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เรากลับมาพบกันอกีครัง้ในนางฟ้าสารฉบบัเดอืนสงิหาคม - กนัยายน 

2563 นับเป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 น้ีนะคะ และ 

เป็นเร่ืองน่ายนิดมีากส�าหรบัเทศบาลนครตรงั ทีเ่ราได้รบัรางวลัยนืยนั

ความส�าเร็จในการท�างานถึง 2 รางวัล ซึ่งได้ช่วยสร้างขวัญและ 

ก�าลังใจในการท�างานให้แก่ดิฉันและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง 

ทกุคนเป็นอย่างมาก และเป็นพลงัให้ดิฉนัและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลนครตรงั 

ทกุคน มุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตังิานบรกิารสาธารณะ เพือ่บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ  

แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

และในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ตรงกับประเพณีถือศีลกินผักของ 

พีน้่องชาวตรงั เชือ้สายจนี ทีถ่อืปฏบิตัสิบืทอดกนัมาเป็นระยะเวลานาน  

จนเป็นประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นนครตรัง ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงความ

ส�าคัญในด้านวัฒนธรรมของนครตรัง ที่เทศบาลนครตรังต้องด�าเนิน

การสืบสาน อนุรักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่ และคงคุณค่าแก่การเรียนรู้ 

แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป รวมถึงแผนงานพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในรอบเดือน 

สิงหาคม - กันยายน ที่เทศบาลฯ มุ่งมั่นตั้งใจด�าเนินงานเพื่อพี่น้อง 

ประชาชน โดยผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามอ่านรายละเอียดได ้

ในนางฟ้าสารฉบับนี้ค่ะ

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลนครตรังจะมุ่งมั่น

ขับเคลื่อนให้นครตรังแห่งนี้ เป็นนครแห่งความสุขท่ีพี่น้องประชาชน 
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ต่อความต้องการของพี่น้องอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไปค่ะ

ด้วยความเคารพ

นางจันทิพย์ รังสิปราการ
รองปลัดเทศบาล 

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา  นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง
บรรณาธิการ  นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล 
กองบรรณาธิการ  นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล นายฉัตรชัย ชูผอม หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล นายวิจิตร ด้วงอินทร์ ผู้อ�านวยการ 
 ส�านักการช่าง นางสุมาลี ตาแหลม ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 นายมนะ โสสนุย ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาววนิดา ทะระเกิด ผู้อ�านวยการกองคลัง นายช�านาญ เรืองมาก  
 ผู้อ�านวยการบริหารส่วนการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
อ�านวยการผลิต  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง
 จังหวัดตรัง 92000 โทร. 075-218017 ต่อ 1220 www.trangcity.go.th : Email : trangcity@yahoo.com 
ออกแบบและพิมพ์   หจก.เวิลด์มีเดีย กราฟฟิค 2 ถนนทุ่งเสา 2 ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 081-7667505, 080-7079393

ขับเคลื่อนนครตรัง สู่นครแห่งความสุข
ที่พี่น้องประชาชนสามารถจับต้องได้

www.trangcity.go.th02

ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563

บท
บรรณาธิการ



 ซึ่งทั้ง 2 รางวัลที่เทศบาลนครตรังได้รับนั้น ไม่เพียงแต่เป็น
เครื่องยืนยันความส�าเร็จในรอบปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นเสมอืนส่ิงท่ียนืยนัในความถกูต้อง ทีเ่น้นย�า้ว่า การด�าเนนิงาน 
ของเทศบาลนครตรงัทีผ่่านมา เราได้ด�าเนินการและเดนิหน้ามาอย่าง
ถูกทิศทางแล้ว 

 นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปี 
เป็นช่วงของ “ประเพณถีอืศลีกนิผกั” หรอื “เทศกาลกนิเจ” เป็นช่วงการ
บชูาเทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ทัง้ 9  ตามความเชือ่ของพีน้่องชาวตรงั 
เชื้อสายจีน ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปี นิยมถือศีล สมาทาน
กินเจ งดการบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นการละเว้นการท�าบาป ไม่ฆ่าสัตว ์
ตดัชวีติ รกัษาศลีท�าจติใจให้บรสิทุธิ ์งดการเทีย่วเตร่ ไม่ดืม่ของมนึเมา 
ผู้ศรัทธาที่กินเจจะสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวดมนต์ท�าสมาธิภาวนา 
แผ่เมตตาจิต ขอพรให้ตนเองและครอบครัว

 โดยเทศบาลนครตรัง ได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่หลากหลาย อันเป็น 
เอกลักษณ์หนึ่ งของสังคมพหุวัฒนธรรมและเป ็นเสน ่ห ์ของ 
นครตรังจนทุกวันนี้ โดยประเพณีถือศีลกินผักในปีนี้ ตรงกับวันที่  
16 – 25 ตุลาคม เทศบาลนครตรังจึงได้จัดซุ ้ม โต๊ะปะร�าพิธี  
ณ ถนนวิเศษกุล บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อเป็น
อีกหนึ่งจุดส�าหรับให้บริการพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มา 
เคารพ สักการะ และเข้าร่วมชมและรับขบวนแห่บูชาองค์ศักดิ์สิทธิ์  
 ซึ่งทั้ง 2 เรื่องที่ผมได้กล่าวมาท้ังหมดข้างต้นน้ี เป็นการ
สรุปและพูดถึงภาพรวมของการด�าเนินงานของเทศบาลนครตรัง
ในปีงบประมาณน้ีและท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งการพัฒนาด้าน
การศึกษา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต รวมถึงการสืบสาน อนุรักษ์ 
วฒันธรรม ประเพณท้ีองถิน่ให้คงอยู่สบืไป และส�าหรบัปีงบประมาณ 
2564 ผมในฐานะปลัดเทศบาลและตัวแทนของพนักงานเทศบาล 
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครตรังทุกคน เราจะมุ ่งมั่น ตั้งใจ  
ปฏิบัติราชการ ให้บริการสาธารณะ รวมถึงด�าเนินกิจกรรมและ
โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของพี่น้องประชาชนชาวนครตรังให้ได้รับสวัสดิการที่ดีและดียิ่ง ๆ  ขึ้น
ต่อไปครับ

เรื่อง					
จากปกภารกิจนครตรัง

ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพี่น้องประชาชนให้ครบทุกด้าน

นบัเป็นการสิน้สดุปีงบประมาณ 
2563 อย่างน่ายนิด ีและเป็นนมิติรหมาย 
อนัดขีองการเร่ิมต้นปีงบประมาณใหม่ 
โดยสภาเทศบาลนครตรงั ได้ประชมุสภา 
เทศบาลนครตรัง สมยัสามญั สมยัท่ี 3  
ครั้งที่ 2 สภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส�าหรับเทศบาลนครตรัง ในปี 
งบประมาณ 2563 ประสบความ 
ส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานให้บริการ  
ที่ประสบความส�าเร็จในการ
ด�าเนินงานให้บริการสาธารณะ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 
พี่น ้องประชาชนในเขตพื้นท่ี  
สามารถบรรลุได้ตามวิสัยทัศน์ 
ของเทศบาลฯ ท่ีวางไว้ คือ  

“การศกึษาก้าวหน้า พฒันาต่อเนือ่ง  
สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข” และได้รับรางวัล ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยืนยัน 
ความส�าเร็จของการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งด้านการศึกษา ที่เทศบาลนครตรังมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก 
และเยาวชนนครตรงั ได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพ มกีารเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ตามแต่ละช่วงวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเชิงประจักษ์ จากการ 
ที่ เทศบาลนครตรังได ้รับโล ่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2562 
ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O - NET) สูงสุด จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O - NET) ที่เพิ่มขึ้น ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 

 และอกีหนึง่รางวลัท่ีเทศบาลนครตรงัได้รบั คอื รางวลัสถานธนานบุาล 
ดเีด่น ระดับภาค ล�าดบัที ่1 ประจ�าปี 2562 จากกรมส่งเสรมิการปกครอง 
ท้องถ่ิน ซึ่งได้ตอกย�้าถึงการปฏิบัติงาน ให้บริการสาธารณะพร้อมกับ
ช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินแก่พ่ีน้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 
อย่างเคร่งครัด 

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง

งานประเพณถีอืศลีกนิผกั

กนิเจ ประจ�าปี 2563
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วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัตรงั เป็นประธานจดุเทยีนรบัองค์ศกัดิส์ทิธิจ์ากศาลเจ้าหมืน่ราม  
โดยมนีายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี
นครตรัง นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้า จังหวัดตรัง  
นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ 
ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เข้าร่วม

งานประเพณถีอืศลีกนิผกั
(กนิเจ) ประจ�าปี 2563

	 เทศบาลนครตรัง	 ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินผัก	 เทศกาล 

งานประเพณสี�าคญัของพ่ีนอ้งชางตรงั	เชือ้สายจนี	ผา่นการจดัซุม้	โตะ๊ปะร�าพิธ	ีณ	ถนนวเิศษกลุ	 

บรเิวณหนา้ส�านกังานเทศบาลนครตรงั	เพ่ือเป็นจดุใหบ้รกิารพ่ีนอ้งประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว	 

ได้ร่วมรับขบวนแห่องค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าต่าง	ๆ	 ที่ออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาล 
นครตรัง	เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอ�าเภอ
เมอืงตรัง เป็นประธานจดุเทียนรับองค์ศกัดิส์ทิธิจ์ากศาลเจ้ากิวอ๋องเอีย่ 
โดยมนีายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี
นครตรัง นางจันทิพย์ รังสิปราการ และนางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ 
รองปลัดเทศบาลนครตรัง นางสาวลดาวลัย์ ช่วยชาต ิผูอ้�านวยการการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านักงานตรงั พร้อมด้วยพนกังานเทศบาล 
และพนักงานจ้างเทศบาลนครตรังเข้าร่วม

วันท่ี 24 ตุลาคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน 
พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้าง ร่วมรบัองค์ศกัดิส์ทิธ์ิจากศาลเจ้า
ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล 
พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมรับองค์ศักดิ์สิทธิ์
จากศาลเจ้าสามอ่องฮู้เต้าโบ้เกง 
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ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความส�าเร็จ

	 ตลอดปีงบประมาณ	2563	เทศบาลนครตรังมุ่งมั่น	
ตั้งใจ	 พัฒนาท้องถิ่นนครตรัง	 ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น 
รปูธรรม	ตรงตามวสิยัทศัน	์“การศกึษากา้วหนา้	พัฒนาตอ่เนือ่ง	
สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข”	และได้รับรางวัลซึง่เป็นเสมือน
เครือ่งยืนยันความส�าเร็จในการด�าเนินงานพัฒนา	ดังต่อไปนี้

เทศบาลนครตรัง เข้ารับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2562

รางวัลสถานธนานุบาลดีเด่นระดับภาค
อันดับที่ 1 ประจ�าปี 2562

วันที่ 7 กันยายน 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยนายช�านาญ เรอืงมาก 
ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
ส�านักการศึกษา นางวรรณรัตน์ เจ้ยทองศรี ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ 
พิเศษ และนายจรวย บุญล้อม ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 
2562 ประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พืน้ฐาน (O - NET) จาก นายทว ีเสรมิภกัดกีลุ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น

 ซึ่งปีนี้เทศบาลนครตรังได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษาดเีด่น ประจ�าปีการศกึษา 2562 จากคะแนนสอบท่ีเพิม่ขึน้ 
ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ประกอบด้วย

1. โล่รางวัลที่ 3 คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระสูงสุด ระดับชั้น ม.6  
ประเภท รร.ขนาดใหญ่

2. ใบประกาศเกยีรตคิณุที ่3 คะแนนพฒันาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 ประเภท รร.ขนาดใหญ่

3. ใบประกาศเกียรติคุณที่ 3 คะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 ประเภท รร.ขนาดใหญ่

4. ใบประกาศเกียรติคุณที่ 3 คะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 ประเภท รร.ขนาดใหญ่

5. ใบประกาศเกียรติคุณที่ 3 คะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับชั้น ม.6 ประเภท รร.ขนาดใหญ่

6. ใบประกาศเกียรติคุณที่ 3 คะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 ประเภท รร.ขนาดใหญ่

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี
นครตรัง มอบหมายให้นายประสาท พุทธาไฝ ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครตรัง รับรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 
ประจ�าปี 2562 จากนายประยรู รตันเสนีย์ อธิบดกีรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการ
สงัคม ลงพืน้ทีม่อบถงุยงัชพีเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนเบือ้งต้นให้กบัผูป้ระสบภยั 
น�า้ท่วมในเขตเทศบาลนครตรงั จ�านวน 8 ชมุชน 66 ครัวเรือน โดยมผู้ีน�าชมุชน และ
ประชาชนที่ประสบภัยเข้าร่วมรับมอบอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายวัลลภ 
ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีนครตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์
บรกิารสาธารณสขุ 3 ลงพ้ืนทีต่ดิตามเยีย่มบ้าน 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
พ่ึงพิง (LTC) ในชุมชนหนองยวน และชุมชน
หนองปรือ

ลงพืน้ทีเ่ยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิาร และผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (LTC)

มอบถุงยงัชพีแก่ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมในเขตเทศบาลนครตรงั
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โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี

โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้า

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่งานศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 
3 เทศบาลนครตรงัจดัข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ สาเหตแุละ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน และสนับสนุนให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีน 
ในการปรงุอาหารทกุครวัเรอืน โดยมอีาสาสมคัรสาธารณสุขและประชาชน 
ผูส้นใจเข้าร่วม แบ่งการอบรมเป็น 2 รุน่ ๆ  ละ 50 คน รวมทัง้หมด 100 คน  
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลตรัง 

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางจันทิพย์ รังสิปราการ  
รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมและพบปะให้ก�าลังใจ 
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ 
จากปศุสัตว ์อ�าเภอที่ร ่วมปฏิบัติงานกับงานสัตวแพทย์  
ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนขัจรจดั ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ณ ศนูย์พักพงิสนุขัจรจดั  
เทศบาลนครตรัง

นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีการท�าหมันสุนัขจรจัด  
เพือ่ควบคมุจ�านวนประชากรสนุขัจรจดัในเขตเทศบาลนครตรงั
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วันที่ 21 กันยายน 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์การคุ ้มครองคนไร ้ ท่ี พ่ึงและขอทานในชุมชน  
เขตเทศบาลนครตรัง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่ง 
และขอทานในเชิงบูรณาการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้  
โดยมีการปล่อยแถวขบวนรณรงค์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

โครงการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานตามบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอื
การพัฒนาระบบคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึ่งและขอทานในชมุชน

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
ปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ
ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง โดยโครงการดังกล่าวเป็น 
ความร่วมมอืระหว่างศนูย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่จงัหวดัตรังกบัเทศบาล
นครตรงัจดัขึน้ เพือ่ป้องกนั แก้ไข และพัฒนาศกัยภาพ รวมถงึพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนไร้ที่พึ่งและขอทาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กีย่วข้อง และได้รบัเกยีรตจิาก  ผศ.ปิยะณย์ี เพชรศรช่ีวง มหาวทิยาลยั 
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นวิทยากร

กจิกรรมรณรงคป์ระชาสมัพันธก์ารคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึ่ง
และขอทานในชมุชน เขตเทศบาลนครตรงั
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการช่วยเหลือกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และ
การใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง โดยมีนายมนะ โสสนุย ผู้อ�านวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ท้ังน้ีโครงการดังกล่าว 
จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง AED พนักงาน
เทศบาล ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง รวมถึงประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น สามารถใช้เครื่อง AED ช่วยเหลือผู้ท่ี 
อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที

วันที่ 15 กันยายน 2563 ส�านักการศึกษา โดยงานการศึกษานอก 
ระบบฯ เทศบาลนครตรงั น�าโดยนายช�านาญ เรอืงมาก ผูอ้�านวยการส่วนบรหิาร 
การศึกษา รักษาราชการแทน ผู ้อ�านวยการส�านักการศึกษา พร้อมด้วย  
นายวรรณวิทย์ ขวัญแก้ว ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมฯ นางวรรณรัตน์ เจ้ยทองศรี 
ศกึษานิเทศก์ช�านาญการพเิศษ  และเจ้าหน้าทีฝ่่ายการศกึษานอกระบบฯ ลงพืน้ที ่
ชมุชนควนขนั ชมุชนโป๊ะเซ้ง และชมุชนควนขนุน เพ่ือมอบวสัดอุุปกรณ์การศกึษา
แก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการอบรมการชว่ยเหลอืกูช้พีเบ้ืองต้น (CPR)
และการใชเ้ครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟา้ชนดิอัตโนมัติ (AED)

ลงพ้ืนทีม่อบวสัดอุปุกรณก์ารศกึษาแกเ่ดก็ดอ้ยโอกาส
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ประชมุสภาเทศบาลนครตรงั
สมยัสามญั สมยัที ่3 ครัง้ที ่3

นครตรงัมอบป้ายบ้านตวัอย่างวถีิพอเพียง

	 วันที่	21	กันยายน	2563	นายธเนศ	คงด�า	รองประธานสภาเทศบาลนครตรัง	ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาเทศบาลนครตรัง	เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ	สมัยที่	3	ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2563	 
ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง	โดยมีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น	6	วาระ

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นายสมชาย ทพิย์รองพล หวัหน้าฝ่ายพฒันาชมุชน และเจ้าหน้าทีก่องสวสัดกิารสงัคม ลงพืน้ทีม่อบป้ายบ้านตวัอย่างวถีิพอเพียง ตามโครงการบ้านตวัอย่าง 
วิถีพอเพียงเทศบาลนครตรัง ประจ�าปี 2563 จ�านวน 8 ครัวเรือน เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนต่อไป 
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ประชมุสภาเทศบาลนครตรงั
สมยัสามญั สมยัที ่3 ครัง้ที ่3

พธิที�บญุตกับาตร และถวายพานพุม่
เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพครบ 120 ปี
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

พธิวีางพวงมาลา
ถวายราชสกัการะ เนือ่งในวนัปิยมหาราช

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 25 รูป  
เพื่อถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ ่ม เน่ืองในวันคล้าย
วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 โดยมีนายขจรศักดิ์  
เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีนครตรัง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน 
และพนกังานเทศบาลนครตรงั เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งใน
วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จดัท�แผนพฒันาเทศบาลนครตรงั

(การประชมุประชาคมท้องถิน่ ประจ�ปี พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิด “โครงการประชุม
เชงิปฏิบตักิารจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง (การประชมุประชาคมท้องถ่ิน ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1)  
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ชี้แจ้งวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์กรอบทิศทางการพัฒนา และขั้นตอน 

การด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง โดยมีการระดมความคิดเห็น เสนอประเด็นปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนาประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น
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วนัที ่5 ตลุาคม 2563 นางจนัทพิย์ รงัสปิราการ รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรบั 
คณะจากองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเกลือ น�าโดยนายพสิษฐ์ สักกะพลางกูร  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเกลือ ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3  
ส�านกังานเทศบาลนครตรงั ในโอกาสเดนิทางมาส่ง นางสาวณฐักฤตา ย้อยแสง นิติกร
ปฏิบัติการ ที่จะมาปฏิบัติงาน ณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีนครตรัง กล่าวต้อนรับพนักงานเทศบาล จ�านวน 6 ราย ในโอกาสโอนมา
สงักดัเทศบาลนครตรงั โดยมนีายช�านาญ เรืองมาก ผูอ้�านวยการส่วนบริหารการศกึษา 
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การ
ต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาล
 ในโอกาสโอนมาสังกัดเทศบาลนครตรัง

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 

วนัที ่7 ตลุาคม 2563 งานสขุาภบิาลอนามยัสิง่แวดล้อม  
จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ให้แก ่
ผู ้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครตรัง โดยมี 
นางจนัทพิย์ รงัสปิราการ รองปลดัเทศบาล เป็นผูก้ล่าวต้อนรบั
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากนางศริรัตน์  
อัครสุวรรณกุล จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และ 
นางสาวโศรดา หนพูยนัต์ เจ้าพนกังานสาธารณสขุปฎบิตังิาน
มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
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เรง่บรรจุกระสอบทราย
แจกจ่ายแกพ่ี่นอ้งประชาชน

จดัเกบ็กิง่ไม้ ขยะ สิง่ปฏกิลูท่ีกดีขวางทางน�้าในเขตเทศบาลนครตรงั

ขดุลอกสิง่กดีขวางทางน�้า บริเวณสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร ์95

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส�านัก 
การช่าง เร่งบรรจุกระสอบทราย เพ่ือมอบให้กับ 
ชาวบ้านที่ต้องการน�าไปป้องกันน�้าไหลเข้าบ้าน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส�านักการช่างออกส�ารวจและเก็บกิ่งไม้ ขยะ  
ส่ิงปฏิกูลท่ีกีดขวางการไหลของน�้าบริเวณคอสะพาน ตั้งแต่คอสะพานศาลเจ้าปักกุง  
(หนองเทา) ถงึคอสะพานวดัตนัตยาภริม และใต้สะพานสถานธนานบุาล เทศบาลนครตรงั 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าในเขตเทศบาลนครตรัง

วันท่ี 18 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าท่ีส�านักการช่างเทศบาลนครตรัง น�ารถแบคโฮ 
ลงพื้นที่ขุดลอกผักตบชวา วัชพืชที่กีดขวางทางน�้า เพื่อรองรับน�้าฝนและน�้าที่ไหลลงสู ่
คลองน�้าผุด บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าท่ีส�านักการช่างเทศบาลนครตรัง น�ารถแบคโฮ
เปิดประตูระบายน�้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (เขาแปะช้อย) เพิ่มช่องทางระบายน�้า 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ส�าเร็จ ซึ่งประตูระบายน�้าดังกล่าว จะช่วยรองรับ
และระบายน�้าจากพื้นที่ต�าบลนาตาล่วงสู่แม่น�้าตรัง

เปิดประตรูะบายน�้า เพ่ิมชอ่งทางระบายน�้าบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน

รณรงค์ก�จดัยงุลาย ด้วยมาตรการ

ส�นกัการช่าง เทศบาลนครตรงั
เดนิเครือ่งจกัร ลงแรง ป้องกนัเพ่ิมประสทิธภิาพระบายน�า้ท่วมขงัในเขตเทศบาลนครตรงั

เกบ็บา้น เกบ็ขยะ

 โรคไขเ้ลอืดออก  โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย

เกบ็น�า้
3 เกบ็
3 โรค

ตดัตน้ไมท้ีห่กัโคน่ บรเิวณชมุชนควนขนั 2

วันที่  15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่งาน 
สวนสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส�านักการช่าง  
เข้าด�าเนนิการตดัต้นไม้ทีห่กัโค่น เนือ่งจากลมกระโชก 
บริเวณชุมชนควนขัน 2

www.trangcity.go.th 13

T R A N G  M U N I C I P A L I T Yเ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง

ภารกิจ
ส�านักการช่าง



ประชมุผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ครัง้ที ่2/2563สานฝันการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน เทศบาลนครตรัง

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บา้นนาตาลว่ง)

โครงการสง่เสรมิทกัษะทางวทิยาศาสตรห์อ้ง SME

โครงการสง่เสรมิรกัการอา่น โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นศลิปะ

โครงการส่งเสรมิพัฒนาการนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย

โครงการคณุธรรมน�าความสขุ ระดบัปฐมวยั

โครงการสง่เสรมิความรูท้างวชิาการ

โครงการเรยีนรูไ้อที

โครงการอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณีฯ

สนกุคิด พิชติปัญหา พัฒนาการเรยีนรู้
ควบคู่การใชเ้ทคโนโลยอียา่งมปัีญญา

จดัการประชมุคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ครัง้ที ่4/2563

รว่มสมโภชและทอดกฐนิสามคัค ีประจ�าปี 2563

โรงเรยีนเทศบาล ๑ (สงัขวิทย์) 

โรงเรยีนเทศบาล ๒ (วดักะพังสรุนิทร)์

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2563 จัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาการนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นปฐมวัย ณ หอประชุม 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

วันที่ 2 - 11 กันยายน 2563 เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ไอที 
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
Arduino เบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 จัดโครงการส่งเสริม 
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ

วันที่  2 กันยายน 
2563 จัดโครงการส่งเสริม 
การอ่าน ประกอบด้วย กิจกรรม 
ยอดนักอ่าน กิจกรรมคลินิก
หมอภาษา (กิจกรรมอ่าน
คล่อง) และฐานกิจกรรมจาก
หอสมุดแห่งชาติ

วนัที1่6 และ 18 กนัยายน 2563 จดัโครงการส่งเสรมิ
ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ห้อง SME ร่วมกบั คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

วันที่ 1 กันยายน 2563 จัดโครงการคุณธรรมน�าความสุข ระดับปฐมวัย ณ ลานกิจกรรม 
อาคารบหุงาล�าเจยีก เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็ปฐมวยัได้ฝึกสมาธ ิมคีณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์

วนัท่ี 4 กันยายน 2563 จดัโครงการส่งเสรมิความรูท้างวชิาการ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้นกัเรยีนมคีวามรูท้ีห่ลากหลายนอกเหนอืจากในห้องเรยีน และท�ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่าง
มีความสุข

วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 จัดโครงการอนรุกัษ์วฒันธรรม ประเพณ ีและภมูปัิญญาท้องถิน่ 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้

วนัที ่30 กนัยายน 2563 จดัการประชมุคณะกรรมการ 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครัง้ที ่4/2563 ณ ห้องศาสตร์พระราชา 

วันท่ี 10 - 11 ตลุาคม 2563 คณะกรรมการสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรโรงเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2563  
ณ วัดกุฏยาราม อ.เมือง จ.ตรัง

จัดโครงการส ่งเสริมความเป ็นเลิศด ้านกีฬา 
ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ ณ  อาคาร 
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

 ได้รับโล่รางวัล ระดับดีมาก ผลการขับเคลื่อน
คณุภาพสถานศกึษาระดบัจงัหวดั ภายใตโ้ครงการ Coaching 
Teams เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศดา้นกฬีา
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรยีนเทศบาล ๔ (วดัมชัฌิมภมิู) 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขนั)

โรงเรยีนเทศบาล ๖ (วดัตันตยาภริม)
กิจกรรมทางศาสนา

ขอแสดงความยนิดี

โครงการเข้าค่ายวทิยฯ์ – คณติฯ

พิธวีนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธเิบศร

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันสารทเดือนสิบ โครงการอบรมคณุธรรม
ระดบัปฐมวยั – ประถมศกึษา

งาน ”รวมพลังนอ้มน�าพระบรมราโชบาย
ยกระดับคณุภาพการศกึษา

สรา้งเสริมความเป็นพลเมอืงดี”

โครงการศกึษาแหลง่เรยีนรูน้อกสถานที่
ปีการศกึษา 2563

โครงการศกึษาแหลง่เรยีนรู้

กจิกรรม “English Camp”

โครงการสปัดาหวิ์ทยาศาสตร์

วนัที ่12 กนัยายน 2563 นายสภุาษติ กณัฐสทุธิ์  
ผอ.สถานศึกษา เป ็นประธานในการจัดกิจกรรม  
“English Camp” โดยมวีทิยากรทีม่ากด้วยความสามารถ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงานคณะครู
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาร่วมจัดกิจกรรม 
ให้กับนักเรียน

วันที่  18 สิงหาคม 2563 จัดโครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ โดยน�านร.ไปเรียนรู้ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ หลักดี  
นร.ชั้นม. 6 ห้องศิลป์อาชีพสร้างสรรค์ สาขากีฬา  สังกัด 
ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ได้ล�าดับที่ 2 ในการ
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน  
“คิงส์ภูมิพล” ประจ�าปี  2563 ประเภทถนน (อินไลน์เรช)  
สนาม 3  ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันที่  23 กันยายน 2563 จัดโครงการเข ้าค ่าย 
วทิย์ฯ - คณติฯ โดยน�านร.ไปเข้าค่าย ณ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 จัดโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ โดยน�านักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ป.6  
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อ.สิเกา อ.วังวิเศษ และอ.กันตัง  

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางธันยากร 
แพกุล ผอ.สถานศึกษา คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เข ้าร ่วมกิจกรรมเพื่อร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุด
มิได้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางธันยากร  
แพกุล ผอ.สถานศกึษา และคณะครฝู่ายวชิาการ 
เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 
จังหวัดภูเก็ต จัดโดยส�านักศึกษาธิการภาค 6 
และได้รับรางวัลระดับดี โครงการ Coaching 
Teams เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาจังหวดั 

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางธันยากร แพ
กุล ผอ.สถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน คณะ
ครู และนักเรียนร่วมแห่หมรับ เพื่อร่วมกิจกรรม
ประเพณีของภาคใต้ ร่วมท�าบุญให้แก่บรรพบุรุษ
ผู้ล่วงลับ สร้างความรักความสามัคคีและความ
กตัญญู ณ วัดควนขัน จ.ตรัง 

นายช�านาญ เรืองมาก ผอ.ส่วนบริหาร 
การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.ส�านัก 
การศึกษา เทศบาลนครตรัง ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระงาม จ.ตรัง

นางธันยากร แพกุล ผอ. 
สถานศึกษาให้เกียรติเป ็นประธาน 
เปิดกิจกรรม ระดับปฐมวัย - ประถม
ศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ประวัติความเป็นมาและความส�าคัญ
ของบุคลส�าคัญในท้องถิ่นจังหวัดตรัง 

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมประเพณี 
ที่สืบทอดกันมา และน�าค�าสั่งสอนของพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิต 
ประจ�าวนั เช่น ร่วมประเพณวีนัสารทเดอืนสบิ จัดโครงการโรงเรยีนคณุธรรม  
เป็นต้น

โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รู้จักการสังเกต สอบถาม และสร้างจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์ท้องถิ่น  
ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนบุาลฝนัทีเ่ป็นจรงิ)

โรงเรยีนเทศบาล ๗
(วดัประสทิธชิยั)

ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็ เทศบาลนครตรงั 

โครงการประกวดมารยาทไทย

ตอ้นรบัการตรวจเยีย่ม
จากส�านกัการศกึษา เทศบาลนครตรงั

โครงการศกึษาเเหลง่เรยีนรู้
นอกโรงเรยีน

โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิ
ในโรงเรยีน

ร่วมสบืสานประเพณีลากพระ
ณ วัดประสทิธชิยั

วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 นายช�านาญ เรืองมาก ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผอ.ส�านักการศึกษา เทศบาลนครตรัง และคณะเจ้าหน้าที่ สังกัดส�านักการศึกษา เทศบาลนครตรัง  
เข้าตรวจเย่ียม โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก 
เขียนได้ โดยมีนายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ผอ.สถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงาน  
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้

กจิกรรมวนัสารทไทย

นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 8 
รก.ในต�าแหน่งหน.ศนูย์เดก็เลก็ฯ และคณะคร ูน�าเดก็เข้าไป 
เรยีนรูว้ฒันธรรม การปฏบิตัตินในการท�ากจิกรรมวนัสารทไทย 
ของชุมชน ณ วัดนิโครธาราม ตามโครงการเรียนรู้วันส�าคัญ
ทางศาสนาฯ

โครงการเยีย่มบา้นเด็ก

ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูาน

กจิกรรมสมโภชและทอดกฐิน

วันที่ 5 กันยายน 2563 ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร ศพด.นครตรัง พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์  
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 8 รก.ในต�าแหน่งหน.ศูนย์เด็กเล็กฯ และคณะ
ครูศพด.นครตรัง เข้าเยี่ยมบ้านเด็กเล็กตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก  
ได้พบปะพดูคุยกบัผูป้กครองแลกเปลีย่นความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาเด็กร่วมกัน

นายช�านาญ เรืองมาก ผอ.ส่วนบริหาร
การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.ส�านักการศึกษา  
พร้อมด้วยนายอภริกัษ์ นาคฤทธิ ์ผอ. โรงเรยีนเทศบาล 8  
รก.ในต�าแหน่งหน.ศูนย์เด็กเล็กฯ ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากอบต. เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส ในการเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ผอ. โรงเรียน 
เทศบาล 8 รก.ในต�าแหน่งหน.ศนูย์เดก็เลก็ฯ พร้อมด้วยบคุลากรศนูย์ฯ  
ร่วมสมโภชและทอดกฐิน ณ วัดนิโครธาราม
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วนัที ่13 ตลุาคม 2563  นายวัลลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าที ่
นายกเทศมนตรีนครตรัง เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับมือมวลน�้าที่อาจเข้าสู ่เขตเทศบาลนครตรัง  
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารส�านักงานเทศบาลนครตรัง โดยได้ก�าชับให้ 
ทุกส่วนพร้อมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
เหตุน�้าท่วมตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ 
จังหวดัตรัง เป็นประธานประชุมตดิตามสถานการณ์น�า้ท่วมในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั 
โดยนายวลัลภ ช่วยบ�ารุง ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายสมชาย ทิพย์รองพล หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการและขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง พิจารณาคัดเลือก 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมมรกต  
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้า 
ส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง  
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

ประชมุหวัหน้าสว่นราชการ ครัง้ที ่8/2563 ประชมุคณะกรรมการอ�านวย
การและขบัเคลือ่นโครงการและ
กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ

ประชมุเจา้หนา้ทีเ่ตรยีมความพรอ้มรบัมอือทุกภยั

รว่มประชมุตดิตามสถานการณน์�้าทว่ม
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วันที่ 15 กันยายน 2563 นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล 
พร้อมด้วยนายมนะ โสสนุย ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และหวัหน้าส่วนการงาน ร่วมต้อนรบัคณะกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้โดย 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครตรัง ในหัวข้อกิจกรรมผู้สูงอายุ

วนัที ่12 ตลุาคม 2563 นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าที ่
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ชูผอม หัวหน้าส�านักปลัด
เทศบาล นางสาววนดิา ทะระเกดิ ผูอ้�านวยการกองคลงั นางปวญีา พฒันพงศ์  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�านักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กีย่วข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายขจรศกัดิ ์เจรญิโสภา ซึง่เดนิทางมาสกัการะ 
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส 
เข้ารับต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

วนัที ่28 สงิหาคม 2563 นายมนะ โสสนยุ ผูอ้�านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางณัฐกานต์ กั่วพาณิช หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป นางศวิพร สนุทรวีงศ์ หวัหน้าฝ่ายบรกิารสาธารณสุข นางวนัทนา ฝันเชียร  
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และนางสาวธีรารัตน์ ปฏิเวธ นักวิชาการ
สุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือง
หลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งน�าโดยนายบุญสิน อ้นโตน รองปลัดเทศบาลเมือง
หลังสวน พร้อมด้วยคณะ จ�านวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ส�านักงาน
เทศบาลนครตรงั ในด้านการบรหิารกองทนุหลกัประกนัสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากเทศบาลนครเชยีงใหม่ตอ้นรบัคณะศกึษาดูงาน
จากเทศบาลเมอืงหลงัสวน

ตอ้นรบัผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั

ตอ้นรับคณะศกึษาดงูาน
จากเทศบาลต�าบลสะบ้ายอ้ย

วันที ่14 ตลุาคม 2563 นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าที่
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ชูผอม หัวหน้าส�านักปลัด
เทศบาล นางสาววนดิา ทะระเกดิ ผูอ้�านวยการกองคลงั นางปวญีา พฒันพงศ์ 
หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ส�านกัปลดัเทศบาล นายดนยั เหมนกุลู หวัหน้าฝ่าย
บรกิารและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง  
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยจากสารเคมี
	 การพ่นภายในบ้านเรือนโดยตรง	ให้ปิดหน้าต่างและเปิดประตูทางเข้าพ่น	หากเป็นการพ่นโดยรถยนต์
	 หรือภายนอกบ้านให้เปิดประตูหน้าต่างให้มากที่สุดเพ่ือรับละอองสารเคมี
	 ปกปิดอาหารและเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิดเพ่ือป้องกันสารปนเปื้ อน
	 น�าทารก	เด็กเล็ก	และคนชราออกนอกพ้ืนที่เหนือลมด้านที่ด�าเนินการพ่น
	 หากได้รับสารเคมีจากการพ่น	ให้พาผู้ได้รับละอองออกให้พ้นพ้ืนที่พ่น	นั่งพัก	สูดดมยาดม
	 เพ่ือลดอาการคลื่นไส้วิงเวียน
 หากมีอาการแพ้รุนแรง	เช่น	อาเจียนรุนแรง	เป็นลม	หน้ามืดให้น�าส่งโรงพยาบาลและแจ้งผู้ด�าเนินการพ่น
	 เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้พ่นหมอกควันเพ่ิมเติมไปประกอบการแก้พิษเบื้องต้น

ฉีดยาพ่นก�าจัดยุงลาย
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โรคน�้ากัดเท้า 

1.	 ชว่ง	1	-	3	วนัแรก ผวิหนงัจะเปื่ อยยุย่เมือ่แชน่�ำ้ ผวิหนงัแดง คนั และแสบ
2.	 ชว่ง	3	-	10	วนั อำจพบกำรตดิเชือ้จำกแบคทเีรยี ซึง่มอีำกำรปวด บวม 
 แดง มหีนองหรอืน�ำ้เหลอืงซมึออกมำ
3.	 ชว่ง	10	-	20	วนั	เกดิจำกกำรแชน่�ำ้ตอ่เนือ่งเปน็ระยะเวลำนำนหลำยวนั  
 มอีำกำรผวิหนงัแดง คนั มขียุขำว เปียก เหม็น ผวิหนังเป่ือยเป็นสขีำว  
 และแสดงอำกำรตดิเชือ้รำ

 หลกีเลีย่งการแชเ่ทา้ในน�า้เป็นเวลานาน ๆ  ถำ้เลีย่งไมไ่ดค้วรใสร่องเทำ้บทู เมือ่ขึน้จำกน�ำ้ลำ้งเทำ้ดว้ยสบูแ่ละน�ำ้ แลว้เชด็ใหแ้หง้ทนัที
 ลา้งเท้าดว้ยสบูแ่ละน�า้สะอาด หลงัเดนิ ลุยน�ำ้ เปยีกน�ำ้ หรอืไปในทีม่นี�ำ้ขงัชืน้แฉะ เชน่ ตลำดสด และเชด็เทำ้ใหแ้หง้
 ถา้มีผืน่แดงขึน้เลก็นอ้ย คนั แสบ ควรทำยำกลุ่มสเตยีรอยด ์เชน่ 0.02% Triamcinolone Cream วนัละ 2 ครัง้ จนผืน่หำย 
 ถา้มีรอยถลอกหรอืฉดีขาด ควรพบแพทยเ์พ่ือพิจำรณำใหย้ำทำฆำ่เชือ้แบคทเีรยีรว่มดว้ย
 ถา้มีอาการปวด บวม แดง มหีนองหรอืน�า้เหลอืงซมึ ซึง่เปน็อำกำรตดิเชือ้แบคทเีรยีทีร่นุแรง ควรพบแพทยเ์พ่ือพิจำรณำ

 ฉดียำฆำ่เชือ้โรค ไมค่วรซ้ือยำมำรบัประทำนเอง 
 ถา้มีการแชน่�า้เป็นระยะเวลานาน ๆ ตดิต่อกนั 3 สปัดาห ์งำ่มนิว้เทำ้เปน็ขยุเปยีกขำว มกีลิน่เหมน็ อำจตดิเชือ้รำ 

 ควรใช้ยำรกัษำเชือ้รำ เชน่ ยำขีผ้ึง้ Whitfield’s Ointment หรอื Clotrimazole Cream 
 ถา้มีบาดแผล ควรท�ำแผล และทำยำเบตำดนีฆำ่เชือ้โรค
 ไม่ใช้ของรว่มกบัผูอ้ืน่ เชน่ ผำ้เชด็ตวั ถงุเทำ้ รองเทำ้ เปน็ตน้
 ไม่เกาบริเวณทีเ่ป็นแผล เพรำะเชือ้จำกแผลอำจแพรไ่ปยงัผวิหนงัสว่นอ่ืนได้
 ใสถ่งุเทา้ รองเทา้ ทีส่ะอำด แห้ง ไมเ่ปยีกชืน้

การเกิดโรคน�้ากัดเท้า แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ด้วยความปรารถนาดีจาก.. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

ทั้งนี้นอกจากโรคน�้ากัดเท้าแล้ว การมีแผลหรือการเปื่อยยุ่ยของง่ามนิ้วเท้า หรือส่วนอื่น และเดินลุยในบริเวณที่มีน�้าท่วมขังต่าง ๆ 
ยังส่งผลให้เกิดโรคฉี่หนู หรือหากถูกวัตถุบาดเป็นแผลแคบลึก อาจท�าให้เป็นโรคบาดทะยักได้อีกด้วย 
ดังนั้นควรล้างน�้าและสบู่ทันทีหลังลงน�้า และหากมีไข้หรือเส่ียงติดเชื้อโรคบาดทะยักควรรีบไปพบแพทย์

 เปน็โรคทีพ่บบ่อยชว่งน�ำ้ทว่มขงั เดินลยุน�ำ้สกปรกเปน็เวลำนำน ท�ำใหเ้กดิเนือ้เปื่ อยยุย่
บรเิวณงำ่มนิว้เทำ้ ฝำ่เทำ้ ผวิหนงัหนำ้เทำ้ ท�ำใหเ้ชือ้รำเขำ้สูผ่วิหนงั เกดิกำรระคำยเคอืงของ
ผวิหนงั โรคน�ำ้กดัเทำ้ เป็นเชือ้รำทีช่อบเครำติน (Keratin) ซึง่เปน็สำรทีพ่บไดท้ีผ่วิหนงั ผม ขน 
และเลบ็ เชือ้เหลำ่นีจ้ะอยูบ่รเิวณผวิหนงัชัน้ตืน้ ๆ  เพรำะชัน้หนงัแทม้เีลือด / น�ำ้เหลืองซึง่สำมำรถ
ตำ้นทำนเชือ้เหลำ่นีไ้ด้

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาโรคน�้ากัดเท้า

บทความสุขภาพ: น�้ากัดเท้า…โรคที่มากับน�้าท่วมขัง       เรียบเรียงโดย: งานเผยแพร่และฝึกอบรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : “รู้ทันโรคน�้ากัดเท้า” สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, “ข้อปฏิบัติเมื่อเป็นโรคน�้ากัดเท้า” โรงพยาบาลรามาธิบดี 
     มหาวิทยาลัยมหิดล, “โรคน�้ากัดเท้า...โรคที่ต้องระวังยามน�้าท่วม” โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
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ทับเที่ยง
ชาวนครตรัง 

เทศบาลนครตรัง
ขยายเวลา การชำาระภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

โดยเทศบาลฯ จะส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี 
ไปยังผู้มีทรัพย์สิน

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว 
ให้ท่านช�าระภาษี ภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี

ภายในเดือน ธันวาคม 2563

ติดต่อช�าระภาษี ได้ที่ กองคลัง เทศบาลนครตรัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075-210782 (ในวันและเวลาราชการ)


