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และรายละเอียดแต่ละกิจกรรม / โครงการ เพิ่มเติมได้ในนางฟ้าสาร

รวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น เฟสบุ๊ก PR Nakorntrang 

หรือทางเว็บไซต์ http://www.trangcity.go.th ได้เช่นกันค่ะ

สุดท้ายนี้ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนพี่น้องประชาชน

นครตรัง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้มาร่วมใช้สิทธิ์ของท่านเลือกนายก
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ก�าหนดอนาคตของท้องถิ่นนครตรังกันค่ะ

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ 

อย่างสุจริตโปร่งใส
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เรื่อง     
จากปก1 เสียง ร่วมก�ำหนดทิศทำง

อนำคตนครตรัง
ใกล้เข ้ามาแล้วนะครับ ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังและ 

นายกเทศมนตรีนครตรัง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ซึ่งผมขอใช้โอกาสนี้ในการเชิญ
ชวนพี่น้องประชาชนผู้อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง และเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง 
ทุกท่าน ให้มาใช้สิทธิ ออกเสียงของท่าน ในการร่วมเป็นผู้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาของ 
นครตรังของเราแห่งนี้ต่อไปในอนาคต

 โดยทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
25 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ที่ว่าการอ�าเภอเมืองตรัง / ส�านักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลนครตรัง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อ 
จากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน หรือสามารถตรวจสอบสิทธิออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc ได้เช่นกันครับ

กรณีผู้ที่ต้องการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ สามารถท�าได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน  
หรอืภายในวนัที ่17 มนีาคม 2564 ครบั ซึง่หากพบว่าตนเองหรอืผูม้ชีือ่อยู่ในทะเบยีนบ้านของตน 
ไม่มรีายชือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ผู้มสิีทธเิลือกตัง้ หรือเจ้าบ้านเหน็ว่ามชีือ่บคุคลอืน่อยู่ในทะเบยีน
บ้านของตน โดยไม่ได้อาศยัอยูจ่ริง ให้ยืน่ค�าร้องต่อนายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถ่ิน 
เพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมน�าส�าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจ�าตัว 
อื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

ในกรณผีูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่สามารถเดนิทางมาใช้สทิธิเลอืกตัง้ เน่ืองจากมเีหตอัุนสมควร 
ให้ด�าเนินการแจ้งเหตุท่ีไม่สามารถไปใช้สิทธิ โดยให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอ�าเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครตรังท�าเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ�าตัวประชาชน 
ท่ีอยู ่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู ้อื่น 
ไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2564 หรือ 
ระหว่างวนัท่ี 29 มนีาคม - 4 เมษายน 2564 ส�ำหรบักรณทีีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ได้แจ้งเหตไุว้แล้ว  
หำกในวนัเลอืกตัง้เหตดุงักล่ำวได้สิน้สดุลง สำมำรถไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ทีห่น่วยเลอืกตัง้ทีต่น 
มีสิทธิได้

ส�าหรับผู ้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันท่ี 28 มีนาคมน้ี อย่าลืมน�าบัตร 
ประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ท่ีมีรูปถ่ายและมี 
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) มาแสดงตัวตนในวันเลือกตั้งด้วยนะครับ

และส�าหรับผู ้ท่ีสนใจข่าวสารการเลือกตั้งเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เฟสบุ ๊ค  
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรัง หรือ 
โทร. 075-210786 หรือทางแอปฟลิเคชัน Smart Vote ได้เช่นกัน สุดท้ายนี้ ทุกคน มีสิทธิเลือก  
เลือกเรียน เลือกอาชีพ เลือกการใช้ชีวิต และในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 
08.00 – 17.00 น. อย่าลืม ออกมำใช้สิทธิ ก�ำหนดอนำคตท้องถิ่น ณ หน่วยเลือกตั้ง 
ที่ท่านมีอยู่นะครับ

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง

•	 นายกเทศมนตรี
	 (เลือกได้หมายเลขเดียว)
•	 สมาชิกสภาเทศบาล	
	 (เลือกได้ไม่เกินหกหมายเลข)

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
และในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 (วันเลือกตั้ง) ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มีควำมจ�ำเป็นต้องมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร
เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนแสดงตนในกำรขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น

ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง เปิดให้บริการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
ในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร.  075-210193

เข้าคูหา กา  2  ใบ
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คุยกับ
ปลัดวัลลภ



ภาพบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรัง
วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

โดยการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

นครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรัง มีผู ้สมัคร 

ในต�าแหน่งนายกเทศมนตรีนครตรัง จ�านวน 6 คน  

และมีผู ้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังทั้ง  

4 เขต จ�านวน 123 คน ประกอบด้วย

• เขต 1 จ�านวน 30 คน  • เขต 2 จ�านวน 31 คน

• เขต 3 จ�านวน 31 คน  • เขต 4 จ�านวน 31 คน
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วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป ็นประธานในการ
ประชุมเตรียมความพร ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาเทศบาลนครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรัง เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพร้อม และซกัซ้อมข้ันตอนด้านการรบัสมคัรรบัเลือกตัง้ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรัง  
ที่จะมีขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน  
เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรังและนายกเทศมนตรีนครตรัง  
เลขที ่1 / 2564 เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุเมขลา ชัน้ 3 ส�านกังาน
เทศบาลนครตรัง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมี
นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผอ.ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัดตรัง ในนามของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจงัหวดัตรงั กล่าวรายงานฯ และนายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ผอ.เลอืกตัง้ 
ประจ�าเทศบาลนครตรัง ร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาล ผอ.การเลือกตั้งประจ�า
เทศบาล และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานการเลอืกตัง้จ�านวนทัง้สิน้ 144 คน  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

เทศบาลนครตรัง เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง และนายกเทศมนตรีนครตรัง
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นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ผู้อ�านวยการเลือกต้ังประจ�าเทศบาลนครตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีส�านักการช่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค ์
การออกไปใช้สิทธิเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลนครตรงัและนายกเทศมนตรนีครตรงั ทัง้ 4 มมุเมอืงในเขตเทศบาลนครตรงั เพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละกระตุน้
ให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรังและผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ณ หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 เขต

ท�ำลำยกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย

ท�ำให้ สิ้นเปลือง 
งบประมำณ

ได้ผูแ้ทนทีมุ่ง่เข้ำไปแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตน
มำกกว่ำมุ่งพัฒนำท้องถิ่น

ประชำชนและท้องถิ่น
จะไม่ได้รับกำรดูแล แก้ไขปัญหำ 
และพัฒนำอย่ำงแท้จริง

28 มีนาคม 64 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

การเลือกตั้งที่ ไม่สุจริต ส่งผลเสียต่อท้องถิ่นอย่างไร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ 
กระตุ้นให้ผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
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เทศบาลนครตรงัประชมุตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชน

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัด
เทศบาล เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ของเทศบาลนครตรงั เพ่ือให้การด�าเนนิการช่วยเหลอืประชาชนตามอ�านาจ
หน้าที่ของเทศบาลนครตรัง มีความเหมาะสม สอดคล้องตามภารกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ 
เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยสถานที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ของเทศบาลนครตรงั ตัง้อยู ่ณ ส�านกัปลดัเทศบาล ชัน้ 2 ส�านกังานเทศบาล
นครตรัง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	 เทศบาลนครตรงัจดัตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชนของเทศบาลนครตรงั	เพ่ือใหก้ารด�าเนนิการ
ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ�านาจหนา้ทีข่องเทศบาลนครตรงั	มคีวามเหมาะสม	สอดคลอ้งตามภารกจิ
และสถานการณ์ปัจจุบัน

เทศบาลนครตรัง

Smart Vote
	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ	 เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

 • ผู้สมัคร พรรคกำรเมือง
 • ควำมรู้ทำงกฎหมำย
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเลือกตั้ง

ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน

www.trangcity.go.th 07

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

เรื่องเด่น  
ณ นครตรัง



วันที่ 16 มกราคม 2564 นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัด 
เทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE  
(ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชมุชน) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กจิกรรม
พัฒนาศักยภาพแกนน�า TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และเผยแพร่ความความรู ้
ความเข้าใจให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงให้ประชาชนเป็น
แกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพตดิให้โทษและมีส่วนร่วมใน
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และร่วมกันท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 ส�าหรับการจัดโครงการในครั้งนี้  ได ้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจากเทศบาลนครตรัง และ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร
จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชน 
จากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังและชุมชนในเขตเทศบาล
นครตรัง  จ�านวน  100  คน

เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ��TO�BE�NUMBER�ONE

เปิดโครงการ�TO�BE�NUMBER�ONE�(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)�ประจำ�ปี�2564
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วันที่ 20 มกราคม 2564 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 / 2564 เพ่ือติดตามการด�าเนินงาน  
พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าด้านต่าง ๆ  โดยมี รองปลัดเทศบาล  
ผู้อ�านวยการทุกส�านัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ  
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร ่วมประชุม  
ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลนครตรัง 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงนครตรัง และสถานี 
ดับเพลิงย่อยสวนจันทน์ ได้ท�าการฝึกประจ�าสัปดาห์ เกี่ยวกับ 
การใช้อุปกรณ์ประจ�ารถและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
เช่น สายส่งน�้าดับเพลิง/ข้อต่อแบบ 2 ทาง / หัวฉีด / เชือก /  
หมวกดับเพลิง /เ ข็มขัด / ถุงมือ / ชุดดับเพลิง (scba) ฯลฯ  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความช�านาญในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงนครตรัง 

และ สถานีดับเพลิงย่อยสวนจันทน์ ได้ทำาการฝึกประจำาสัปดาห์
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายช�านาญ เรืองมาก ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.ส�านักการศึกษา เป็นประธานการประชุม
คณะท�างานโครงการสนบัสนนุการพัฒนาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษา สงักดัเทศบาลนครตรงั ครัง้ที ่2/2564 ณ ห้องประชมุเมขลา ชัน้ 3 ส�านกังาน
เทศบาลนครตรัง เพื่อพิจารณาคัดเลือกและติดตาม ประเมินการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานตามแผน 
การดูแล (Care Plan) ของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการช่วยเหลือไปแล้ว จ�านวน 8 ราย ทั้งร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
เด็กด้อย โอกาสให้ครบตามเป้าหมายที่ก�าหนดอีกจ�านวน 11 คน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ประชุมคณะทำางานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู

และเด็กนอกระบบฯ เทศบาลนครตรัง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย ทิพย์รองพล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจ�าปี 2564 ตามโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมผู้ีแทนจากส�านักงานพฒันาชมุชนอ�าเภอเมอืงตรัง ส�านกังานเกษตรอ�าเภอเมอืงตรงั ผูท้รง
คุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง
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นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
ถวายเครือ่งราชสกัการะพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร “พระบดิาแห่งมาตรฐานการช่างไทย“  วนัมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ�าปี 2564 ณ ส�านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานตรัง อ.เมืองตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการในจังหวัดตรังร่วมพิธี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทิพย์ 
รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่
งานสตัวแพทย์ ร่วมกับส�านักงานปศสุตัว์จงัหวดั
ตรัง และสโมสรโรตารีตรัง ท�าหมันสุนัขและ
แมว เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลนครตรังตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้า ตามพระปณธิาน  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ณ คอกพักสุนัขจรจัดเทศบาลนครตรัง 

กิจกรรมเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำาปี2564

ลงพื้นที่ทำาหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
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ประชมุผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ครัง้ที ่2/2563

คา่ยลกูเสอื – เนตรนารี
ประจ�าปีการศกึษา 2563

กิจกรรมวนัตรษุจีนโครงการสปัดาหห์อ้งสมดุ

โครงการ Asian Herb in Space 
ทดลองปลกูโหระพาบนพ้ืนโลกสูส่ถานอีวกาศนานาชาติ

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)
ระหวา่งวนัที ่19 - 21 พฤศจกิายน 2563 

ค่าย 1 สอวน.ดาราศาสตร์โอลิมปิก

โรงเรยีนเทศบาล ๑ (สงัขวิทย์) 

โรงเรยีนเทศบาล ๒ (วดักะพังสรุนิทร)์

วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและ 
สามัญรุ่นใหญ่ ประจ�าปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)

เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษา ที่มีส่วนส�าคัญในการ
พฒันาคน พฒันาชาตโิดยได้ด�าเนนิการส่งเสรมิกจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่ยกระดบัการศกึษาของ
โรงเรยีนในสงักดัทัง้ 8 โรงเรยีนให้มคีวามพร้อม มมีาตรฐาน และก้าวทนัการเปลีย่นแปลง
ในยุคปัจจุบัน ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อ
ให้นักเรยีนได้ศกึษาวฒันธรรมประเพณท่ีีดงีามเสรมิสร้างความรู้
ภาษาจีนสอดแทรกในทุกกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564  
จดัโครงการสปัดาห์ห้องสมดุประจ�าปีการศกึษา 2563 เพือ่ส่งเสรมิ 
และสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

ระหว่างวนัที ่8 - 11 กมุภาพนัธ์ 2564 จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โปรแกรม Geometer’s  
Sketchpad (GSP) แก่นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ทักษะและวิธีการคิดผ่านการใช้โปรแกรม 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้อง SME ในโอกาสผ่านการสอบคัดเลือก ได้เข้า ค่าย 1 
สอวน. ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นม.ต้น จ�านวน 6 คน และระดับชั้น ม.ปลาย จ�านวน 3 คน 
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2564  ณ ศูนย์ ม.วลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.แพรวา จันทร์แดง 
ด.ญ.พัทธิรา ไมตรี และด.ญ.ศุภสรา เครือเอียด ในโอกาส
ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพัง
สุรินทร์) เข้าร่วมโครงการ Asian Herb in Space ทดลอง
ปลูกโหระพาบนพื้นโลกสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างองค์การส�ารวจอวกาศญ่ีปุ่น (JAXA) 
กับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

กจิกรรมฝึกอบรมการชว่ยฟื้ นคนืชพี (CPR) 

ขอขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรที่มี 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ สาธิตและให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง   
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหันอย่างถูกวิธี  

สานฝันทางการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนนครตรัง
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โรงเรียนเทศบาล ๓ (บา้นนาตาลว่ง)
โครงการอา่นออกเขยีนไดล้ายมอืสวย

โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ประชมุผูป้กครองภาคเรยีนที ่2
ปีการศกึษา 2563

ค่ายพักแรมลกูเสือ – เนตรนารี กจิกรรมวันมาฆบชูา

ด�าเนนิการพัฒนาการจดัการเรยีนรู้
ผา่นกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวชิาชพีคร(ูProfessional Learning 
Community: PLC)

จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของทักษะกระบวนการทาง
วิชาลูกเสือ – เนตรนารีและวิชาพิเศษของลูกเสือ - เนตรนารี
ท่ีได้เรียนตามหลักสูตรฝึกความมีระเบียบวินัย เกิดความ
สามัคคี รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และน�าประสบการณ์
ตรงไปบูรณาการปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564  จัดโครงการส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
ไปเวียนเทียนและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องใน 
วนัมาฆบชูา เพือ่ระลกึถงึคณุพระรตันตรยัส่งเสรมิให้นกัเรยีน
ท�าความดี ละเว้นความชั่ว และท�าจิตใจให้บริสุทธิ์

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง ได้มาประเมินและ

จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดการขยะ น�้าทิ้ง 
และของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs

จัดประชุมผู ้ปกครอง ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับ
ทราบแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน และร่วมกันหาแนวทางในการ
ดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา

ติดตามพัฒนาการ ในการอ่านและเขียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ณ ห้องประชุม
อาคารกฤษณา

โรงเรยีนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภมิู) 
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โรงเรยีนเทศบาล ๕ (วดัควนขนั)

โรงเรยีนเทศบาล ๖ (วดัตันตยาภริม)
วชิาแนะน�าวชิาชพี คหกรรมศาสตร์

การบรหิารจดัการขยะสูต่น้แบบนวตักรรม
“เตาเผาขยะชวีมวลไรค้วนั””

กจิกรรมโรงอาหารออ่นหวาน

โครงการประชมุผูป้กครองนกัเรียนภาคเรียนที ่2 
ประจ�าปีการศึกษา 2563

ค่ายแรมคืนลกูเสือ-เนตรนารสีามญั นกัเรียนระดบัชัน้ ป.4 - ป.6กจิกรรมวนัมาฆบชูา

โครงการ 1 ตน้กลา้ 1 เยาวชน
ในสถานศกึษาในชมุชน

กจิกรรม ปลูกต้นกล้าจติอาสา  
“1 ตน้กล้า 1 เยาวชน” ในสถานศึกษาในชมุชน

บรรยากาศการเรยีนการสอนวชิาชมรม โดรนเพ่ือการศกึษา

ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมจึงได้หาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน เพื่อขจัดปัญหามลภาวะจากขยะ โดยเฉพาะ
ควนัทีเ่กดิจากการเผา จงึได้พฒันารปูแบบ “ เตาเผาขยะชวีมวล
ไร้ควัน”  ในการน้ี นายสุภาษิต  กัณฐสุทธิ์  ผอ.สถานศึกษา  
ได้ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรพเิศษในการแนะน�าขัน้ตอนการประดษิฐ์ 
เตาเผาและสาธิตวิธีการใช้งาน พร้อมทดสอบประสิทธิภาพ
การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้จริงแก่บุคลากร 
จากโรงเรียนต่าง ๆ  ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจทั่วไป

จดัวชิาแนะน�าวชิาชพี คหกรรมศาสตร์ ห้องศลิป์อาชพี
สร้างสรรค์ สาขาอาหาร ม.6/2 สอนท�าขนมบราวน่ี เพือ่ส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพเสริมให้แก่ผู้เรียน

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 จัดการเรียนการสอนวิชาชมรม โดรนเพื่อการศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน 
ได้เรียนรู้ และปฏิบัติ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์  
ผอ.สถานศึกษา สนับสนุนให้จัดท�าเรือนเพาะช�ากล้าไม้
ในชุมชน (ไม้เศรษฐกิจ ผลไม้ ฯลฯ) พร้อมทั้งแจกจ่าย 
ให้กับนักเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างจิตส�านึก 
และอุดมการณ์  ในการอนุรักษ์ต้นไม้ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรยีนภาคเรยีนที ่2 ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.อบ แก้วชเูสน  
เป็นประธาน และนางธนัยากร แพกลุ ผอ.สถานศกึษา ได้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การ จัดโครงการและพบปะผู้ปกครองชี้แจงนโยบายการ
บริหารจัดการเรียนการสอนตามมาตรการโควิด ทั้งนี้ได้มีการมอบ
ทุนการศึกษา โดยนางจันทนา กันตังกุล กรรมการมูลนิธิโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ให้กับนักเรียน จ�านวน 18 ทุน และผู้ปกครอง
ของ ด.ญ.ธัญชนก แก้วเล็ก นักเรียนระดับชั้น ป.5 ได้มอบเครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกายให้กับทางโรงเรียน

ระหว่างวนัท่ี 26 - 27 กมุภาพนัธ์ 2564 นางธนัยากร แพกลุ ผูอ้�านวยการค่าย เป็นประธาน 
โครงการการอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 กิจกรรม
การถวายราชสดุดี โดยเปิดประชุมกอง บอกวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ 
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม   
ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) จังหวัดตรัง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 เข้าร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย และร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดควนขัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมโรงอาหาร 
อ่อนหวาน  เจ้าหน้าทีก่ลุม่งานทนัตสาธารณสขุ จ.ตรงั และ
คณะ ได้ตรวจประเมินการด�าเนินโครงการของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดควนขัน)

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางธันยากร แพกุล  
ผอ.สถานศกึษา และคณะคร ูร่วมมอบพนัธุต้์นไม้แก่นกัเรยีน  
ตามโครงการ 1 ต้นกล้า 1 เยาวชน ในสถานศึกษาในชุมชน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนบุาลฝนัทีเ่ป็นจรงิ)

โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสทิธชิยั)

ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็ เทศบาลนครตรงั 

กจิกรรมเนือ่งในวนัมาฆบชูา

ขอขอบคณุผูใ้หญใ่จดี

กจิกรรมเนือ่งในวันมาฆบูชา

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 จัดโครงการเรยีนรูว้นัส�าคญัทางศาสนา ประเพณสี�าคญัของท้องถิน่และกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ 
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดนิโครธาราม เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
สมวัยแก่เด็ก ด้านสังคม

ผอ.ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ ผอ.สถานศึกษา พร้อม
ด ้วยคณะครูและนักเ รียนร ่วมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ  
วัดประสิทธิชัย

ขอบคุณผู ้ ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิธรรมกตัญญู  
ไท่หนานไต้เทียนกง ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับ  
ด.ญ.ปาริฉัตร หะรินทร์ นักเรียนระดับชั้นป.3 จาก  
คณุระลกึ หลกีภยั ณ มลูนิธธิรรมกตญัญู ไท่หนานไต้เทยีนกง  
จังหวัดตรัง

นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจ ผอ.สถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการติดตามการพัฒนาผู้เรียน เรื่องการอ่านออก เขียนได้ จาก
เทศบาลนครตรัง โดยนางศิลา สงอาจินต์ ศึกษานิเทศก์ที่มาติดตาม
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนครั้งที่ 2 พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการสอนและการออกแบบสื่อการสอนเสริมนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโปรเเกรม Mini English Program ประจ�าปี 2564 
โดยมนีายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนนายกเทศมนตรเีทศบาลนครตรงั เป็นประธานในกจิกรรม 
มีบุคลากร ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์  ผอ.สถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการรับ
ประเมนิจากคณะกรรมการพฒันาการอ่านออกเขยีนได้อ่านคล่องเขยีนคล่องลายมอืสวยของนักเรยีน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมประเมิน

นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) และนางสาววารุณี แสงสว่าง หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ดร.นภาพร แก้วพันนา 
ผูท้รงคุณวฒุ ิจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในโอกาสมานเิทศการ
เรยีนการสอนของครชูาวต่างชาตใินวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
ระดับชั้นป. 4 โดยครูชาวต่างชาติ

ตอ้นรบัคณะกรรมการตดิตามการพัฒนาผู้เรยีน

ประชมุผูป้กครองนกัเรยีนโปรเเกรม 
Mini English Program ประจ�าปี 2564

ตดิตามพัฒนาการอา่นออกเขยีนไดแ้ละลายมอืสวย

ตอ้นรบัผูท้รงคณุวฒุใินโอกาสนเิทศการเรยีนการสอน
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เทศบาลนครตรังร่วมประชมุเตรียมน�าสายไฟฟา้ลงใตด้นิ

     วันท่ี 26 มกราคม 2564 ท่ีห้องประชุม ชั้น 3 ส�านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง นายสมมาศ พุฒิพงศกร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง นายเสริฐจิตร จับปรั่ง รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง  
พร้อมด้วยนายวจิติร ด้วงอนิทร์ ผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง นายไพบลูย์ แสงศรจีนัทร์  
วิศวกรไฟฟ้าช�านาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า 
โครงการเคเบิล้ใต้ดนิถนนวเิศษกลุ โดยในทีป่ระชมุมมีตว่ิา จะด�าเนนิการรือ้ถอน
เสาไฟฟ้าแรงต�า่บรเิวณดงักล่าวในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ 2564 โดยการด�าเนินการ 
จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 ท�าการรือ้ถอนตัง้แต่สามแยกหม ี- สีแ่ยกโกกุน  
ท�าการรื้อถอนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จะด�าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 
วันเดียว และระยะที่ 2 ตั้งแต่หอนาฬิกา - สะพานไต๋ต๋อง จะด�าเนินการในช่วง
เดอืนมนีาคม จงึขอให้หน่วยงานเจ้าของสายสญัญาณสือ่สาร เช่นสายโทรศพัท์ 
สายเคเบิ้ล รื้อถอนสายทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์

      ทั้งนี้โครงการน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เทศบาลนครตรังได้ด�าเนินการ 
แล้วเสรจ็มาตัง้แต่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2557 รวมเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี แต่ยงัไม่ 
สามารถถอนเสาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านเคเบิ้ลใต้ดินได้ ต่อมา 
นายสมมาศ พฒิุพงศกร ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัตรงั ย้ายมาด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัตรงั และได้ประสานตดิตาม
เรื่องให้กับเทศบาลนครตรัง โดยมีนายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง ประสานงานร่วมกันจนสามารถด�าเนินการน�า
สายไฟลงสูใ่ต้ดนิ ส่งผลให้เทศบาลนครตรงัมถีนนทีไ่ร้สายไฟเพิม่ขึน้ ส่งเสรมิการ
เป็นเมอืงทีส่วยงามพร้อมต้อนรบันกัท่องเทีย่วผูม้าเยือนด้วยความงามของเมอืง

นายสมมาศ พุฒิพงศกร ผู ้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่ กฟภ.ตรัง ตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแรงสูง  
เข้าระบบไฟฟ้าใต้ดิน ถ.วิเศษกุล ช่วงสามแยกหมี-สีแยกโกกุ ้น  
โดยก�าหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง-แรงต�่า ช่วงที่1ในวันที่19 มีนาคม 2564

เจ ้าหน ้าที่ส�านักการช ่างระดมก�าลังซ ่อมแซมผิวจราจร 
ถนนห้วยยอดซอย1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยในการสัญจร

เดินหน้าโครงการน�าไฟฟา้ลงดิน ลงพ้ืนที่ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจร
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วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจนครตรัง ลงพื้นที่สวนสาธารณะสระกะพัง
สุรินทร์ เพือ่ตรวจสอบสาเหตปุลาตายในสระน�า้ฯ โดยน�าซากปลาและตวัอย่าง
น�้าในสระกะพังสุรินทร์ ส่งตรวจ ณ ศูนย์วิจัยเพาะเล้ียงสัตว์น�้าจืด ต�าบล 
นาโต๊ะหมงิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรัง โดยผลปรากฏว่าปลานลิทีต่ายนัน้เป็นโรค
ที่เกิดจากปรสิต เรียกว่า “เห็บระฆัง” ซึ่งเทศบาลนครตรังได้ด�าเนินการฆ่าเชื้อ
ด้วยการใส่ปูนขาวเจือจางกับน�้า และตรวจวัดค่า Ph ของน�้าทุกวัน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ร่วมกิจกรรมประเมินผลการขับเคล่ือน
งานโรคติดต่อทางเดินอาหารและน�้าดื่มในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประเมินอาการผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็น
ต้องใช้ครภุณัฑ์ทางการแพทย์ ในชมุชนบางรกั เพือ่ช่วยพฒันา
คุณภาพชีวิตแก่ชาวนครตรัง

งานสขุาภบิาลอนามยัและสิง่แวดล้อม ร่วมกบังานวางแผนสาธารณสขุ  
ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างน�้าด่ืมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ สังขวิทย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ กะพังสุรินทร์ โรงเรียน
เทศบาล ๘ อนุบาลฝันที่เป็นจริง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบริโภคในสถานศึกษาโดยตรวจสอบหาเชื้อ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้าบริโภค

ลงพ้ืนท่ีเกบ็ตวัอยา่งน�้าดืม่ในโรงเรยีน
สงักดัเทศบาลนครตรงั

เทศบาลนครตรงัเรง่แกปั้ญหาเหบ็ระฆงั
โรคระบาดในสระกะพังสรุนิทร์

กจิกรรมประเมนิผลการขับเคลือ่นงานโรคตดิตอ่ทางเดนิอาหารและน�้าด่ืมในโรงเรยีน

ลงพ้ืนทีป่ระเมนิผูป้ว่ยทีม่คีวามจ�าเป็น
ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ทางการแพทย์
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ภารกิจ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม



ด้วยความปรารถนาดีจาก...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับและ 
รบัการประเมนิจากคณะอนกุรรมการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการเพือ่ก�าหนดประยทุธ์ผลตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษอนัมลัีกษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ�าปีส�าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITAS) 
เพื่อชี้แจ้งท�าความเข้าใจแนวทางการประเมิน โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเมขลา  
ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลนครตรัง

การประชมุ การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส (ITAS)

ตอ้นรบัคณะอนกุรรมการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการ

ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายช�าระภาษี ประจ�าปี 2564
เทศบาลนครตรัง

เสียภาษีตามเวลา ช่วยพัฒนานครตรัง
คืนให้ท่านอีกหน ในรูปแบบผลของการพัฒนา

ขอให้ประชาชนที่มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครตรัง ไปติดต่อได้ที่
กองคลัง เทศบาลนครตรัง โทร. 075-210782

ภาษีป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอย 

ยื่นแบบฯ	ภป.1	เพ่ือช�าระภาษี
ตั้งแต่วันที่	

1 มกรำคม - 31 มีนำคม 2564
กรณีติดตั้ง	/	เปลี่ยนแปลงป้าย	
ให้ยื่นค�าร้องภายใน	15	วัน	

นับแต่วันที่ติดตั้ง	/	เปลี่ยนแปลง

แจ้งการประเมินภาษี
ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 

และช�ำระภำยในเดือนมิถุนำยน 2564
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ขอให้ยื่นค�าร้องแจ้งภายใน	60	วัน	
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้เจ้าของบ้าน	/	
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน	

ช�าระค่าขยะมูลฝอย	ประจ�าปี	2564	
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ฉบับเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

กิจกรรม



ที่มำ:   บทควำม “7 เคล็ดลับดูแลสุขภำพ ห่ำงไกลโรคช่วงหน้ำร้อน”- https://www.thaihealth.or.th/sook/info-body-detail.php?id=160  - ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
  บทควำม “วิธีรีเฟรชสมอง ผ่อนคลำยจิตใจ” - https://www.thaihealth.or.th/Content/47288-วิธีรีเฟรชสมองผ่อนคลำยจิตใจ.html - ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
  บทควำม “แนะวิธีดูแลสุขภำพ’กำย ใจ’ ช่วงหน้ำร้อน” - http://thaihealth.or.th/Content/41809-แนะวิธีดูแลสุขภำพกำยใจช่วงหน้ำร้อน.html- ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
เรียบเรียงโดย:  นำยพูลมนัส ชำติลีฬหำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร งำนเผยแพร่และฝึกอบรม กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลนครตรัง

สุขกาย...สุขใจ...รับหน้าร้อน....

ด้วยความปรารถนาดีจาก...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

	 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว	และคาดการณ์ว่าปีนี้ 
จะรอ้นกว่าทุกปี	ถึงอยา่งไรหนา้รอ้นก็เต็มไปดว้ยกจิกรรมมากมายทัง้เลน่น�า้สงกรานต	์การทอ่งเทีย่วทะเล	 
กจิกรรมกลางแจง้ตา่ง	ๆ	แตค่วามรอ้นนีเ่องทีท่�าใหร้า่งกายของเราออ่นลา้และและเจบ็ปว่ยไดง้า่ย	ๆ	 
พาลจะหมดสนกุกบักจิกรรมชว่งหนา้รอ้น	เทศบาลนครตรงัไดร้วบรวมสาระนา่รูท้ีจ่ะชว่ยใหช้าวนครตรงั
เตรยีมรา่งกายและจิตใจ	พร้อมทีจ่ะผา่นหนา้รอ้นนีแ้บบสขุกายสขุใจ

หากชาวนครตรังสามารถดูแลตัวเองตามวิธีการนี้ รับรองได้เลยว่า 
จะสามารถผ่านหน้าร้อนนี้ไปได้อย่าง สุขกายสุขใจอย่างแน่นอน

www.trangcity.go.th 19

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

เรื่องน่ารู้
คู่สุขภาพ

1.	 ดื่มน�้าให้เพียบงพอ	วันละ	8	-	10	แก้ว	โดยจิบบ่อย	ๆ	ตลอด 
ทัง้วนั	เนือ่งจากในหนา้รอ้นรา่งกายจะสญูเสยีน�า้ไปพรอ้มกับเหงือ่
เป็นจ�านวนมาก	น�้าที่ดื่มควรเป็นน�้าที่อุณหภูมิห้อง	เพราะน�้าเย็น
จะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารท�าให้เกิดล�าไส้อักเสบได้ง่าย
2.	หลีกเลี่ยงอาหารทอดหรืออาหารมัน	และผลไม้	 เช่น	ทุเรียน	
ลิ้นจี่	ล�าไย	ควรทานอาหารเบา	ๆ	และผลไม้ที่ช่วยดับร้อน	 เช่น	
แตงโม	มังคุด	สับปะรด	แทน
3.	ควรทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่	 เนื่องจากในหน้าร้อนแบคทีเรีย
และเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วหากทิ้งอาหาร 
ไว้ข้ามคืน	การทานอาหารท่ีมีเช้ือเหล่าน้ีจะท�าให้เกิดโรคท้องร่วง	
หรืออาหารเป็นพิษ
4.	สวมเส้ือผา้ทีร่ะบายอากาศไดด้	ีหากสวมเสือ้ผ้าทีคั่บ	แนน่	หรอื
หนาเกนิไปท�าใหเ้กดิความรอ้นสะสมและไมส่ามารถระบายออกไปได	้
น�าไปสู่การเป็นลม

1.	 อากาศร้อนอย่าร้อนตาม	มีสติอยู่กับตัว ฝึกจิตรับรู้ถึงความเครียด	เมื่อรู้สึกถึงความเครียด 
ใช้การก�าหนดลมหายใจเข้าลึก	ๆ 	นับ	1	-	4	อย่างช้า	ๆ 	ให้รู้สึกว่าหน้าท้องพอง	แล้วผ่อนลมหายใจ
ออก	โดยนบัคา้งไว	้1-8	ไลล่มหายใจออกใหห้มดจนทอ้งแฟบ	ควรท�าตดิตอ่กนัประมาณ	4	-	5	ครัง้
2.	 ใช้กลิ่นหอมบ�าบัด	กลิ่นลาเวนเดอร์	มาร์จอแรม	และดอกส้มช่วยให้ร่างกายผลิตเซโรโทนินบ�า
บัดความเครียด	ช่วยให้สงบเยือกเย็น	และผ่อนคลาย
3.	นวดผ่อนคลาย	การนวดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยคลายความตึงเครียดอย่างได้ผล	หากรู้วิธีนวดที่
ถูกต้องจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด	ท�าให้รู้สึกปลอดโปร่ง	ที่ท�าได้ง่าย	ๆ	คือ	การใช้นิ้วที่ 
ถนัดกดลงบนบริเวณกึ่งกลางระหว่างคิ้ว	หรือใช้ปลายนิ้วที่ถนัดกดจุดใต้หัวคิ้ว	ท�า	3	-	5	ครั้ง	 
นานครั้งละ	10	วินาที	โดยปล่อยเวลาผ่อนคลายนานกว่าเวลากด	จากนั้นนวดซ�า้	3	-	5	ครั้งต่อจุด	 
เท่านี้ก็ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้
4.	ท�ากิจกรรมหรืองานอดิเรกท่ีชอบไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ	ท�าอาหาร	ออกก�าลังกายเบาๆ	
ปลูกต้นไม้	นั่งสมาธิ	เล่นโยคะ	ดูหนัง	ฟงัเพลง	เล่นเกมส์	ฯลฯ	จะสามารถช่วยลดความเครียดได้
5.	หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา	เน่ืองจากจะท�าให้ขาดสติเมื่อรวมกับอากาศที่ร้อนยิ่งส่งผลท�าให้ใจร้อน
ตามน�าไปสู่การท�าสิ่งที่ไม่เหมาะสม

5.	 พักผ่อนให้เพียงพอ	 เนื่องจากในหน้าร้อนเวลาในช่วงกลางวัน
ยาวกว่ากลางคืน	ท�าให้มีเวลานอนน้อยลง	เมื่อรวมกับความร้อน 
จะท�าให้ร่างกายอ่อนเพลียอย่างรวดเร็ว	การพักผ่อนให้เพียงพอ	
หรือการงีบช่วงสั้นๆ	ในเวลากลางวันจะช่วยท่านได้
6.	หลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมกลางแจ้งนานเกินไป	 หากต้อง 
เดินทางกลางแจ้งควรกางร่มเพ่ือป้องกันแสงแดดและความร้อน
ที่จะกระทบร่างกาย
7.	 ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว	 เช่น	 
การเล่นน�า้สงกรานต์	หรือการเดินเข้า	-	ออกจากห้างสรรพสินค้า	
หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจะท�าให้ไม่สบายได้ง่าย

สขุกายในหนา้รอ้น

สขุใจในหนา้รอ้น



ทับเที่ยง

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง
-	 รายการวิทยุ	ทาง	สถานีวิทยุ	ตรัง	FM	92.75	MHz		ทุกวันจันทร์	-	ศุกร์
	 เวลา	08.00	น.	-	09.00	น.		
-	 ระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ		รายการรู้เห็นเป็นข่าว	ทุกวันจันทร์	-	วันศุกร์	
	 เวลา	15.30	น.	-	16.30	น.

ซื้อสิทธิ 
ขายเสียง 

มีความผิด

มีโทษจ�าคุก 1 -10 ปี 
และปรับ 

20,000 - 200,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
20 ปี


