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การท�างานของทมีบรหิารชดุนี้ในปีที่ผ่านมาถอืว่าประสบผลส�าเรจ็น่าพอใจ
โดยเฉพาะในเรื่องของการศกึษา เดก็นกัเรยีนในสงักดัเทศบาลนครตรงัมผีลสมัฤทธิ์
ด้านการเรยีนสงูขึ้น มผีูป้กครองมคีวามประสงค์จะให้ลกูหลานเข้าเรยีนโรงเรยีนใน
สงักดัของเทศบาลเพิ่มขึ้น ด้วยมองเหน็ถงึความพร้อมและศกัยภาพด้านการเรยีน
การสอน ที่สามารถมองเหน็ไดเ้ป็นรปูธรรมจากนกัเรยีนที่สามารถสอบเขา้เรยีนต่อ
ยงัสถาบนัการศกึษามชีื่อของจงัหวดัหรอืประเทศได้

ส่วนในเรื่องของคณุภาพชวีติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส�าคญัที่ทกุฝ่ายจะ
ต้องช่วยกนัดูแลโดยเฉพาะเรื่องขยะ ที่จะต้องมกีารจดัการอย่างเป็นระบบมาจาก
ต้นทาง การรณรงค์และขอความร่วมมอืเพื่อลดปรมิาณขยะจากบ้านเรอืน ร้านค้า
ต่างๆให้น้อยลง ในฐานะของหน่วยงานราชการก็จะดูแลในส่วนของการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ บุคลากรให้ดีที่สุด ให้ท�างานเต็มที่เต็มศักยภาพที่มีอยู่  
ไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ตนเอง สร้างความซื่อสตัย์ ซื่อตรง ในหน้าที่และอาชพี
สงัคมกจ็ะเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

ส�าหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสรงน�้า 
พระพทุธสหิงิค์ พระคู่บ้านคู่เมอืงตรงั กจิกรรมรดน�า้ด�าหวัผู้สูงอาย ุเป็นกจิกรรมที่
เราจดักนัมาทกุปีเพื่อแสดงออกถงึความรกั ความกตญัญกูตเวทต่ีอพ่อแม่ ปูย่่า ตา
ยาย และผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างยิ่งของสังคมไทยที่จะสื่อสาร
และถ่ายทอดให้เดก็ๆ รุน่ใหม่ได้ตระหนกัถงึความกตญัญ ูและแสดงให้เหน็ถงึความ
ส�าคญัของสถาบนัครอบครวั เป็นกจิกรรมที่เราจะต้องร่วมกนัอนรุกัษ์สบืสานให้คง
อยู่ตลอดไป 

สดุท้ายนี้อยากให้พี่น้องชาวตรงัมคีวามสขุในเดอืนปีใหม่ของไทย วนัที่ญาติ
พี่น้องลูกหลานได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็
อยากให้พี่น้องประชาชนทกุคนเลอืกรบัข่าวสารและมองมมุบวกในการด�าเนนิชวีติ  
อกีทั้งเมอืงตรงักเ็ป็นเมอืงท่องเที่ยวขอให้ทกุคนร่วมกนัเป็นเจ้าบ้านที่ดใีนการต้อนรบั
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ส�าหรบัพี่น้องประชาชนกอ็ยากให้ช่วยดแูลในส่วนของหน้าบ้านตนเองให้สะอาด 
เรยีบร้อย ส่วนอื่นๆ กจ็ะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลดูแล และอยากให้เป็นหูเป็น
ตาสอดส่องกรณีมีคนนอกพื้นที่แอบเอาขยะมาทิ้งในเขตเทศบาล เพราะเป็นเรื่องที่ผิด
กฎหมาย หากเกดิเหตกุารณ์เช่นนั้น ขยะกจ็ะไม่มวีนัหมดไปจากบ้านเมอืงเลย 

ชมเมืองเก่า ไหว้เจ้าแม่กวนอิม กระตุ้นการท่องเที่ยว
เขาหนองยวน คอืจดุชมววิใจกลางเมอืงตรงั จะเรยีกว่าเป็นประตูเมอืงเลยกว็่า

ได้ บนเขาสามารถมองววิเมอืงตรงัได้ 360 องศา และมอีงค์เจ้าแม่กวนอมิประดษิฐาน
อยู่ใกล้กับวัดมัชฌิมภูมิ แต่ด้วยทางขึ้นเขาค่อนข้างล�าบาก ท�าให้ไม่ค่อยได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร เทศบาลฯ จึงได้พิจารณาจะบูรณะซ่อมแซมองค์เจ้า
แม่กวนอมิ พฒันาก่อสร้างทางขึ้นเขาด้านหน้าให้มคีวามสะดวกสบายมากขึ้น และจะ
ร่วมกับวัดมัชฌิมภูมิจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ศาสนิกชนที่เข้าท�าบุญ เพื่อ
ทกุฝ่ายจะได้ช่วยกนัเป็นหูเป็นตา ดูแล ไม่ให้เกดิความเสยีหายขึ้น อกีทั้งหากมนีกัท่อง
เที่ยวต่างชาตมิากขึ้นชาวบ้านในพื้นที่กจ็ะมช่ีองทางประกอบอาชพี สร้างรายได้ จะเป็น
ผลกบัเศรษฐกจิในพื้นที่อกีทางหนึ่ง

นอกจากนี้แล้วเมอืงตรงัได้ชื่อว่าเป็นเมอืงเก่าที่สวยงามอกีเมอืงหนึ่งที่นกัท่องเที่ยว
ให้ความสนใจกบัศลิปะความงามของอาคาร บ้านเรอืนที่ยงัคงมรีปูแบบและสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ให้ได้เห็น เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนก็ไม่พลาดจะนั่งรถตุ๊กๆ หัวกบชมเมือง  
บ้านอดตีนายกฯ ชวน หลกีภยั และจวนผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั

การทำางานต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย
การท�างานไม่ว่าส่วนไหนก็ตาม เราไม่สามารถท�าได้โดยล�าพังคนเดียว ต้อง

อาศยัความร่วมมอืร่วมใจจากทกุฝ่าย ทั้งฝ่ายบรหิาร สมาชกิสภาฯ ข้าราชการประจ�า 
และส�าคัญสุดคือ พี่น้องประชาชน เพื่อจะได้น�าความต้องการ ความเดือดร้อนของ
ประชาชนมาร่วมกนัแก้ไขปัญหา หากไม่มคีวามร่วมมอืร่วมใจกนัแล้วงานกไ็ม่สามารถ
ออกมาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อยากฝากให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา มสี่วน
ไหน หรือพื้นที่ใดขาดตกบกพร่องในการดูแล หรืออยากให้เทศบาลเข้าไปดูแลแก้ไข 
ปรบัปรงุเรื่องใด กแ็จ้งเข้ามาได้ที่สายด่วนเทศบาลนครตรงั 1132  

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ 
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง

ในแต่ละปีมผีูป้กครองน�าบตุรหลานมาเข้าเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเพิ่มขึ้น
ทกุปี ผลส�าเรจ็ที่เด่นชดัด้านการศกึษาคอื มนีกัเรยีนจากโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนคร
ตรงัสามารถสอบตดิคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และมหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์ ได้ ถอืเป็นความภาคภมูใิจของผูป้กครองและเทศบาลเป็นอย่างยิ่งที่ผลของ
การตระหนกัและส่งเสรมิการศกึษาได้สมัฤทธิ์ผลอย่างเป็นรปูธรรมชดัเจน ตามค�าขวญั
ที่ว่า “การศกึษาก้าวหน้า พฒันาต่อเนื่อง สู่นครตรงัเมอืงแห่งความสขุ”

เมืองตรัง เมืองกิน แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพ
จากสถิติของโรงพยาบาลที่ผ่านมาจ�านวนผู้ป่วยโรคไขมันต่างๆ ที่มีสาเหตุมา

จากอาหารการกนิ พี่น้องชาวจงัหวดัตรงัจะตดิอนัดบัต้นๆ เสมอ เนื่องจากเมอืงตรงัเป็น
เมืองที่มีอาหารหลากหลาย ขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อย ท�าให้ประชาชนละเลยเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ เทศบาลนครตรังจึงอยากเน้นให้ผู้คนดูแลสุขภาพกันให้มากขึ้นด้วยการ
ปรบัปรงุ ซ่อมแซม สวนสาธารณะ สนามกฬีา สถานที่ออกก�าลงักาย ให้มคีวามพร้อม
รองรับประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าใช้บริการ รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ออกก�าลังกาย
เพิ่มขึ้น เพื่อขยายพื้นที่ออกก�าลงักายไปยงัชมุชนต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนมคีวามสะดวก
สบายในการเดนิทางไปออกก�าลงักายมากยิ่งขึ้น

ลดเหตุร้ายด้วยกล้องวงจรปิดทั่วเมืองตรัง
กล้องวงจรปิดได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดความสูญเสียของพี่น้องในเขต

เทศบาลนครตรงั เนื่องจากภาพที่บนัทกึได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นหลกัฐานส�าคญัในการชี้ตวั
ผู้กระท�าความผิดได้อย่างชัดเจน ลดทอนเวลาการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงของ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ลดสถติกิารส่งคดคีวามต่างๆ ขึ้นสู่ชั้นศาล ตอนนี้มโีครงการที่จะเพิ่ม
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตชุมชน ซอยต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัให้กบัประชาชนอกีทางหนึ่ง 

บ้านเมืองเป็นของเราทุกคน ต้องช่วยกันดูแล 
ปัญหาขยะ คอืปัญหาใหญ่ที่ทกุคนทกุภาคส่วนต้องช่วยกนั ให้คดิว่าบ้านเมอืง

เป็นของเราทกุคน ต้องช่วยกนัดูแลตอนนี้ได้รณรงค์การคดัแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การ
ใช้ซ�้า (Reuse) การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) แยกขยะที่สามารถขายได้ ขยะเปียก 
ขยะอนิทรย์ี ท�าให้เกดิประโยชน์จากขยะมากที่สดุ และส�าคญัที่สดุคอื หากในการด�าเนนิ
ชวีติประจ�าวนัเราสามารถลดการใช้ผลติภณัฑ์ที่ย่อยสลายยากหรอืไม่สามารถย่อยสลาย
ได้ลงแล้วหันมาพร้อมใจกันใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มากขึ้น ปัญหาขยะล้นเมือง
กจ็ะเบาบางลง 

 นโยบ�ยหนึง่ของทมีบรหิ�รเทศบ�ลนครตรงั คอื เนน้เรือ่งก�รศกึษ�
เปน็สำ�คญั เพร�ะเชือ่ว�่ก�รจะพฒัน�คนใหม้คีณุภ�พและมคีว�มเพยีบพรอ้ม
สมบรูณ ์เพือ่จะเปน็ผู้ใหญท่ีม่คีณุภ�พนัน้ตอ้งสง่เสรมิดแูลตัง้แตเ่ดก็ เตมิเตม็
สิง่ทีด่งี�มใหเ้ข�ตระหนกัรูต้ัง้แตเ่ลก็ๆ เพร�ะสงัคมปจัจบุนัยงัข�ดจติสำ�นกึและ
ข�ดคุณธรรมในหล�ยด้�น เทศบ�ลนครตรังมีโรงเรียนในสังกัด 8 โรง และ
ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก 2 แห่ง ที่ผ่�นม�ได้สนับสนุนก�รศึกษ�ในทุกด้�น โดย
เฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษ ได้มีก�รจัดห�ครูต่�งช�ติเจ้�ของภ�ษ�ม�สอน ด้วยมี 
เป�้หม�ยใหท้กุโรงเรยีนมคีณุภ�พก�รศกึษ�ทีด่ ีมคีณุภ�พเท�่เทยีมกนัในทกุด�้น 
ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัของผูป้กครองและชมุชน ตอนนีม้โีรงเรยีนนำ�รอ่งเปน็โรงเรยีน
ฝันที่เป็นจริง คือโรงเรียนเทศบ�ล 8 (อนุบ�ลฝันที่เป็นจริง), ศูนย์พัฒน� 
เด็กเล็กเทศบ�ลนครตรัง และโรงเรียนเทศบ�ล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

“การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง 
 สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข”

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 03คุยกับ
รองนายกฯ เกรียงศักดิ์

คุยกับ
รองนายกฯ เกรียงศักดิ์



ด�ารงชวีติในสงัคมได้อย่างปลอดภยัและเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีณุภาพ เพื่อก้าวสู่
การเป็นพลเมอืงอาเซยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส�าหรบักจิกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมพฒันาความรูใ้นด้านต่างๆ ทั้งแลก
เปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
ชดุใหม่ของเทศบาลนครตรงั ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการของสภา
เดก็และเยาวชน เพื่อให้สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมของสภา
เดก็และเยาวชนเทศบาลนครตรงัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อจะได้ปฏบิตัภิารกจิ
ร่วมกนัตามพนัธกจิของสภาเดก็และเยาวชนต่อไป  

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง น�าโดย  
นายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครตรัง, นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย  
นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง, สมาชิกสภาเทศบาลฯ,  
เจ้าหน้าที่กองสวสัดกิารสงัคม, กลุม่ลกูเสอืชาวบ้านเขตเทศบาลนครตรงัและอาสาสมคัร
ท้องถิ่นรกัษ์โลก เข้าร่วมโครงการ “นครตรงัท�าดเีพื่อพ่อ” (กจิกรรมอาสาสมคัรท้องถิ่น
รักษ์โลก) ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณวัดและร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่ 
พระภกิษ ุณ วดัประสทิธชิยั

ส�าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็น
กษตัรย์ินกัพฒันา อนัน�ามาซึ่งความอยูด่มีสีขุของประชาชน ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบของจิตอาสา ตามนโยบายของกรม 
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (อาสาสมคัรท้องถิ่นรกัษ์โลก) และตามแนวทางการพฒันา 
จงัหวดัตรงั รู้หน้าที่ มวีนิยั ใจอาสา เมอืงแห่งคณุภาพชวีติที่ดแีละยั่งยนื 

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพฒันาสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล
นครตรงั ประจ�าปี 2561 ซึ่งส�านกัการศกึษาเทศบาลนครตรงัจดัขึ้น เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 
2561 ณ ห้องประชมุ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรงั ทั้งนี้เพื่อสนบัสนนุ 
ส่งเสริมให้กรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง ได้มีพัฒนาการทั้งในด้าน
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ เจตคต ิและบทบาทหน้าที่ของสภาเดก็ฯ อกีทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชกิและกรรมการบรหิารสภาเดก็ฯ ได้มโีอกาสกระชบัความสมัพนัธ์ สามารถ

อบรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
ประจำาปี 
2561

เทศบาลนครตรัง

“นครตรังทำาดีเพื่อพ่อ” 
(กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ครั้งที่ 1

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256104 เรื่องเด่น
นครตรัง



เมื่อขบวนเดนิทางถงึหอนาฬิกา คูบ่่าวสาวไทย 15 คู ่เข้าร่วมพธิรีดน�า้สงัข์ที่หน้า
บรเิวณส�านกังานเทศบาลนครตรงั น�าโดยนายศริพิฒั พฒักลุ ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั 
และนางรตัยิา พฒักลุ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัตรงั สวมพวงมาลยัคล้องคอให้คูบ่่าวสาว 
พร้อมด้วยสวมมงคลแฝด และรดน�า้สงัข์ให้แก่คู่บ่าวสาว เพื่อเป็นสริมิงคลให้แก่ชวีติคู่ 
พร้อมอวยพรให้ชวีติคู่ยั่งยนืตลอดไป หลงัเสรจ็พธิคีู่บ่าวสาวทั้ง 15 คู่ ได้ร่วมบนัทกึภาพ
บรรยากาศเป็นที่ระลึก บริเวณหอนาฬิกา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งที่ส�าคัญของ
จงัหวดัตรงั 

 น�ยเกรยีงศกัดิ ์รตันสมิ�นนท ์รองน�ยกเทศมนตร ีรกัษ�ร�ชก�ร

แทนน�ยกเทศมนตรนีครตรงั พรอ้มดว้ยน�งกรรณกิ�ร ์บวัเลศิ รองน�ยก

เทศมนตรีนครตรัง ร่วมขบวนแห่ต้อนรับคู่บ่�วส�วทั้ง 15 คู่ ในพิธีวิว�ห์

ใต้สมุทร 2018 ครั้งที่ 22 ภ�ยใต้แนวคิด The Moment of Love Trang 

Thailand ซึง่กำ�หนดจดัขึน้ระหว�่งวนัที ่12-14 กมุภ�พนัธ ์2561 โดยขบวน

เดนิแหจ่�กหน�้โรงแรมธรรมรนิทร ์ไปต�มเสน้ท�งถนนพระร�ม 6 จนถงึหอ

น�ฬิก� ซึ่งเป็นระยะท�ง 800 เมตร
 โดยในขบวนประกอบด้วย ขบวนกลองยาว , ขบวนขนัหมาก , ขบวนคู่บ่าว

สาวและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งวงดุริยางค์จากโรงเรียนต่างๆ บรรเลงตลอดเส้นทาง 
บรรยากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ต่างตื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศที่พบเห็น ต่างร่วมแสดงความยินดี และอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวทั้ง 15 คู่ 
พร้อมกับมีนักเรียนยืนโบกธงต้อนรับ และมีดอกไม้โปรยปรายตลอดเส้นทางที่ขบวน
ผ่าน อบอวลไปด้วยความหวาน ความสขุ และรอยยิ้มของคู่บ่าวสาว 

ร า ย ก า ร ม ห า น ค ร ต รั ง 

ตรัง เอฟเอ็ม

FM 92.75 MHz
ทกุวนั 08.00-09.00 น.

วิวาห์ใต้สมุทร 2018 
ครั้งที่ 22 

The Moment of Love Trang Thailand

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 05เรื่องเด่น
นครตรัง



ติดต่อได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง
โรงจำ�นำ�ของรัฐ หนึ่งเดียว

ในเขตเทศบ�ลนครตรัง 
ลดดอกเบี้ยตลอดปี 2561 โทร. 075-218131

 ลดดอกเบี้ยถูก...ถูก..ลดกันทั้งปี

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50%ต่อเดือน

เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยเพียง 1%ต่อเดือน

1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2561 ปีแห่งการลด...

“ใช้บริการของรัฐ 
อัตราดอกเบี้ยตํ่า”

พระโพธิสัตว์กวนอิม (เขาหนองยวน) 

เทศบาลนครตรังเตรียมฟื้นฟู 

เมอืงตรงัจากมมุสงู แต่ปจัจบุนัพื้นที่รองรบันกัท่องเที่ยวมสีภาพเสื่อมโทรม
ไปตามกาลเวลา ท�าให้ไม่สามารถดงึดูดนกัท่องเที่ยว

ดงันั้นเทศบาลนครตรงัจงึเตรยีมด�าเนนิการก่อสร้างปรบัปรงุอาคารฯ 
และภูมิทัศน์โดยรอบให้มีสภาพสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะ
เดนิทางมายงัสถานที่ดงักล่าว โดยได้เสนอขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 
2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของกรมฯ ทั้งนี้หากได้รบังบประมาณ
และด�าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางศาสนา วฒันธรรม อนาคตจะเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูด้้านศาสนา 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน และเทศบาลนครตรัง 
มีแนวคิดสร้างศูนย์จ�าหน่ายของที่ระลึกจากชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงาน 
สร้างอาชพีแก่คนในชมุชนอกีด้วย 

 เทศบ�ลนครตรงัเตรยีมดำ�เนนิก�รพฒัน�ปรบัปรงุอ�ค�รพระโพธิ

สตัวก์วนอมิ (เข�หนองยวน) หรอื จดุชมววิเมอืงตรงั 360 องศ� เพือ่เปน็ก�ร

ฟื้นฟู พัฒน�ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งศ�สน� วัฒนธรรมของจังหวัดตรัง 
ส�าหรบัพระโพธสิตัว์กวนอมิ (เขาหนองยวน) อดตีเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคญั

ในเขตเทศบาลนครตรัง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสักการะขอพรองค์พระโพธิสัตว์
กวนอมิ โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเช่น นกัท่องเที่ยวชาวจนี มาเลเซยี สงิคโปร์ 
รวมทั้งนกัท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่เดนิทางเข้ามาเป็นจ�านวนมาก และยงัขึ้นไปชมววิ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256106 เรื่องเด่น
นครตรัง

เก็บมาฝาก



เมื่อวนัที่ 16-18 กมุภาพนัธ์ 2561 เทศบาลนครตรงั จดัการแข่งขนักฬีาว่าวไทย 
ประจ�าปี 2561 ขึ้น ณ สนามกฬีาทุ่งแจ้ง เพื่อฟื้นฟูและอนรุกัษ์การเล่นว่าว ซึ่งเป็นกฬีา
พื้นเมอืงของไทย ทั้งนี้เพื่อสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ อันก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียด 
สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมการประดิษฐ์ว่าวประเภทสวยงามและประเภทบินสูงให้คน
รุ่นหลงัได้เหน็ รวมทั้งเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์อกีทางหนึ่งด้วย

ส�าหรับการจัดการแข่งขันว่าวไทย ประจ�าปี 2561 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ การแข่งขนัว่าวบนิสูง และการแข่งขนัวา่วสวยงาม มปีระชาชนทั่วไปเขา้
ร่วมการแข่งขนัว่าวกนัอย่างคกึคกั 

แข่งขันกีฬาว่าวไทย 

เทศบาลนครตรังเร่งดำาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
พร้อมทั้งทำาประวัติสัตว์เลี้ยง หวังลดกลุ่มเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำาปี
2561 

เมื่อวนัที่ 19 มนีาคม 2561 นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ 
ปลดัเทศบาลนครตรงั พร้อมด้วยนายสมหมาย ยอดเพชร 
ผู ้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ปล่อยขบวนรถฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า เพื่อให้
บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าแก่สตัว์เลี้ยงของ
ประชาชนทั้ง 66 ชมุชน ในเขตเทศบาลนครตรงั เพื่อ
เป็นการป้องกันและลดสัตว์กลุ่มเสี่ยงของการแพร่
ระบาดของโรคพษิสนุขับ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรงั 
โดยได้รณรงค์สร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้เจ้าของสตัว์
เลี้ยงตระหนกัถงึพษิภยัโรคพษิสนุขับ้า

ด้านนายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ รองนายก
เทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั 
กล่าวว่า ช่วงอากาศที่ร้อนจดั โรคที่มากบัช่วงหน้าร้อน
มด้ีวยกนัหลายโรคที่ต้องเฝ้าระวงั โรคพษิสนุขับ้า เป็น
อีกโรคที่ก�าลังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดตรัง 
เทศบาลนครตรังจึงออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนฯใน
ชุมชนต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 

18 เมษายน 2561 ชุมชนโป๊ะเช้ง, ชุมชนท้ายพรุ, 
หลังสนามกีฬา

19 เมษายน 2561 ชุมชนวิเศษกุล

20 เมษายน 2561 ชุมชนหนองยวน

23 เมษายน 2561 ชุมชนตรอกปลา, ชุมชนย่านการค้า

24 เมษายน 2561 ชุมชนบางรัก

25 เมษายน 2561 ชุมชนศรีตรัง

26 เมษายน 2561 ชุมชนท่ากลาง

27 เมษายน 2561 ชุมชนกะพัง, ชุมชนหลังควนหาญ

30 เมษายน 2561 ชุมชนสรรพากร

1 พฤษภาคม 2561 ชุมชนควนขนุน

2 พฤษภาคม 2561 ชุมชนโคกยูง

3 พฤษภาคม 2561 ชุมชนควนขัน

4 พฤษภาคม 2561 ชุมชนนํ้าผุด

วันที่ สถานที่

วนัที่ 19 มนีาคม – 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-
15.30 น. รวมทั้งยังได้ด�าเนินการท�าประวัติสัตว์
เลี้ยง สุนัขและแมว เพื่อการควบคุมดูแลจ�านวน
สัตว์เลี้ยง ซึ่งการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนฯ ได้รับความ
สนใจจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่น�าสุนัขและแมวมา
รับวัคซีนเป็นจ�านวนมาก สัตว์เลี้ยงที่ฉีดวัคซีนฯ 
และท�าประวัติแล้วจะได้รับป้ายแขวนคอเพื่อเป็น
เครื่องยนืยนัว่าได้รบัวคัซนีเรยีบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว น�าสุนัขและ
แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสัตว์กัดหรือข่วน
ให้ไปพบแพทย์ เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย 
อย่างไรกต็ามประชาชนสามารถตดิตามตารางแผนปฏบิตังิานฉดี
วคัซนีป้องกนัพษิสนุขับ้าได้ที่ www.trangcity.go.th. 

กำาหนดการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 07เรื่องเด่น
นครตรัง



รองปลัดเทศบาลนครตรัง และนางสาวธีรารัตน์ ถัทธะพร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรัง ร่วมเป็นก�าลังใจและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
จากการเข้าร่วมกจิกรรมในครั้งนี้ 

ถนนสายต่างๆ อาท ิหน้าสถานศกึษา สวนสาธารณะ สนามกฬีา ตลาดสด
เทศบาล ตลาดนดัเอกชน จ�านวน 200 คน เข้าร่วมอบรม 

 ส�าหรบัโครงการดงักล่าวจดัขึ้น เพื่อให้ผู้จ�าหน่ายสนิค้าหรอืสิ่งของ
ในที่หรอืทางสาธารณะ มคีวามเข้าใจในเรื่องของการจดัวางตั้งจ�าหน่ายสนิค้า
ให้เป็นเรยีบร้อย สวยงาม ไม่กดีขวางทางเท้าและถนนหรอืการจราจร และ
ให้ผู้จ�าหน่ายสินค้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลก�าหนด ได้แก่ เรื่อง
ของเวลาการตั้งจ�าหน่ายสนิค้า ตลอดจนการร่วมกนัท�าความสะอาดบรเิวณ
ที่จ�าหน่ายสนิค้าหลงัจากเลกิจ�าหน่ายแล้ว อกีทั้งยงัท�าให้ผู้เข้ารบัการอบรม
ในครั้งนี้ มคีวามรูเ้กี่ยวกบัพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเปน็
ระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ. 2535 ตลอดจนเทศบญัญตัหิรอืกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากร จากกองก�ากบัการต�ารวจภูธร
จงัหวดัตรงั บรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกบัพระราชบญัญตักิารจราจร และ
วทิยากรจากกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรงั ร่วมบรรยาย
ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกบัสขุอนามยัของผู้จ�าหน่ายสนิค้า  

เมื่อวนัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 2561 ชมุชนย่านการค้า 4 ตวัแทนหนึ่งเดยีวของจงัหวดั
ตรงัและภาคใต้ ที่ได้รบัคดัเลอืกให้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 10 ชมุชนต้นแบบในการร่วมลด
ภาวะโลกร้อน ตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 12 ร่วมกิจกรรมออกบูทจัด
นทิรรศการและน�าเสนอผลงานที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างจติส�านกึให้สงัคม
ไทยได้ตระหนกัถงึปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จ�ากัด ได้ร่วมกับ
มูลนธิสิถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย จดังาน “วนัลดเมอืงร้อน ด้วยมอืเรา” ขึ้น เพื่อมอบถ้วย
รางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร และ
โล่ประกาศเกยีรตคิณุแก่โรงเรยีน ชมุชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รบัรางวลั
ชนะเลศิจากการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กจิกรรม “ลดเมอืงร้อน ด้วย
มอืเรา” พร้อมทั้งส่งมอบองค์ความรูใ้นการใช้ชวีติแบบเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการ
จดันทิรรศการจาก 20 โรงเรยีน และ 20 ชมุชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกจิกรรมฯ ระหว่าง
วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน ซึ่งมี 
คณะผูบ้รหิารเทศบาลนครตรงั น�าโดยนายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ รองนายกเทศมนตร ี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายรักเกียรติ ชูแสง  

เมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เทศบาลนครตรงั โดยงานรกัษาความสงบฯ ฝ่ายปกครอง 
ส�านกัปลดัเทศบาล จดัโครงการจดัระบบสร้างระเบยีบนครตรงัร่วมพลงัด้วยมอืเรา ประจ�าปี 2561 
ณ ห้องประชมุชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรงั โดยม ีนายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวเปิดโครงการ,  
นางสาวน�้าทพิย์ แสงศรจีนัทร์ รองปลดัเทศบาลนครตรงั กล่าวรายงาน และนายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ 
ปลดัเทศบาลนครตรงั กล่าวพบปะ พูดคยุกบัตวัแทนผู้จ�าหน่ายสนิค้าในที่หรอืทางสาธารณะตาม

จัดระบบสร้างระเบียบนครตรัง
ร่วมพลังด้วยมือเรา ประจำาปี 2561

“วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”
ชุมชนย่านการค้า 4 ตัวแทนจังหวัดตรังออกบูทจัดนิทรรศการ

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256108 เรื่องเด่น
นครตรัง



ร่วมยินดีเด็กเมืองตรังผ่านคัดเลือกศึกษาต่อ

คณะแพทย์มหาวิทยาลัยดัง
ของภาคใต้

เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2561 นายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ รองนายกเทศมนตร ี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตันตยาภิรม
วชิาการ” ครั้งที่ 5 ประจ�าปีการศกึษา 2560 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
นกัเรยีน และบคุลากรการศกึษาตลอดปีการศกึษาที่ผ่านมา ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงออก
ตามความสามารถและพฒันาศกัยภาพของตนเองในทางที่ถูกต้อง รู้จกัการท�างานเป็นหมู่
คณะมคีวามสามคัค ีและเป็นการเตรยีมความพร้อมของนกัเรยีนในการแข่งขนัทกัษะ ระดบั
โรงเรยีน ระดบัเทศบาล ระดบัภาค และระดบัประเทศในปีการศกึษาต่อไป 

โดยในการจดักจิกรรมครั้งนี้ มกีารจดันทิรรศการ การศกึษาปฐมวยั และกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ,นทิรรศการโรงเรยีนพอเพยีง กจิกรรมตลาดนดัคนอยากขาย การฉาย
ภาพยนตร์แอนเิมชั่นและกจิกรรมการแสดงบนเวทขีองนกัเรยีนแต่ละระดบัชั้นอกีด้วย 

เทศบาลนครตรงัขอแสดงความยนิดกีบันายภาณพุงศ์ ขนุจนัทร์ 
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ผ่านการ 
คัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ และ นางสาวพนดิา ศริ ินกัเรยีนชั้น ม.6 โรงเรยีน เทศบาล 2 
(วดักะพงัสรุนิทร์) ผ่านการคดัเลอืกได้เข้าศกึษาต่อ คณะแพทยศาสตร์
บณัฑติ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

โรงเรยีนเทศบาล ๑ (สงัขวทิย์) โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครตรงั เข้าร่วมงานและน�านกัเรยีน
เข้าแข่งขนัในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดบัชาต ิครั้งที่ 67 ปีการศกึษา 2560 สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา (สพป.) ระหว่างวนัที่ 11-13 กมุภาพนัธ์ 2561 และสามารถคว้า
รางวลัมาหลากหลายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ประกอบด้วย

รางวลัชนะเลศิ การประกวดผลงานสิ่งประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ ม.1- ม.3
รางวลัเหรยีญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนพินธ์ประเภทชาย ม.1-ม.3 
รางวลัเหรยีญทอง การแข่งขนันาฏศลิป์ไทยอนรุกัษ์ ม.1-ม.3 
รางวลัเหรยีญทองแดง การแข่งขนันาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 
รางวลัเหรยีญทองแดง การแข่งขนันาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
รางวลัเหรยีญทองแดง การแข่งขนัหุ่นยนต์ระดบัพื้นฐาน ม.1- ม.3
การแข่งขนัหุ่นยนต์ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2561
รางวลัรองชนะเลศิ การแข่งขนัหุ่นยนต์ มดหลบหลกีสิ่งกดีขวาง ระดบัมธัยมศกึษา
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 การแข่งขนัหุ่นยนต์กู้ภยั ระดบัมธัยมศกึษา
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 การแข่งขนัหุ่นยนต์กู้ภยั ระดบัประถมศกึษา 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วม

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 67

นิทรรศการ “ตันตยาภิรมวิชาการ” 
ครั้งที่ 5 ประจำาปีการศึกษา 2560

นางสาวพนดิา ศริินายภาณพุงศ์ ขนุจนัทร์ 

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 09เรื่องเด่น
นครตรัง



ลงทนุ การออมทรพัย์และน�าผลงานที่เกดิจากการเรยีนรู้มาแสดง
แลกเปลี่ยนกันระหว่างนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยภายในงาน 
นายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครตรัง คณะครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
จากภายนอกได้ร่วมกันซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนกัน
อย่างคกึคกั  

กจิกรรมตลาดนดัพอเพยีง 
ส่งเสริมเยาวชนรู้จักออมรู้จักใช้

เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2561 โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
นครตรัง จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการซื้อขายได้ทั้งระบบ นับแต่
การผลติ การจ�าหน่าย การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์สนิค้า การท�าบญัชกี�าไร รู้จกัแยกแยะส่วนการ

โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดัมชัฌมิภมู)ิ จดัโครงการค่ายดาราศาสตร์ 
เพื่อกระตุน้ส่งเสรมิผูเ้รยีน บคุคล และเยาวชนให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัอวกาศ สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ
ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้และมีทักษะ 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศให้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดี
ต่อวทิยาศาสตร์ โดยผ่านการปฏบิตักิจิกรรมด้านดาราศาสตร์ เป็นการ 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้แก่ผู้เรียน โดยมีนักเรียนระดับประถม
ศกึษาปีที่ 4-5 โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดัมชัณมิภูม)ิ และโรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลนครตรงัที่สนใจ จ�านวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ 

ค่ายดาราศาสตร์ กระตุ้นการเรียนรู้
เพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256110 รอบรั้วโรงเรียน



เมื่อวนัพธุที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2561 นายสภุาษติ กณัฐสทุธิ์ รองผู้อ�านวยการสถาน
ศกึษา รกัษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัควนขนั) 
เปิดเผยว่า โรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัควนขนั) ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสรญิพระรตันตรยั ท�านองสรภญัญะและการประกวดบรรยายธรรม รอบคดัเลอืก 
ระดบัจงัหวดั ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ณ วดัสารกิาราม โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสรมิให้
นกัเรยีนได้เข้าถงึหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาผ่านกระบวนการฝึกปฏบิตัแิละน�าหลกั
ธรรมทางพระพทุธศาสนามาพฒันาคณุภาพชวีติ โดยนกัเรยีนได้ศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบั
หลักธรรมตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อสาธารณชน มารยาทไทยในศาสนพิธ ี 

นายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ รอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานเปิดโครงการ
การจัดการเรียนการสอน ระบบสองภาษา 
“กิจกรรม MEP Walk Rally” ณ โรงเรียน
เทศบาล 8 (อนบุาลฝันที่เป็นจรงิ) ทั้งนี้เพื่อ
ให้นกัเรยีนมทีกัษะการใช้ภาษาองักฤษ เพื่อ
การสื่อสารได้ดขีึ้น ให้นกัเรยีนมคีวามเชื่อมั่น
ในตนเอง และกล้าแสดงออก มคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการใช้ภาษา อกีทั้งเพื่อให้ผูป้กครอง

เมื่อวนัที่ 13 มนีาคม 2561 นายทวสีทิธิ์ สมคัรกจิ ผู้อ�านวยการสถานศกึษา
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง พร้อมด้วย 
คณะครู น�านักเรียนร่วมท�ากิจกรรมในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศิลปะวิถ ี
และวงัเทพธาโร อ.ห้วยยอด จ.ตรงั ซึ่งการศกึษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที่ เป็นกจิกรรม
การเรยีนการสอนที่ส�าคญัอย่างหนึ่ง จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสเรยีนรูด้้วยตนเองท�าให้
ได้รบัความรู ้ความเข้าใจในเรื่องที่ศกึษาอย่างแท้จรงิ ทั้งยงัเป็นการเสรมิสร้างประสบการณ์
การเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนอย่างสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถพฒันาผูเ้รยีนในด้านร่างกาย 
สตปิัญญา จติใจ อารมณ์และสงัคม อกีทั้งเสรมิสร้างความสามคัคใีนหมู่คณะ ตลอด
จนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ ส�าหรับครั้งนี้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องวิถี
ชวีติแบบย้อนอดตี และได้เรยีนรู้การท�าขนมครก,และขนมจนีเส้นสด เป็นต้น 

ท.7 จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียน ท.5 ร่วมประกวดสวดมนต์คัดเลือก
ระดับจังหวัด ประจำาปี 2561

ท.8 จัด“กิจกรรม MEP Walk Rally” 

และนกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมการเรยีนรู้ร่วมกนั โดยการจดักจิกรรม MEP Walk Rally ในครั้งนี้แบ่งกจิกรรม
ตามฐาน เช่น ฐานที่1 ฉนัคอืใคร (Who am I?) ฐานที่ 2 บงิโก (Bingo) ฐานที่ 3 กระซบิ (Whisper) ฐานที่ 
4 ลูกโป่งมหศัจรรย์ (Magic Balloons) นอกจากนี้ยงัมกีารการแสดงของนกัเรยีนห้องเรยีน MEP อกีด้วย 

บรรยายธรรม ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย
ทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ยังมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกหลากหลาย เช่น โครงการวันส�าคัญทางศาสนา โครงการ
อบรมคณุธรรมจรยิธรรมและกจิกรรมสวดมนต์ทกุเช้าวนัศกุร์ ทกุๆ กจิกรรมของโรงเรยีน
เทศบาล 5 (วดัควนขนั) ส�าเรจ็ได้ด้วยความร่วมมอืและสนบัสนนุจากเทศบาลนครตรงั 
ผู้บรหิาร คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครอืข่ายชมรม
ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเสมอมา เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้
นกัเรยีนเป็นเดก็ด ีมคีวามรู้คู่คณุธรรมพร้อมส่งต่อเยาวชนสู่สงัคมไทยต่อไป 

อกีทั้งเป็นการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมให้กบันกัเรยีน
ส�าหรบัผลการประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิ

พระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะและการประกวด
บรรยายธรรม รอบคดัเลอืก ระดบัจงัหวดั ปรากฏว่า
โรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัควนขนั) ได้รบัเลอืกเป็นตวัแทน
ไปประกวดระดบัภาค ทั้ง 2 รายการ ได้แก่ สวดมนต์
หมู่สรรเสรญิพระรตันตรยั ท�านองสรภญัญะ ระดบั
ประถมศกึษา ประเภททมีหญงิล้วน และการประกวด

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 11รอบรั้วโรงเรียน



เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกรียงศักดิ์ 
รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ฟุตบอลอาวุโสหญ้าเทียม ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาล
นครตรัง โดยมีนายถนอมพงษ์ หลีกภัย กล่าวรายงาน
ส�าหรบัแข่งขนัฟตุบอลอาวโุสหญ้าเทยีม ในครั้งนี้ ได้ด�าเนนิ
การแข่งขนัระหว่างวนัที่ 14-22 กมุภาพนัธ์ เพื่อเสรมิสร้าง 
สมรรถนะร่างกายของผู้เข้าร่วมแข่งขันให้แข็งแรง ท�าให้ 
ผู้ร่วมกจิกรรม รู้จกัแพ้ รู้ชนะ รู้อภยั มนี�า้ใจนกักฬีาและ
ยงัเป็นต้นแบบที่ดใีห้กบัเยาวชนรุ่นต่อไปอกีด้วย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนจากโรงงานผลิตถุงมือ 
(บรษิทัไทยกอง) อ.กนัตงั จ.ตรงั เข้ามอบกระเช้าและหนงัสอืขอบคณุแก่
เทศบาลนครตรัง ที่ได้ช่วยเหลือในการระดมก�าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
นครตรัง พร้อมรถดับเพลิง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานฯ โดยมี 
นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และนายเอกสิทธิ์  
วงศ์เทพวาณชิย์ เป็นผู้รบัมอบ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ที่ท�าการชุมชนควนขัน นางกรรณิการ์ บัวเลิศ  
รองนายกเทศมนตรนีครตรงั ร่วมเป็นเกยีรตใินการเปิด
กิจกรรม “kick off” ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ซึ่งเป็นโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรฐับาลในระดบัพื้นที่ชมุชนตามแนวทาง
ประชารัฐ ทั้งนี้ เทศบาลนครตรังได้รับเกียรติจาก  
นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอ�าเภอเมืองตรัง  
เป็นประธานเปิดกจิกรรมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เทศบาลนครตรงั จดัโครงการ
อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พระราชบัญญัติ
การจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงาน
สถานธนานบุาล ลูกจ้างประจ�าและพนกังานจ้าง เพื่อให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 และสามารถน�าความรู้ที่ได้รบัจาก
การอบรมมาเป็นแนวปฏิบัติในการท�างานได้อย่างถูกต้อง โดย
โครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-23 
กมุภาพนัธ์ 2561 ณ โรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั  

แข่งขันฟุตบอลอาวุโสหญ้าเทียม

ตัวแทนจากโรงงานผลิตถุงมือ เข้ามอบกระเช้า

เปิดกิจกรรม “kick off” 
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

01

02

04

03

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256112 ข่าวกิจกรรม



เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2561 นายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท ์
รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครตรัง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเงินอุดหนุนกลุ่ม
พฒันาสตรเีพื่อส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมและเพื่อความเข้ม
แข็งของกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนย่านการค้า 1 ประจ�า
ปีงบประมาณ 2561 กจิกรรมฝึกอบรมการจดัท�าดอกไม้
ประดษิฐ์และดอกไม้สด ณ สมาคมแต้จิ๋ว ถ.พระราม 6 
ต.ทบัเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรงั

07 โครงการเงนิอดุหนนุกลุม่พฒันาสตรฯี 
ย่านการค้า 1 ประจำาปี 2561

เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางสาวน�้าทิพย์ 
แสงศรจีนัทร์ รองปลดัเทศบาลนครตรงั และเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม น�ารถเขน็ส�าหรบัผูป่้วย (วลีแชร์) 
ถวายแด่พระมงคล ศรมีงคล (ขนัตโิสภโณ) ซึ่งอาพาต ท�าให้
การเดนิและการปฏบิตักิจิของสงฆ์ล�าบาก ทั้งนี้การมอบรถ
วลีแชร์ดงักล่าวเทศบาลนครตรงัได้รบับรจิาคจากคณุอดลุย์ 
ทองลิ้ม เพื่อใช้ในโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตยีง

เมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 นายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท ์
รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั 
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้อง
ประชมุเมขลา ชั้น 3 เทศบาลนครตรงั โดยระเบยีบวาระการ
ประชุม เพื่อแจ้งรายงานสถานการณ์ด้านการเงินของกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพเทศบาลนครตรงั ประจ�าเดอืน พฤศจกิายน 
2560 - มกราคม 2561 รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ
ประจ�าเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ กองทนุสขุภาพเทศบาลนครตรงั ประจ�าเดอืนพฤศจกิายน 
2560 ปีงบประมาณ 2561  

เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2561 ณ ที่ท�าการชมุชนสวนจนัทน์-วดั
นโิครธ นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อม
ด้วยนางสาวน�้าทพิย์ แสงศรจีนัทร์ รองปลดัเทศบาลนครตรงั เป็น
ประธานและร่วมเป็นเกยีรตใินโครงการเงนิอดุหนนุกลุม่พฒันาสตร ี
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนา
สตรี(ฝึกอาชีพการท�าดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน) ชุมชน
สวนจนัทน์-วดันโิครธ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 เพื่อฝึกอาชพีให้
แก่กลุม่สตรใีนชมุชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ พฒันาศกัยภาพ
ในการท�างาน ซึ่งผูท้ี่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถน�าไปเป็นอาชพี
เสรมิสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครวัต่อไป

แข่งขันฟุตบอลอาวุโสหญ้าเทียม 05

06

08

ถวายรถเข็นผู้ป่วยแด่พระภิกษุอาพาต

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ฝกึอบรมการทำาดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน
หวังสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับสตรีในชุมชน
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รู้เรื่องขยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เดินหน้าลุยสร้างนครตรังเมืองสะอาด

เก็บกวาด ตัด ถาง

: ที่มา http://www.trueplookpanya.com

เศษอ�ห�ร 34.20%
ใบไม้และไม้ 6.60%
แก้ว 5.10%
เศษผ้� 4.50%
กระด�ษ 13.60%
หนังและย�ง 2.10%
อื่นๆ 8.60%
พล�สติกและโฟม 20.80%
โลหะ  2.20%
หนิเซร�มคิเปลอืกหอย กระดกู 2.30%

ชนิดของขยะ ระยะเวล�
เศษกระด�ษ 2 - 5 เดือน
เปลือกส้ม 6 เดือน
ถ้วยกระด�ษเคลือบ 5 ปี
ก้นบุหรี่ 12 ปี
รองเท้�หนัง 25 – 40 ปี
โลหะ, กระปอ๋งอะลมูเินยีม 80 – 100 ปี
ถุงพล�สติก 450 ปี
ผ้�อ้อมเด็กชนิดสำ�เร็จรูป  500 ปี
โฟม ใชเ้วล�น�นม�ก ระบไุมไ่ด้

ขยะแต่ละชนิด
ใช้เวลาย่อยสลายไม่เท่ากัน มีอะไรในถังขยะที่บ้าน

ประเภทของขยะ
เราแบ่งขยะได้เป็น 4 ประเภท คือ

46% ขยะย่อยสล�ยได้ เช่น เศษวัชพืช เศษอ�ห�ร เปลือกผลไม้ ฯลฯ 
 ส�ม�รถนำ�ไปหมักทำ�ปุ๋ยได้

42% ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่ส�ม�รถนำ�ไปข�ยได้ เช่น แก้ว กระด�ษ  
 พล�สติก โลหะ/อโลหะ ฯลฯ

9% ขยะทัว่ไป เปน็ขยะทีย่อ่ยสล�ยไมไ่ดแ้ละไมส่�ม�รถนำ�ไปรีไซเคลิได ้
 เช่น โฟม ซองบะหมี่สำ�เร็จรูป เศษหิน เศษปูน ฯลฯ

3% ขยะอันตร�ยหรือขยะมีพิษ เช่น กระป๋องย�ฆ่�แมลง หลอดไฟ 
 ถ่�นไฟฉ�ย และขยะติดเชื้อ ฯลฯ  ขยะเหล่�นี้ต้องเก็บรวบรวม 
 แล้วนำ�ไปกำ�จัดอย่�งถูกวิธี

 

 

โดยมกีารจดักจิกรรมของกองสาธรณสขุ เทศบาลนครตรงั ในการ
ลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนในแต่ละชมุชน เดนิหน้าลยุสร้าง
นครตรงัให้เป็นเมอืงสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ตดัแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้า 
ในเขตชมุชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครตรงั

นอกจากนี้ ได้มกีารเทน�้าอเีอม็ บรเิวณคูน�้า ท่อระบายน�้า ในเขต
ชุมชน เพื่อเป็นการบ�าบัดน�้าเสีย ดับกลิ่นเหม็นในท่อ ก�าจัดกากตะกอน 
จลุนิทรยี์ลดไขมนัในท่อ และแก้ปัญหาน�้าเสยี 

 รู้ไหมวา่ คนไทยกวา่ 65 ลา้นคนสรา้งขยะมลูฝอยไดม้ากถงึ 16 ลา้น
ตันต่อปี ซึ่งเป็นขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ร้อยละ 22 หรือเฉลี่ย 9,800 ตันต่อ
วัน โดยขยะมูลฝอยที่กำาจัดอย่างถูกวิธีมีไม่ถึง 40% ที่เหลือ กว่า 60% จึง
ตกค้างตามสถานที่ต่างๆ และสร้างปัญหามลพิษต่อตัวเราและชุมชน

 จ า ก น โ ย บ า ย ด้ า น
สาธารณสุข ความปลอดภัย และ 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
ต รั ง  ที่ มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ น ค ร ต รั ง มี ก า ร
พัฒนาในท้องถิ่น ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
สะอาดสวยงาม ปราศจากมลพิษ  
มีความปลอดภัย มีการบริหารด้าน
สาธารณสุขอย่างบูรณาการครบวงจร 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ขยะ

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256114 เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



เจ้าหน้าที่งานตเีส้นจราจร ส่วนการโยธา ส�านกัการช่างเทศบาลนครตรงั ด�าเนนิการตเีส้นจราจร ทาสขีอบ
ทางเท้า และเกาะกลางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการจราจรให้ประชาชน โดยมีแผนการ
ด�าเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายน 2561 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเสร็จแล้ว ประกอบด้วย 
ถนนพระราม 6 ถนนรื่นรมย์,ถนนพทัลงุ ถนนวเิศษกลุ ,ถนนพระราม6 ,ถนนห้วยยอด ขณะนี้เทศบาลฯ ก�าลงัด�าเนนิ
การตเีส้นจราจรใน ถนนเจมิปัญญา, ถนนรษัฏา (ด�าเนนิการตลอดเดอืนมนีาคม) และถนนรษัฏา (ด�าเนนิการตลอด
เดอืนเมษายน) จงึขออภยัในความไม่สะดวก 

ตีเส้นจราจร - ทาสีขอบทางเท้า-เกาะกลางถนน 
สร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการจราจร

27-28 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ โรงแรมเรอืรษัฎา อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั ทั้งนี้เพื่อให้พนกังาน
ในสงักดัเทศบาลฯ ได้มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการจดัท�าโครงการพฒันา การ
จัดท�างบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน เขยีนโครงการได้อย่างถูกต้อง 
สามารถจัดท�างบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างที่รับผิดชอบในการจัดท�า
โครงการ การจดัท�างบประมาณ และการตดิตามประเมนิผลของทกุหน่วยงานย่อย 
ทกุส�านกั/กอง และสถานศกึษาในสงักดัเทศบาลนครตรงั จ�านวน 100 คน 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารโครงการพฒันา การจดัทำางบประมาณ 
และการติดตามประเมินผลโครงการ

เทศบาลนครตรัง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ กองวิชาการฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าโครงการ
พัฒนา การจัดท�างบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการ ระหว่างวันที่ 

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 15เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



 เทศบาลนครตรัง เข้ารับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว
อาเซียน จากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในงาน The 37th ASEAN Tourism Forum 
(ATF 2018) โดยการประชุมครั้งนี้สมาชิกอาเซียนร่วมลงนามใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวทางเรือ (Cruise Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism) การทอ่งเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล (Tourism 
for All) และเพื่อส่งเสริมพัฒนา กระชับความร่วมมือ ระหว่าง  
ภาครฐั เอกชน และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงประเทศคู่เจรจา 
อัน ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซียอีกด้วย

นอกจากนี้ได้มกีารมอบรางวลั ASEAN Sustainable Tourism Award เป็นครั้งแรก
ให้กบัจงัหวดัและชมุชนเด่น อกีทั้งยงัมกีารมอบรางวลัประจ�าปี รางวลัมาตรฐาน ASEAN 
Green Hotel Standard, MICE Venue Standard, ASEAN Clean Tourist City Standard 
และ ASEAN Sustainable Award ส�าหรบัเทศบาลนครตรงัได้รบัรางวลั ASEAN Clean 
Tourist City Standard (รางวลัเมอืงท่องเที่ยวสะอาดอาเซยีน) ซึ่งม ี3 ที่ของประเทศไทย
ที่ได้รบัรางวลันี้ ได้แก่ เทศบาลนครตรงั เทศบาลเมอืงน่าน และเทศบาลเมอืงยโสธร

อย่างไรก็ตามรางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนตรังที่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดระดับอาเซียน สอดคล้องกับการด�าเนิน
งานของเทศบาลนครตรังที่ต้องการให้ทุกสถานที่สะอาด พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเยือน ทั้งนี้ก็ต้องรักษามาตรฐานด้านความสะอาดโดยอาศัยความร่วมมือ
จากทกุคนช่วยกนั 

เทศบาลนครตรงัรบัรางวลัมาตรฐานการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
เวทีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 
The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018)

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256116 เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายก
เทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานเปิดโครงการประชมุ
เครอืข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ�าปี 2561 ซึ่งจดัโดยงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เทศบาลนครตรงั เพื่อให้ความรูแ้ก่สมาชกิเครอืข่ายฯ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้เรียนรู้ถึงวิธีการสังเกต การป้องกัน  
รวมถงึการแจ้งข่าวสารถงึหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร 
เครื่องมอืเครื่องใช้ในการป้องกนัและช่วยเหลอืสาธารณภยั พร้อมทั้งสนธกิ�าลงัร่วมมอื
กันในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเรว็ ทนัต่อเหตกุารณ์ สามารถลดการสูญเสยีต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 

โดยกลุม่เป้าหมายของการประชมุเครอืข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ประชุมเครือข่ายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจำาปี 2561

ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลกูจ้างประจ�า 
พนักงานจ้างเทศบาลนครตรัง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อาสาสมคัรมูลนธิ ิผู้น�าชมุชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครฐัและ
เอกชนในเขตเทศบาลนครตรงั ประมาณ 120 คน โดยได้รบัการสนบัสนนุวทิยากรจาก
กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดตรัง ซึ่งมาบรรยายในเรื่องวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกเครือข่าย ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ
ประสบการณ์ในการช ่วยเหลือด ้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
การก่อวนิาศกรรม ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิณ ห้องประชมุอาคารอเนกประสงค์
ชั้น 1 เทศบาลนครตรงั 

ส�าหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศกจิ พนกังานเทศบาล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครต่างๆ ในเขต
เทศบาลนครตรงั ในการช่วยเหลอืประชาชนและนกัท่องเที่ยว
กรณีประสบเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้ได้รับการบริการที่ได้
มาตรฐาน ทนัท่วงท ีทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ได้มคีวามรู้
พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถน�า
ความรูท้ี่ได้รบัมาปรบัใช้ในการปฏบิตังิานและมบีทบาท
ในการด�าเนินการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้มแข็ง
และยั่งยนื

โดยครั้งนี้ มีผู้ร่วมอบรม ตามกลุ่มเป้าหมาย  
ทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกจิ เจ้าหน้าที่

ฝึกอบรมทบทวนเทศกิจ
การแพทยฉ์กุเฉนิ ประจำาป ี2561

 เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม 2561 เทศบาลนครตรงั โดย
งานรกัษาความสงบ ฝ่ายปกครอง ส�านกัปลดัเทศบาล จดั
โครงการฝึกอบรมทบทวนเทศกจิการแพทย์ฉกุเฉนิ ประจ�า
ปี 2561 โดยมนีายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาลนครตรงั 
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวพบปะ 
ผู้ร่วมโครงการ และนายณัฐพงศ์ เพ็งเกตุ หัวหน้างาน
รกัษาความสงบ กล่าวรายงาน 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เจ้าหน้าที่อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) พนกังานเทศบาลและ
อาสาสมัครต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ร่วมฝึกอบรม
ทบทวนในเรื่องระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิและการแจ้งเหต ุ
การประเมินสถานการณ์และการประเมินผู้บาดเจ็บ  
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน การยกและการ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจบ็ตลอดจนสถานการณ์จ�าลอง และ
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเสียเลือดและการบาด
เจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งการฝึกอบรมและฝึก
ปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฯ มีความพร้อม 
มคีวามสามคัคแีละความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าที่และ
สามารถท�างานได้อย่างเป็นระบบ รวดเรว็ในการช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภาวะฉกุเฉนิ ให้ได้รบัการช่วยเหลอืได้อย่างถกูต้อง
และปลอดภัยก่อนส่งถึงโรงพยาบาล เพื่อลดการสูญเสีย
แก่ชวีติและทรพัย์สนิของนกัท่องเที่ยวและประชาชน 

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 17เจาะประเด็น
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กลุ่มเสี่ยง
ฮีทสโตรก
6

อันตราย
ช่วงหน้าร้อน

การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมแดดมี 5 ขั้นตอน

1. นำ�ผู้มีอ�ก�รเข้�ร่ม นอนร�บ ยกเท้�สูงทั้งสองข้�ง ถอดเสื้อชั้นนอกออก

2. เทนำ้�เย็นร�ดลงบนตัว เพื่อลดอุณหภูมิร่�งก�ยให้ลดตำ่�ลงโดยเร็วที่สุด

3. ใช้ผ้�ชุบนำ้�เย็นหรือ นำ้�แข็งประคบต�มซอกคอ รักแร้ ข�หนีบ

4. ไม่ควรใช้ผ้�เปียกคลุมหัว เพร�ะจะขัดขว�งก�รระเหยของนำ้�ออกจ�กร่�งก�ย

5. รีบนำ�ส่งโรงพย�บ�ลที่ใกล้ที่สุดหรือโทรศัพท์ขอคว�มช่วยเหลือส�ยด่วน 1669

ห�กจำ�เปน็ตอ้งอยูก่ล�งแดดทีร่อ้นจดัใหก้�งรม่หรอืใสห่มวก ดืม่นำ้�เปล�่ม�ก ๆ  ตลอดทัง้วนั 
โดยไม่ต้องรอหิวนำ�้ ไม่ทิ้งเด็กเล็กหรือผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไว้ในรถที่จอดต�กแดด เพร�ะ
อ�จเสียชีวิตจ�กคว�มร้อนได้

ผูท้ีท่ำ�ง�นหรอืทำ�
กิจกรรม
กล�งแดด

ผู้ที่มีโรคประจำ�ตัวเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 
5 ปี และผู้สูงอ�ยุ1 2 3

ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใน
ปริม�ณม�ก

ผู้ที่พักผ่อน
ไม่เพียงพอ

คนอ้วน4 5 6

เหตุสาธารณภัย ตลอดจนเพิ่มทักษะในการรู ้จักสังเกต เฝ้าระวัง วัตถุต้องสงสัย 
เกี่ยวกับระเบิดและสิ่งรอบข้างในเบื้องต้น มีการจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง 
จากระเบิดได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นจิตอาสาร่วมกันช่วยเหลือ ดูแล ปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยยกการจ�าลองสถานการณ์ 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เหตุการณ์ระเบิด จ�านวน 2 ครั้ง ณ บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟตรัง  
และบริเวณลานจอดรถโรงแรมธรรมรินทร์ และส่วนที่ 2 เหตุการณ์เพลิงไหมบริเวณชั้น 4  
และ 5 อาคารโรงแรมธรรมรนิทร์ โดยมผีู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ จ�านวน 100 คน 

ดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว  
ผูเ้ข้าใช้พื้นที่อาคารสถานประกอบการ โรงพยาบาล โรงแรม และย่านการค้าในเขต
พื้นที่เทศบาลนครตรงั ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร สถานี
รถไฟ เป็นต้น

ดงันั้นจงึได้จดัโครงการดงักล่าวขึ้น เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประชาชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น
ประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ประจ�าปี 2561 (แผนเผชิญเหตุป้องกันชุมชนและการก่อ
วนิาศกรรมสถานที่ส�าคญั) ณ บรเิวณสถานรีถไฟตรงั จงัหวดั
ตรงั ทั้งนี้นายเกรยีงศกัดิ์ รตันสมิานนท์ รองนายกเทศมนตร ี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่าจาก
สถานการณ์ที่จังหวัดตรังเกิดเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่ 11 
สงิหาคม 2559 ณ บรเิวณถนนรื่นรมย์ ต.ทบัเที่ยง ท�าให้มี
ผู้บาดเจบ็หลายรายและเสยีชวีติ 1 คน เหตกุารณ์ดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติของประชาชนชาวจงัหวดัตรงั
เป็นอย่างมาก เนื่องจากจงัหวดัตรงัไม่เคยปรากฏเหตกุารณ์
เช่นนี้มาก่อน เทศบาลนครตรงัเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจำาปี 2561

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 256118

สาระน่ารู้

เจาะประเด็นทับเที่ยง
สาระน่ารู้



ประธานชมรม อสม สงักดัศนูย์บรกิารสาธารณสขุ
ที่ 1 .ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสาน แจ้งข่าว 
ระหว่างชุมชนกับเทศบาลฯ ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาล 
นครตรงันั้นประกอบด้วย 27 ชมุชน แต่โรงพยาบาลเข้า
มาดูแล 11 ชมุชน ส่วนอกี 16 ชมุชม อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลนครตรงั แต่ถ้าส่วนไหนมกีจิกรรม จดัสมัมนา 
อบรม กส็ามารถรวมกลุ่มจดักจิกรรมร่วมกนัได้ 

บทบาทส�าคัญของชมรม อสม. มีหน้าที่เข้าไป
ดูแลชมุชนตั้งแต่ตั้งท้อง ให้ค�าปรกึษา จนคลอด รวมไป
ถงึผู้สูงอาย ุผู้ป่วยตดิเตยีง คดักรองผู้ป่วยเบาหวาน

นอกจากนี้ยงัมโีครงการหรอืกจิกรรมที่ อสม.ได้
ด�าเนนิการจดัท�าขึ้นอกีหลากหลายโครงการ ได้แก่ งาน
สวสัดกิาร อสม.คอื มกีารเกบ็เงนิสมาชกิ ปีละ 200 บาท 
ในกรณ ีสมาชกิ ญาตขิองสมาชกิ เกดิเสยีชวีติ กจ็ะน�า
เงินส่วนนี้มาช่วยเหลือในการเคารพศพ หรือมอบเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือ อาจเป็นเงินจ�านวนไม่มากนัก แต่
เป็นการมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างในกลุม่สมาชกิ

“มีจิตสำานึกที่ดี มีศรัทธาในการทำางาน 
เพื่อให้การทำางานในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ทำางานเอาใจแลกใจ ผลคือความสำาเร็จ แม้จะ
เหนื่อยแต่ก็มีความสุข 
ชลากร พิมลเดชกุล 
ประธานสตรีวัดกุฏยาราม 2

นางสาวขนิตฐา อายุก
ประธานชมรม อสม.เทศบาลนครตรัง

ด้วยกัน และการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 
ศูนย์ ที่จดัขึ้นเป็นประจ�าทกุปี

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ 
เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ รดน�้าผูส้งูอายใุนชมุชน โดยหลายๆ 
กจิกรรมที่ได้ด�าเนนิการจดัขึ้น ทางเทศบาลนครตรงั กเ็ข้า
มาช่วยสนบัสนนุ ส่งเสรมิ เช่น สนบัสนนุของรางวลั หรอื
น�า อสม.ไปศกึษาดงูาน เพื่อเป้าหมายคอื น�าความรูท้ี่ได้
มาพัฒนาชุมชนของตัวเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ตั้งแต่ พ.ศ.2536 เข้ามาเป็นสมาชกิ อสม. จนกระทั่งรบั
หน้าที่เป็นประธาน ชมรม อสม. สิ่งที่ได้รบั คอื เรื่องของ
ความสามคัค ีความเสมอภาค ท�างานในรปูแบบของการ
เป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อน ร่วมอดุมการณ์เดยีวกนั มจีติ
สาธารณะเหมอืนกนั งานที่ออกมากจ็ะราบลื่นและประสบ

ถึงแม้หน้าที่หลักของการเป็นประธานสตรีฯ คือ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการท�างานจาก
เทศบาลนครตรงั แล้วมาถ่ายทอดข้อความต่อไปยงัคณะ
กรรมการเพื่อแจ้งกระจายข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชน
ในชุมชนที่รับผิดชอบ แต่ในการท�างานจริงแล้ว ชลากร 
พมิลเดชกลุ ประธานสตรวีดักฏุยาราม 2 นั้นท�ามากกว่า
แค่การเข้าประชมุ การได้ลงพื้นที่สอบถาม ช่วยเหลอื ดแูล
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นส�าคญัที่สดุ

“งานของกลุม่สตรคีอืงานที่ไม่ได้มเีงนิเดอืนค่าจ้าง
ใดๆ เป็นงานที่ทุกคนเข้ามาด้วยใจ เมื่อมีกิจกรรมอะไร 
ทางเทศบาลนครตรงัจะแจ้งรายละเอยีดมาเช่น งานบญุ 
งานประเพณ ีกจิกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น 
กจ็ะบอกกล่าวไปยงัแม่บ้านในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ สอบถาม
ความสมัครใจไม่ได้บังคับ เพราะเป็นงานจิตอาสา ไม่มี
ค่าตอบแทน แต่กจ็ะได้รบัความร่วมมอืจากทกุคนด้วยดี

เสมอมา ทกุคนพร้อมใจที่จะช่วยเหลอืและร่วมกจิกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างด ีส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากการดูแล
ใส่ใจจากประธานและคณะกรรมการสตรฯี ท�าให้ทกุคน
ซาบซึ้งใจ เมื่อมกีจิกรรมจงึพร้อมใจกนัท�าอย่างเตม็ที่” 

แม้เป็นกลุ่มสตรีฯ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดูแล
เฉพาะเรื่องของผู้หญงิเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถงึ ผู้ป่วย คน
พิการ เด็กและเยาวชน ทางกลุ่มสตรีก็ต้องเข้าไปดูแล 
สอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการ สิ่งใดขาดเหลอื ก็
จะเกบ็ข้อมลูเหล่านี้เพื่อไปเสนอยงัที่ประชมุกบัเทศบาลฯ 
เพื่อได้หาแนวทางการช่วยเหลอือย่างเป็นระบบต่อไป โดย
เฉพาะเรื่องการศกึษาของเดก็ๆ มหีลายครอบครวัที่ฐานะ
ไม่เอื้ออ�านวยจะให้ลูกเรยีนในระดบัสูงขึ้นได้ กจ็ะมาคดิ
กันว่าท�าอย่างไรจะให้เด็กเหล่านี้มีทุนการศึกษาได้เรียน
ต่อ กต็้องเกบ็ข้อมูลมาคยุกนั หากไม่ได้ลงพื้นที่เราจะไม่
ทราบเลยว่าปัญหาของชมุชนที่แท้จรงิมนัคอือะไร 

“เมื่อรบัต�าแหน่งมาใหม่ๆกก็ลวัว่าจะไม่สามารถ
ท�าหน้าที่ได้ด ีกลวัจะไม่ได้รบัความร่วมมอืจากชมุชน แต่
คดิว่าเมื่อเข้ามาแล้วกต้็องท�าให้ดทีี่สดุ เตม็ที่ที่สดุ เมื่อได้
รับงานอะไรมาก็ต้องท�าให้ส�าเร็จ เมื่อท�างานได้ส�าเร็จ  
เรากม็คีวามสขุ มคีวามภูมใิจ ถงึจะเหนื่อยเรากม็คีวาม
สขุ กไ็ด้รบัการยอมรบัเพราะเรามาเพื่อท�างานจรงิๆ บาง
ครั้งกช่็วยเหลอืเป็นเงนิทอง แต่ไม่ใช่ว่าการที่เราให้เงนิเขา
คอืการใช้เงนิซื้อ แต่ในเมื่อเรามมีากกว่าและสามารถช่วย
เหลอืได้ในระดบัหนึ่งที่พอสมควรและไม่ได้ท�าให้เราเดอืด

ร้อน กช็่วยไป ถอืว่าเราท�าด้วยใจ เอาใจแลกใจมากกว่า 
ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ เมื่อวนัหนึ่งที่เราต้องการความช่วย
เหลือ ทุกคนก็จะมาช่วยด้วยใจจริงเช่นเดียวกัน เพราะ
เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเป็นตัวเงิน ก็เป็นความภูมิใจ
อย่างหนึ่ง”

ในมุมมองของประธานสตรี ในฐานะผู้หญิงคน
หนึ่งมองว่า ผูห้ญงิสมยันี้เก่งและเข้มแขง็ขึ้น ตามทนัโลก 
ทนัสงัคม ผู้หญงิที่เก่งและฉลาดมกัจะไม่พูดมาก แต่เขา
จะรู้ตวัว่าจะจดัการชวีติตวัเองอย่างไร พร้อมรบัได้ในทกุ
สถานการณ์ ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต และท�าได้ทุก
เรื่อง หากผู้หญงิไม่เข้มแขง็พอ เมื่อเกดิปัญหาอะไรขึ้น ก็
คดิมากและจะท�าลายตวัเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง มี
หลายครั้งที่คุณชลากร ต้องรับฟังปัญหาครอบครัวของ
คนในชมุชนกช็่วยแนะน�า ให้ค่อยๆ แก้ปัญหากนัไป แต่
ก็ต้องพูดให้เขาตระหนักว่าถึงผู้หญิงจะเก่งแค่ไหน อาจ
จะอยู่ด้วยตัวเองได้ แต่สถาบันครอบครัวก็ส�าคัญที่สุด
เสมอส�าหรบัลูก

“ส่วนตวัแล้วหากเจอเรื่องไม่สบายใจหนกัๆ กจ็ะ
ไหว้พระ สวดมนต์ เป็นที่พึ่งทางใจ ให้เราเข้มแขง็ อดทน 
มสีต ิมปัีญญาในการแก้ปัญหาขอให้ปัญหาทกุอย่างผ่าน
พ้นไป หากเป็นปัญหาที่บ้าน เมื่อออกไปท�างานข้างนอก
ปัญหาทกุอย่างกต้็องทิ้งไว้ที่บ้าน ไปท�างานกต้็องรูห้น้าที่
ตวัเองว่าเราก�าลงัท�าอะไรอยู่ เราสวมเสื้อตวัไหน ต้องท�า
หน้าที่อะไร แม้มปัีญหาส่วนตวักต้็องแยกเรื่องส่วนตวักบั
เรื่องงานให้ออก หากเป็นปัญหาเรื่องการท�างาน ก็ต้อง
หนัหน้าคยุกนั เพื่อให้รูต้้นเหตขุองปัญหา แล้วจะแก้ปัญหา
ได้” 

ผลส�าเรจ็ตามที่ตั้งใจไว้
สดุท้าย ในฐานะที่เป็นแกนน�าในด้านสขุภาพ อยาก

จะให้ดูแลตนเอง ครอบครวั สงัคม คนในชมุชน ให้มกีาร
ปรบัเปลี่ยนสขุภาพในทางที่ด ีอยากให้ทกุคนตั้งใจท�างาน 
ด้วยความเต็มใจ มีจิตส�านึกที่ดี มีศรัทธาในการท�างาน 
เพื่อให้การท�างานในชมุชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2561 19คุยกับ
ประธานอสม./ประธานสตรี
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