโพธาวาส) พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารและ
คณะครููผู้้�ฝึึกซ้้อม ประกอบด้้วย นางศรีีวรา สุุขสม
นางดาราพร บุุญศรีีโรจน์์ นางดารารััตน์์ ศรีียาภััย
นายอภิิ ช าติิ เทพเมืื อ ง และนายกิิ ต ติิ พ งษ์์ หีี ด ฤทธิ์์�
ได้้ ส่่ ง นัั ก เรีี ย นสวดมนต์์ ห มู่่�สรรเสริิ ญ พระรัั ต นตรัั ย
ทำำ�นองสรภััญญะ ในรููปแบบคลิิปวิิดีีโอ เข้้าร่่วมการ
ประกวดสวดมนต์์หมู่่�สรรเสริิญพระรััตนตรััย ทำำ�นอง
สรภัั ญ ญะ ประเภททีี ม 5 คน ระดัั บประเทศ ในงาน
สัั ป ดาห์์ ส่่ ง เสริิ ม พระพุุ ท ธศาสนา เนื่่�องในเทศกาล
วิิสาขบููชา ประจำำ�ปีี 2564 ผลการแข่่งขััน ได้้รัับรางวััล
ดัังต่่อไปนี้้� รางวััลชมเชย ระดัับประถมศึึกษา ประเภท
ทีีมหญิิงล้้วน พร้้อมเข้้ารัับโล่่รางวััลพระราชทานจาก
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้ากรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีีรางวััลเกีียรติิคุณ
ุ ระดัับ
ประถมศึึกษา ประเภททีีมชายล้้วน, ระดัับมััธยมศึึกษา
ประเภททีีมหญิิงล้้วน, ระดัับมััธยมศึึกษา ประเภททีีม
ชายล้้ ว น ได้้ รัั บ โล่่ ร างวัั ล เกีี ย รติิ คุุ ณ จากรัั ฐ มนตรีี
ว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม

โรงเรีียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี โดย
นางสาวรัั ต นา บัั ว เพชร ผู้้�อำำ� นวยการสถานศึึกษา
คณะผู้้�บริิหารและบุุคลากร คณะกรรมการสถานศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน ร่่ ว มพิิ ธีี มุุ ทิิ ต าจิิ ต เกษีี ย ณอายุุ ร าชการ
“วัันวานที่่�พากเพีียร สู่่�วัันเกษีียณอย่่างภาคภููมิิ” ให้้แก่่
นางสมจิิต วาสนา ครูู คศ.4 , นางจิิตราพร แสงแก้้ว
ครูู คศ.3, นางดนย์์ ห ทัั ย หมวกแก้้ ว ครูู คศ.3,
นางปรีีดา โสภา ครูู คศ.3 และนางนวลจรััส จิิตสงค์์
ครูู คศ.3 เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 ณ อาคาร
ธีีรกุุลทั้้�งนี้้�ยัังมีี นางสุุธััญญา ศุุภฉายากุุล ผู้้�อำำ�นวย
การส่่วนบริิหารการศึึกษา รัักษาราชการแทนผู้้�อำำ�นวย
การสำำ�นัักการศึึกษา และหััวหน้้าฝ่่ายต่่างๆ ในสำำ�นััก
การศึึกษา เข้้าร่่วมพิิธีีเพื่่�อมอบของที่่�ระลึึกและกล่่าว
แสดงความรู้้�สึึกแก่่คุุณครููผู้้�เกษีียณอายุุราชการ ที่่�ได้้
ทุ่่�มเทกำำ�ลัั ง กายกำำ�ลัั ง ใจ ขัั บ เคลื่่�อนให้้ ส ถานศึึกษา
ก้้าวหน้้าสู่่�เป้้าหมายที่่�วางไว้้ จนครบวาระเกษีียณ จาก
สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า กรมสมเด็็ จ พระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี รางวััลเกีียรติิคุณ
ุ
ระดัั บ ประถมศึึกษา ประเภททีี ม ชายล้้ ว น, ระดัั บ
มััธยมศึึกษา ประเภททีีมหญิิงล้้วน, ระดัับมััธยมศึึกษา
ประเภททีีมชายล้้วน ได้้รัับโล่่รางวััลเกีียรติิคุุณ จาก
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นางสาวจรรยาพร บุญคง เด็กหญิงธัญญาพร ภูธิพันธุ์
นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลชมเชย
16

โรงเรียนเทศบาล ๕
ครู ท.๕ เกษียณอายุราชการ

โรงเรีียนกีีฬาเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี ดำำ�เนิินการจััดโครงการ
พััฒนาข้้าราชการครูู (กิิจกรรม อบรมเชิิงปฏิิบััติิการการจััดการ
เรีียนการสอนออนไลน์์กัับการใช้้เทคโนโลยีี ปีีการศึึกษา 2564) มีี
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีีให้้กับ
ั ครููผู้้�สอน
ให้้ ส ามารถประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นการเรีี ย นการสอนออนไลน์์ ไ ด้้ อ ย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ สนัับสนุุนให้้ครููผู้้�สอน พััฒนากระบวนการเรีียน
การสอน สื่่�อการสอน การประเมิินผล การเรีียนรู้้� โดยการใช้้
เทคโนโลยีี การเข้้าถึึง Google Drive, Google Docs, Google
Slide และ Google Spreadsheet โดยจััดอบรมในระหว่่างวัันที่่�
6 - 7 กัั น ยายน 2564 ณ หอประชุุ ม โรงเรีี ย นกีี ฬ าเทศบาล
นครสุุราษฎร์์ธานีี
นครสุราษฎร์ธานี

l
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คอลัมน์ l คลัง

คอลัมน์ l ช่างคิด - ช่างทำ�

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บริิหารจััดการ

กระบวนการ / ขั้นตอน / ระยะเวลา

ระบบระบายน้ำำ��

ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี
และรายละเอียดที่จำเปน กอนวันที่ 1 ก.พ.ของทุกป
แจงการประเมินภายในเดือน ก.พ.ของทุกป
ผูเสียภาษีรับแจง

ไมพอใจการประเมิน

พอใจการประเมิน

ยื่นคัดคานตอผูบริหารทองถิ่นภายใน 30 วัน

ประชาชนเสียภาษี

ภายในเดือน ก.พ.-เม.ย.ของทุกป

หลังเดือน เม.ย.ของทุกป

ที่ อปท.

อปท.แจงเตือน 1-31 พ.ค.ของทุกป

ทางไปรษณีย

1.เสียกอนไดรับหนังสือแจงเตือน
เบี้ยปรับรอยละ 10
2.เสียภายในกำหนดหนังสือแจงเตือน
เบี้ยปรับรอยละ 20
3.เสียเกินกำหนดหนังสือแจงเตือน
เบี้ยปรับรอยละ 40
4.เสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1 ตอเดือน
ของภาษีคาง

ทางธนาคาร

ผูบริหารไมเห็นดวย

ผูบริหารเห็นดวย
แจงผูเสียภาษีเพื่อชำระ
หรือใหมารับเงินคืน
(กรณีไดชำระเงินแลว)
ภายใน 15 วัน

ผูเสียภาษีอุทธรณ
ตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณภายใน 30 วัน
นับแตไดรับแจง

ผูเสียภาษีเห็นดวย

ผูเสียภาษีไมเห็นดวย

ชำระภาษี

ฟองศาลภายใน
30 วัน
นับแตไดรับคำ

แจงลูกหนี้ภาษีคางชำระใหสำนักงานที่ดิน
1-30 มิ.ย.ของทุกป

ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เกีย
่ วกับปัญหาน้�ำ ท่วมขังบนผิวทาง การระบายน้ำ�จากครัวเรือนไหลลงสู่ลำ�คลองสาธารณะ รวมถึงปัญหาด้าน
การจราจรภายในชุมชน โดยนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้เร่งรัดการดำ�เนิน
การเพื่อให้โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ�และผิวจราจรที่ได้อนุมัติแล้วเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับ
จ้างโดยขณะนี้ได้มีการทำ�สัญญาจ้างเพื่อดำ�เนินการแล้วจำ�นวนกว่า 21 โครงการ และบางโครงการกำ�ลังดำ�เนิน
การก่อสร้างแล้วอย่างเช่น ถนนแสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม,ถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง,ถนน
ปทุมพร 4,ถนนโฉลกรัฐช่วงบริเวณร้านอาหารอีสานริมบึงเดิม,ถนนตลาดล่าง 22 ซอยสายชล,ถนนท่าโรงช้าง
3,ถนนชนเกษม 21 ซอยผดุงอุทิศ 2,ถนนหมู่บ้านนฤมล,ถนนชนเกษม 33,ถนนชนเกษม 36,ถนนศรีวิชัย 51 (ตอน
ที่2),ถนนเสม็ดเรียง ซอย 7,ถนนบุญช่วย ซอย 1/1,ถนนบุญช่วย 3,ถนนการุณราษฎร์ 17,ถนนตลาดล่าง 26
แยกซ้าย 1,ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูลัด),ถนนซอยร่วมพัฒนา,ถนนเลี่ยงเมือง 2,ถนนเลี่ยงเมือง 4,ถนนกาญ
จนวิถี 30 (ตอนที่ 2),ถนนบางใหญ่ 3,ถนนสวนถั่ว 10 ทั้งนี้ในการก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบ้าง
ในบางช่วงซึ่งผู้อำ�นวยการสำ�นักช่างได้กำ�ชับให้ผู้ควบคุมงานประสานกับผู้รับจ้างในการวางแผนงานเพื่อให้การ
ก่อสร้างกระทบกับการจราจรให้น้อยที่สุด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ไมเสียภาษีภายใน 90 วัน อปท.
มีอำนาจยึด อายัด

ชองทางการใหบริการ ชองทางการติดตอ สวนพัฒนารายได สำนักคลัง สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โทรศัพท 0-7727-2513 ตอ 505 และ 0-7720-6506
โทรสาร 0-7720-6506



สำนักคลัง เทศบาลนครสุราษฎรธานี ID Line @970oggyw

Line Ofﬁcial

ชองทางการรับชำระเงิน
• ชำระโดยตรง ณ ที่ สวนพัฒนารายได สำนักคลัง สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี
• ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (เชน ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค)
• ชำระผานธนาคาร เชน โอนเงินผานเลขบัญชี 807-608144-7 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “เทศบาลนครสุราษฎรธานี
โครงการรับชำระเงินคาภาษี” / ชำระผาน QR Payment (ATM, Internet Banking, Mobile Banking, ชำระโดยตรงผานธนาคาร)
• ชำระผานระบบอื่นตามที่มีการทำบันทึกขอตกลงไว
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นครสุราษฎร์ธานี

นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรี
นครสุราษฎร์ธานี นายแฟง สุวรรณบุตร รองนายกเทศมนตรี
นครสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมมอบแนวนโยบายในการทำ�งาน
และรับฟังปัญหาในการทำ�งานของสำ�นักช่าง
กับนายประเสริฐ สุขคะโต ผู้อำ�นวยการสำ�นักช่าง
และ ผู้อำ�นวยการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

นางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาลในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการ
ผู้ควบคุมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำ�และผิวจราจร
ถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง
นครสุราษฎร์ธานี

l
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คอลัมน์ l หมอ

ถามตอบรอบเมือง

เอื้อเฟื้อภาพ โดย คุณทศพล งานไพโรจน์

ชักพระ ศรัทธาชาวใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จััดกิิจกรรมอบรมออนไลน์์
“แกนนำำ�อาสาส่่งเสริิมสุุขภาพ”

การบริิการในศููนย์์สุุขภาพสััตว์์
ชุุมชน ของงานสััตว์์แพทย์์
งานสััตวแพทย์์ สำำ�นัักสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี
จััดให้้มีีศููนย์์สุุขภาพสััตว์์ชุุมชนที่่�สำำ�นััก
สาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม (ตรงข้้าม
ภััตตาคารฉ่่ายฮวย) ให้้บริิการ ตรวจรัักษา
โรคทั่่�วไป ฉีีดวััคซีีนป้้องกััน โรคพิิษสุุนัข
ั
บ้้ า ให้้ กัั บ สัั ต ว์์ เ ลี้้�ยง (สุุ นัั ข ,แมว) ของ
ประชาชน ฉีีดฮอร์์โมนเพศคุุมกำำ�เนิิดให้้กับ
ั
สุุนััข,แมวเพศเมีีย ผ่่าตััด ทำำ�หมััน ถ่่าย
พยาธิิ ป้้ อ งกัั น เห็็ บ หมัั ด ให้้ คำ�ำ ปรึึกษา
แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพสััตว์์ การเลี้้�ยงสััตว์
รวมทั้้�งเฝ้้าระวัังป้้องกัันโรคติิดต่่อในสััตว์์
และโรคติิ ด ต่่ อ จากสัั ต ว์์ สู่่� คน สามารถ
ติิ ด ต่่ อ สอบถามได้้ ที่่� งานสัั ต วแพทย์์
โทรศััพท์์ 0-7728-2638 ทุุ ก การบริิการ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามมาตรการป้้องกัันและควบคุุม
โรคโควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด
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นครสุราษฎร์ธานี

งานส่่งเสริิมสุุขภาพ สำำ�นัักสาธารณสุุข
และสิ่่�งแวดล้้ อ ม ได้้ จัั ด กิิ จ กรรมอบรม
ออนไลน์์ “แกนนำำ�อาสาส่่งเสริิมสุุขภาพ”
ผ่่ า นแอพพลิิ เ คชั่่�น zoom แก่่ แ กนนำำ�
อาสาสมััครส่่งเสริิมสุุขภาพ จำำ�นวน 19
คน ในระหว่่างวัันที่่� 7-8 กัันยายน 2564
โดยมีีวัต
ั ถุุประสงค์์เพื่่�อจััดอบรมให้้ความ
รู้้�เรื่่�องโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และ
การดูู แ ลตัั ว เองในสถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดของโรคที่่�ถููกต้้อง รวมถึึง
ให้้แกนนำำ�ที่่�เข้้าร่่วมอบรมสามารเผยแพร่่
ความรู้้�แก่่ประชาชนในเขตพื้้�นที่่�เทศบาล
นครสุุราษฎร์์ธานีีได้้อย่่างถููกต้้อง โดย
การจัั ด อบรมให้้ ค วามรู้้�ประกอบด้้ ว ย
5 หััวข้้อ ได้้แก่่
1. โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และการ
ปฏิิบััติิตััวห่่างไกลโรค
2.หลัักการหายใจที่่�ถููกวิิธีีและการเสริิม
สร้้างสมรรถภาพปอดให้้แข็็งแรง
3.การออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสมในยุุค
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
4.การเลืือกรัับประทานอาหารเพื่่�อเพิ่่�ม
ภููมิิต้้านทานช่่วงโควิิด-19
5. สมุุนไพรใกล้้ตััวเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน

ประเพณีีชัักพระ วัันออกพรรษา แรม 1 ค่ำำ�� เดืือน 11 เชื่่�อ
กัันว่่า ครั้้�งพระบรมศาสดา สััมมาสััมพุุทธเจ้้าเสด็็จจำำ�พรรษา
ณ สวรรค์์ชั้้�นดาวดึึงส์์ โปรดเทพบุุตรพุุทธมารดา ครั้้�นสิ้้�นสุุด
พรรษาแล้้ ว เสด็็ จ กลัั บ มายัั ง โลกมนุุ ษ ย์์ มีี พุุ ท ธศาสนิิ ก ชน
รัับเสด็็จจำำ�นวนมาก
เรืือพระ คืือพาหนะ ที่่�พระภิิกษุุและชาวบ้้านร่่วมกัันตกแต่่งขึ้้�น
โดยมีี บุุ ษ บก หรืื อ พนมพระ (หรืื อ นมพระ) ประดิิ ษ ฐาน
พระพุุทธรููป เรืือพระแบ่่งได้้ 2 ลัักษณะ คืือ เรืือพระบก และ
เรืือพระน้ำำ��

ตรวจคััดกรองโควิิด-19 เชิิงรุุก
ด้้วยชุุด ATK
งานศูู น ย์์ บ ริิ ก ารสาธารณสุุ ข เทศบาล
นครสุุราษฎร์์ธานีี สำำ�นัก
ั สาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อมเทศบาลนคร สุุราษฎร์์ธานีี
ลงพื้้�นที่่�เชิิ ง รุุ ก เพื่่�อตรวจคัั ด กรอง
ค้้นหาผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ให้้กับ
ั ผู้้�ที่่�มีีภาวะ
เสี่่�ยงสููง ด้้วยชุุด ATK ตามมาตรการ
ของการควบคุุมและป้้องกัันโรค ซึ่่�งทั้้�ง
4 ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารของเทศบาล ได้้ทำ�ำ การ
ตรวจคััดกรองนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องในพื้้�นที่่�
รัับผิิดชอบ

เนื่่�องจาก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีมีีวิิถีีชีีวิิตทางน้ำำ�� เป็็นจัังหวััด
ที่่�ติิ ด ชายทะเล มีี ค ลองมาก วัั ด และชุุ ม ชนก็็ อ ยู่่�ใกล้้ แ ม่่ น้ำำ��
ลำำ�คลองจึึงเกิิดเป็็นประเพณีีที่่�สอดคล้้องกัับวิิถีชุ
ี ม
ุ ชน จึึงเกิิด
การชัักพระทางน้ำำ�� ปััจจุุบัันก็็ยัังมีีให้้เห็็นอยู่่�ที่่� อำำ�เภอไชยา และ
ในตััวเมืืองจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี มีีแม่่น้ำำ��ตาปีีไหลผ่่าน จึึงมีี
ชุุมชนคลองร้้อยสาย ชุุมชนชาวในบาง ชาวบ้้านที่่�อยู่่�ในละแวก
แม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง จะมาช่่วยกัันทำำ�เรืือพนมพระทางน้ำำ��
เรืือพระบก คืือ วััดที่่�อยู่่�ติิดถนนก็็ทำำ�เรืือพระ แห่่แหนบก จะมีีรูป
ู
แบบลัั ก ษณะเป็็ น พญานาค หรืื อ เป็็ น สัั ต ว์์ ใ นวรรณคดีี ใน
หิิมพานต์์ หรืือทางที่่�เกี่่�ยวข้้องทางพระพุุทธศาสนาที่่�เป็็นส่่วน
หััว เรืือพระบก ประกอบด้้วย ล้้อตกแต่่งลวดลาย ระบายผ้้า
แพรสีี ธงทิิวต่่างๆ ประดัับด้้วยต้้นกล้้วย อ้้อย ทางมะพร้้าว
ดอกไม้้สด พร้้อมข้้าวต้้มห่่อด้้วยใบพ้้อแขวนไว้้ ด้้านหลัังเป็็น
ที่่�นั่่�งของพระสงฆ์์ และบนเรืื อ พระบกต้้ อ งมีี บุุ ษ บก หรืื อ
คนสุุราษฎร์์ธานีี เรีียกว่่าพนมพระ หรืือ นมพระ เพราะเป็็นที่่�
ประทัับขององค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า ในเรืือพระบก

ต้้ อ งมีี พัั ด โบก พัั ด วีี ต้้ อ งมีี ธ งฉัั ต ร เพราะพระพุุ ท ธเจ้้ า
เป็็นเหมืือนวรรณะกษััตริิย์์ เวลาเสด็็จไปที่่�ไหน จะต้้องมีีสิ่่�งเหล่่า
นี้้�เป็็นเครื่่�องประกอบเกีียรติิยศ
การจัั ด เรืื อ พระบกแบบโบราณ การจัั ด ขบวนจะเรีี ย บง่่ า ย
ใช้้สายเชืือกผููกจากตััวคานที่่�เชื่่�อมโยงจากเรืือพระบก ก็็ให้้คน
ลากเชืือกจะมีีความยาวมาก แต่่ในปััจจุุบัน
ั มีีการจััดเป็็นขบวน
แห่่อย่่างชััดเจน ตั้้�งแต่่การ ถืือป้้ายวััด การแต่่งตััวสะท้้อนวิิถีี
ชีีวิิตต่่างๆ จะมีีนางรำำ� โดยจะมีีกลองยาวเป็็นตััวให้้จัังหวะ ใน
ส่่วนท้้ายสำำ�หรัับที่่�ชาวบ้้านไว้้ประโคมกลอง หรืือ ประโคมดนตรีี
เป็็นการให้้จัังหวะเป็็นการเฉลิิมฉลองในขณะที่่�แห่่ไปด้้วย ที่่�
สุุราษฎร์์ธานีี จะใช้้กลองทััด หรืือกลองเพล ในวััดจะมีีกลอง
เพลอยู่่� นำำ�กลองเหล่่านั้้�นมาตีีให้้จัังหวะ หรืือตีีกัับโหม่่ง หรืือ
ฆ้้อง เป็็นการให้้จัังหวะในเวลาชัักลากไป ต้้องฟัังเสีียงกลอง
ให้้จัังหวะอย่่างไร ถ้้ากลองตีีธรรมดาก็็ชัักลากธรรมดา ถ้้า
กลองตีีรััวต้้องใช้้แรงมากขึ้้�น
เมื่่�อถึึงเทศกาลออกพรรษาจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีจะมีีการจััด
งานประเพณีีออกพรรษาที่่�สำำ�คััญและยิ่่�งใหญ่่ คืือ “ประเพณีี
ชัักพระ ทอดผ้้าป่่าหน้้าบ้้าน และแข่่งเรืือยาว” ประเพณีีชัก
ั พระ
ของชาวจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี มีีความพิิเศษแตกต่่างจากท้้อง
ที่่�อื่่�น โดยเฉพาะในเขตอำำ�เภอเมืืองสุุราษฎร์์ธานีีหรืือที่่�บ้้านดอน
ก่่อนชัักพระหนึ่่ง
� วัันชาวเมืืองจะตั้้�งพุ่่�มผ้้าป่่าหน้้าบ้้านของตน
เรีียกว่่า “ทอดผ้้าป่่าหน้้าบ้้าน” อัันเป็็นวััฒนธรรมเก่่าแก่่ชาว
เมืืองคนดีีที่่�กระทำำ�ควบคู่่�กัับงานประเพณีีชัักพระแข่่งเรืือยาว
รัับงานบุุญออกพรรษาที่่�สืืบทอดกัันมากว่่า 100 ปีี ถืือเป็็น
ประเพณีีหนึ่่�งเดีียวในโลก
(ข้อมูล จาก มหาโดม)
นครสุราษฎร์ธานี
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มุมนิติการ

พระราชดำำ�รััสและพระบรมราโชวาท

เอื้อเฟื้อภาพ โดย คุณอนันต์ วัณไวทยจิตร

ด้้านความยุุติิธรรมของในหลวงรััชกาลที่่� 9

“ถ้าเราจะปกครองหรือช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบสุข เรียบร้อย เราจะต้องปฏิบัติตรงตามกฎหมายทั้งหมดไม่ได้

จาก อดีีต ถึึง ปัั จุุบััน

จะต้องคำ�นึงถึงหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน ต้องอยู่ด้วยความอะลุ่มอล่วย ไม่กดขี่ซึ่งกันและกัน”
พระราชดำ�รัสพระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงานวันนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 13 มีนาคม 2512

ชองทาง รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
0-7728-1044

0-7728-1044

www.suratcity.go.th

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร
ถนนภักดีอนุสรณ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

ดวยตนเอง ศูนยดำรงธรรม เทศบาลนครสุราษฎรธานี

เอื้อเฟื้อภาพ โดย ทรงชัย พัฒนพลานนท์
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