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การท�างานอย่างต่อเนื่องและมรีะเบยีบแบบแผน คอื สิ่งที่จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็
ในทกุการท�างาน แม้ประสบเหตอุนัจะท�าให้งานสะดดุหากเรามุ่งมั่นและตั้งใจจรงิแล้ว 
กค็งไม่มอีปุสรรคไหนจะท�าให้ความตั้งใจในการท�างานของเราต้องสะดดุไปได้ 

ในห้วงเดอืนรอมฎอนเป็นเดอืนแห่งศรทัธาของพี่น้องมสุลมิ เทศบาลนครตรงั 
ได้ให้ความส�าคัญกับทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมด้วยตระหนักในบทบัญญัติแห่ง
ศาสดาในทกุศาสนากค็อื การให้ทกุคนเป็นคนด ีสามารถอยู่ร่วมกนัได้ด้วยความ
สงบสุข ยอมรับซึ่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังค�ากล่าวที่ว่า อยู่อย่างแตกต่าง 
แต่ไมแ่ตกแยก นั่นคอืสิ่งที่สะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัตรงัให้เป็นที่รู้จกั 
ผ่านวิถีชีวิตที่หลากหลายทั้งวิถีประจ�าวัน อาหารการกิน ศาสนา พิธีกรรม  
ความเชื่อต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือศรัทธาในจิตใจที่ทุกคนยึดเหนี่ยวในการด�ารงชีวิต 
เทศบาลนครตรังก็ยังคงยึดมั่นในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกชาติ ทุกศาสนา  
ให้ได้รับการบริการที่เท่าเทียมตามสิทธิที่พึงมีพึงได้รับของประชาชนทุกคน  
เฉกเช่นเดยีวกนักบัพี่น้องประชาชนกต็้องพงึตระหนกัในสทิธแิละหน้าที่ของตนเอง  
อย่างง่ายที่สดุคอืการรบัผดิชอบในหน้าที่ของตนให้เตม็ที่และดทีี่สดุ หากทกุคนทกุบ้าน
ปฏบิตัเิช่นเดยีวกนักจ็ะส่งผลถงึสงัคมโดยรวมจะมคีวามสขุด้วยเช่นเดยีวกนั 

นางฟ้าสารฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวสาร การท�างานของเทศบาลนครตรัง 
ภายใต้การน�าของนายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรนีครตรงั ท่านได้สานต่องานด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่
พี่น้องประชาชน การมอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในปีที่ผ่านมา และการร่วม
กนัหามาตรการวางแนวทางป้องกนัและเตรยีมรบัมอืกบัภยัธรรมชาตทิี่อาจจะเกดิ
ซ�้าขึ้นมาอกี ให้มผีลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลให้น้อยที่สดุ 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ก�าลัง 
ว่างงาน หรอืต้องการพฒันาปรบัปรงุฝีมอืตนเองที่มอียูใ่ห้ดยีิ่งขึ้น หรอืจะน�าไปเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในสิทธิที่ 
พี่น้องประชาชนพงึมพีงึได้รบั โดยเทศบาลฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสรมิอาชพีและ
เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจ ได้มีอาชีพ มีงาน มีรายได้ 
ความส�าเร็จนั้นก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครตรังที่มุ่งเน้นให้พี่น้อง
ประชาชนมคีวามสขุในชวีติเช่นกนั 
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C o n t e n t s



ต้องก�าจดัขยะมากถงึ 30-40 ตนั เทศบาลฯ จงึได้เพิ่มทั้งบคุลากรในการจดัเกบ็ขยะ
และรถขยะอกี 5 คนั เพื่อประสทิธภิาพในการท�างานให้ดยีิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าบ้านเมอืง
ที่สะอาดกเ็ป็นหน้าตาของเมอืงและพี่น้องชาวตรงัเช่นกนั

นอกจากเรื่องของความปลอดภยัและปัญหาขยะแล้ว สิ่งที่เทศบาลนครตรงัยงั
เป็นห่วงและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคือปัญหาเรื่องของน�้าท่วม เป็นอีกเรื่องเร่งด่วนที่ 
ทกุฝ่ายจะต้องร่วมมอืกนัหามาตรการป้องกนัและเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ 
น�้าท่วมก่อนจะถงึฤดฝูนอย่างเป็นทางการในอกีไม่กี่เดอืนข้างหน้า การวเิคราะห์ถงึสาเหตุ
และปัญหาของอทุกภยัจงึเป็นเรื่องส�าคญั หากรู้ต้นเหตทุี่แน่ชดักส็ามารถหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาได้ถูกจุดโดยไม่เสียเวลา ซึ่งคลองห้วยยางก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่มี
สาเหตมุาจากน�า้ไม่สามารถระบายได้ทนัในบางจดุที่ตื้นเขนิและมลีกัษณะเป็นคอขวด 
ประกอบกับปริมาณน�้าฝนมีมาก ท�าให้น�้าล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลฯ  
เมื่อปีที่ผ่านมา 

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรังจึงได้ลงพื้นที่ส�ารวจคลองห้วยยางตลอดสาย  
เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นมาวางแผนในการหามาตรการป้องกันแก้ไขน�้าท่วม ซึ่งจาก
สภาพคลองในบางช่วงที่แคบเป็นคอขวด หรอืตื้นเขนิกไ็ด้ด�าเนนิการในเบื้องต้นไปแล้ว
ด้วยการขุดขยายคลองให้กว้างขึ้น ขุดลอกวัชพืช เก็บขยะต่างๆ ให้น�้าไหลผ่านได้
สะดวก รวมไปถึงการเตรียมเครื่องสูบน�้าไว้ให้เพียงพอหากเกิดเหตุน�้าล้นเข้าสู่ชุมชน
ต่างๆ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่เพื่อสรุปถึงปัญหาส่วนอื่นๆ ประกอบ
ด้วย รวมไปถงึประสานงานกบัพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต�าบลใกล้เคยีงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันในการจัดสร้างพื้นที่รับน�้าขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้า
ท่วมในระยะยาวต่อไป 

สดุท้ายผมขอขอบคณุทกุความร่วมมอืจากพี่น้องประชาชนทกุท่านในการช่วย
กนัขบัเคลื่อนให้เทศบาลนครตรงัของเราเป็นเมอืงที่มคีวามสงบ สะอาด ปลอดภยั ช่วย
กันเป็นหูเป็นตา สร้างบรรยากาศการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์แห่งเมือง 
เก่าแก่ เทศบาลฯ เองก็มุ่งมั่นที่จะน�าพาพี่น้องประชาชนให้มีความสุขด้วยการ 
จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในทุกด้านอันจะเกิดผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน 
มากที่สดุเช่นกนั 

น�ยแพทย์รักษ์ บุญเจริญ 
รองน�ยกเทศมนตรี
รักษ�ร�ชก�รแทนน�ยกเทศมนตรีนครตรัง

	 นายแพทย์รักษ์	บุญเจริญ	รองนายกเทศมนตรี	กับบทบาทรักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความเชือ่มัน่
ใหก้บัผู้ใตบ้งัคบับญัชาเพือ่สรา้งความเปน็เอกภาพในองคก์ร	ใหท้กุคนได้ใช้
ความสามารถและศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่	เพราะเชื่อว่าบุคลากรทุกคน	
ทกุฝา่ยมคีวามสามารถและศกัยภาพในการทำางานสงู	แตย่งัไมส่ามารถนำา
มาใช้ได้อย่างเต็มที่	จึงได้เน้นยำ้าพนักงานทุกคนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเสมอว่า	“หน้าที่หลักของเทศบาลคือ	การให้บริการประชาชน”	

ในมุมของการเป็นเมืองท่องเที่ยว นายแพทย์รักษ์ มองว่าการเป็นเมือง 
ท่องเที่ยวที่ดไีม่ได้ขึ้นอยู่กบัว่าเรามสีถานที่ท่องเที่ยวที่ดเีท่านั้น แต่การเป็นเมอืงที่สงบ 
สะอาด ปลอดภยัมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อยเป็นอกีจดุส�าคญัที่จะท�าให้นกัท่องเที่ยว
เกดิความประทบัใจได้ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภยันั้น ทางเทศบาลตั้งเป้าหมายที่
จะติดกล้องวงจรปิดพร้อมติดไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ 
เพื่ออ�านวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุต่างๆ  
ทั้งกบัพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนกัท่องเที่ยว 

ส่วนเรื่องของขยะเทศบาลฯ ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการคดัแยก
ขยะจากต้นทาง ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันลดและแยกชนิดขยะก่อนจะทิ้ง เพราะมี
หลายชนิดขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าได้ นอกจากจะสะดวกใน
การจดัเกบ็ของเจ้าหน้าที่แล้วกย็งัจะง่ายต่อระบบการจดัการที่บ่อขยะต่อไป ซึ่งได้เน้น
ย�้าการท�างานของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตลอดมาว่าให้จัดเก็บให้สะอาดเรียบร้อย  
ท�าหน้าที่ของตนเองให้ดทีี่สดุ ซึ่งจากปัญหาขยะที่มมีากขึ้น ในแต่ละวนัเทศบาลนครตรงั

พนักงานทุกคนต้องรู้ว่า

“หน้าที่หลักของเทศบาลคือ 
งานบริการประชาชน” 

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 2561 03คุยกับ
รองนายกฯ เกรียงศักดิ์

คุยกับ
รองนายกฯ นายแพทย์รักษ์



	 เมื่อวันที่	 15	พฤษภาคม	 2561	นพ.รักษ์	 บุญเจริญ	 รองนายก

เทศมนตรี	 รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง	 พร้อมด้วย 

นางกรรณิการ์	บัวเลิศ	รองนายกเทศมนตรี	นายพิมล	ณ	นคร	ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีนครตรัง	 และเจ้าหน้าที่สำานักการช่างฯ	 ลงพื้นที่สำารวจ

คลองหว้ยยาง	เพือ่หามาตรการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหานำา้ทว่มในเขตเทศบาล

นครตรงั	ทัง้นีเ้นือ่งจากชว่งเดอืนพฤษภาคมของทกุป	ีประเทศไทยเขา้สูฤ่ดู

ฝนอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งจังหวัดตรังมีปริมาณฝนตกเกือบทุกวัน	 ทำาให้

ประชาชนกังวลและหวั่นว่าจะเกิดนำ้าท่วมขึ้น	 โดยเฉพาะในเขตเทศบาล 

นครตรงั	ซึง่เปน็พืน้ทีร่บันำา้จากพืน้ทีใ่กลเ้คยีง	หากการระบายนำา้ไมส่ามารถ

ระบายได้อย่างรวดเร็ว	อาจทำาให้นำ้าเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้	

ทางเทศบาลนครตรังจึงเร่งดำาเนินการหาทางป้องกันปัญหาดังกล่าว

นครตรังสํารวจคลองห้วยยาง วางแผนป้องกันนํ้าท่วม
นพ.รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั 

กล่าวว่า ได้แบ่งชดุออกส�ารวจเป็น 2 ชดุคอื ภาคพื้นดนิ (เดนิส�ารวจ) และทางอากาศ 
โดยน�าโดรนขึ้นบนิเพื่อส�ารวจภาพมมุสงูของคลองห้วยยาง เริ่มจากจดุสะพานหลงัโรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา ไปสิ้นสุดบริเวณโรงพระท้ายแป๊ะกง จากการส�ารวจพบว่า ภาพรวม
ของล�าคลองในบางบรเิวณจะมพีื้นที่กว้าง แคบ ตื้นเขนิ และเป็นคอขวด โดยเฉพาะช่วง
ลอดใต้สะพานจะมลีกัษณะเป็นคอขวดจากกว้างมาแคบ ท�าให้การระบายน�า้ในช่วงฝน
ตกหนกั น�้าจะเดนิทางมาจากล�าคลองที่กว้างและถกูบบีอดัให้แคบลงในช่วงลอดสะพาน 
เมื่อไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเรว็น�า้จงึเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรอืน นอกจากนี้ยงัมกีาร
ทิ้งขยะ เช่น วสัดกุ่อสร้าง ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า ซากอะไหล่รถ ลงในล�าคลอง และมวีชัพชื
กดีขวางทางน�้า ท�าให้บางช่วงตื้นเขนิน�้าระบายได้ช้า 

จากปัญหาอทุกภยัเมื่อช่วงกลางปี 2560 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนประสบความ
เดอืดร้อน ทรพัย์สนิเสยีหาย ทางเทศบาลนครตรงัจงึเข้าไปเยยีวยาโดยการลงพื้นที่มอบ
เงนิช่วยเหลอื โดยในรอบแรก จ�านวน 37 ราย ณ ชมุชนวดักฏุยาราม 3 (หมูบ้่านตรงัวลิเลจ) 

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 256104 เรื่องเด่น
นครตรัง



นครตรังสํารวจคลองห้วยยาง วางแผนป้องกันนํ้าท่วม
นอกจากนี้คณะผูบ้รหิารได้ลงพื้นที่ชมุชน อาท ิชมุชนวดักฏุยาราม ชมุชนนาตาล่วง ชมุชน

ควนขนนุ ชมุชนควนขนั เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีารแนวทางในการเยยีวยา
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางเทศบาลฯได้เร่ง
ด�าเนนิการเพื่อเบกิจ่ายเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยัที่เหลอืโดยเรว็ที่สดุ

ส่วนด้านการป้องกนัปัญหาน�า้ท่วมในเขตเทศบาลนครตรงั ขณะนี้ได้สั่งการให้ส�านกัการช่าง
ระดมก�าลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองห้วยยางในบริเวณที่ตื้นเขิน เพื่อให้สามารถรองรับน�้าได้ 
มากยิ่งขึ้น แต่ด้วยปัญหาไม่สามารถน�าเครื่องจกัรหนกั เช่น รถแบค็โฮลงปฏบิตังิานได้ ต้องอาศยั
ก�าลังคนที่มีอยู่ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการท�างานครอบคลุมทั้งแนวคลอง จึงด�าเนินการได้เพียง 
บางส่วนเท่านั้น เบื้องต้นได้วางแนวทางคอื ด�าเนนิการก�าจดัวชัพชืและขดุลอกตะกอนดนิทราย
เพื่อขยายล�าคลอง และหากฝนตกหนัก หรือมีปริมาณน�้ามาก จะติดตั้งเครื่องสูบน�้าในบริเวณ
หวัสะพานที่เป็นคอขวด เช่น สะพานโรงรบัจ�าน�า และสะพานโรงพยาบาลตรงัชาตะ เพื่อให้น�้า
สามารถระบายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลังจากส�ารวจล�าคลองตลอดสายแล้ว จะประชุม
ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในระยะยาวร่วมกนัต่อไป 

ร � ย ก � ร ม ห � น ค ร ต รั ง 

ตรัง เอฟเอ็ม

FM 92.75 MHz
ทกุวนั 08.00-09.00 น.

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 2561 05
เรื่องเด่น

นครตรัง



ท่านเจ้าของอาคารที่ได้รับหนังสือค�าสั่งรื้อถอน และไม่ด�าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เทศบาลนครตรัง 
มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามกฎหมาย และเจ้าของอาคาร ที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งรื้อถอน แต่ทราบว่าสิ่งปลูกสร้าง

ของตนเองรุกล�้าที่สาธารณะประโยชน์ สามารถด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งต่อเทศบาลนครตรัง  
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

เทศบาลนครตรัง

ตามมาตรา42 แห ่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อคืนพื้นที่
สาธารณประโยชน์แก่เทศบาลนครตรัง

แจ้งเจ้าของอาคารที่ปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง
อาคารรุกล�้าที่สาธารณประโยชน์ 
ได้ท�าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

และนายสนัต ิป่าหวาย รองปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ที่เดนิทางมาร่วมท�า
กิจกรรมท�าความสะอาด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ อาคารพระโพธิสัตว์กวนอิม  
(เขาหนองยวน) เพื่อเป็นการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงบริเวณดังกล่าว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยในกิจกรรมมีจิตอาสา ,ประชาชน ,นักศึกษา
สถาบนัพลศกึษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรงั ร่วมกวาด ฉดี ล้าง ขดั พื้นที่โดยรอบ 

รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมพัฒนาเขาหนองยวน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นพ.รักษ์ บุญเจริญ รองนายก
เทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยนางกรรณกิาร์ บวัเลศิ 
รองนายกเทศมนตร ีนายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล นายเอกสทิธิ์ วงศ์เทพวาณชิย์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง และหัวหน้าส่วนการงาน, สมาชิกสภาเทศบาล  
ให้การต้อนรบัคณะนายวรีะศกัดิ์ โควสรุตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 256106 เรื่องเด่น
นครตรัง



ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในเทศบาลนครตรัง 
จ�านวน 137 คน ได้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที่ พ.ศ. 2539 เปน็การสร้างจติส�านกึและตระหนกัถงึหน้าที่ความรบัผดิชอบ
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 
ส�าหรบัการอบรม ได้รบัเกยีรตจิากนายเลอสรร เทพช่วย อดตีผูอ้�านวยการส�านกักฎหมาย
และระเบยีบท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นมาเป็นวทิยากรในการบรรยายให้
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 

	 เมื่อวันที่	 8	พฤษภ�คม	2561	นพ.รักษ์	บุญเจริญ	รองน�ยกเทศมนตรี	
รักษ�ร�ชก�รแทน	 น�ยกเทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธ�นเปิดโครงก�รอบรม
สมัมน�เพิม่ศกัยภ�พบคุล�กร	หลกัสตูร	“ก�รเสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่ว
กบัพระร�ชบญัญตัคิว�มรบัผดิท�งละเมดิของเจ�้หน�้ที”่	พรอ้มดว้ย	น�ยประส�น	
อ่อนน้อม	 ประธ�นสภ�เทศบ�ลนครตรัง	 สม�ชิกสภ�เทศบ�ลฯ	 และหัวหน้� 
สว่นก�รง�นเทศบ�ลนครตรงั	โดยมนี�ยวลัลภ	ชว่ยบำ�รงุ	ปลดัเทศบ�ล	กล�่วร�ยง�น	
ณ	ห้องธน�รมย์	3	ชั้น	3	โรงแรมธรรมรินทร์	ธน�	อำ�เภอเมือง	จังหวัดตรัง

อบรมสัมมน�เพิ่มศักยภ�พบุคล�กร	

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2561 เทศบาลนครตรงั โดยงานส�านกัทะเบยีนท้องถิ่นเทศบาล
นครตรัง จัดโครงการให้ความรู้ด้านงานทะเบียนและบัตรแก่ประชาชนทั่วไป ประจ�าปี 2561 
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง โดยมีนางกรรณิการ์ บัวเลิศ  
รองนายกเทศมนตร ีพร้อมด้วยนางสาวน�้าทพิย์ แสงศรจีนัทร์ รองปลดัเทศบาล เป็นประธาน
และร่วมเป็นเกยีรตใินโครงการ โดยมนีางจนัทพิย์ รงัสปิราการ รองปลดัเทศบาล กล่าวรายงาน 

โครงการดงักล่าวจดัขึ้นเพื่อให้ผูน้�าชมุชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครตรงัที่มารบั
บรกิารด้านงานทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชน ได้รบัความรู ้ความเข้าใจ ปฏบิตัไิด้ถกูต้อง

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการ
ให้ความรู้ด้านงานทะเบียนและ

บัตรแก่ประชาชนทั่วไป 

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่กระทรวง
มหาดไทยก�าหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาสิทธิและ
หน้าที่ของประชาชนในการเข้าถึงการให้บริการต่างๆ  
ของภาครฐั ส�าหรบัการจดัโครงการให้ความรูด้้านงานทะเบยีน
และบตัรแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ มกีลุม่เป้าหมาย ประกอบ
ด้วย ประธานชมุชน ประธานกลุม่สตร ีคณะกรรมการบรหิาร
ผูส้งูอาย ุประธาน อสม. และผูแ้ทนแต่ละชมุชนในเขตเทศบาล
นครตรงั เข้าร่วมรบัฟังการอบรม 

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 2561 07เรื่องเด่น
นครตรัง



เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรักเกียรติ ชูแสง  
รองปลดัเทศบาลเป็นตวัแทนในการกล่าวต้อนรบัคณะจากองค์การบรหิารส่วน
ต�าบลท่าช้าง จ.เพชรบรุ ีซึ่งเดนิทางมาศกึษาดูงานที่เทศบาลนครตรงั พร้อมทั้ง
ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่คณะซึ่ง
เดินทางมาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 เทศบาล 
นครตรงั 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง  
ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับคณะจากเทศบาลเมือง 
ไร่ขิง จ.นครปฐม ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โดยมีนายรักเกียรติ ชูแสง  
รองปลัดเทศบาลนครตรังเป็นผู ้บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการที่ด ี 
และนางพมิพ์นภิา ถาวร ประธานชมุชนบ้านหนองยวน 2 เป็นผูบ้รรยายในหวัข้อ
การสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น1 เทศบาลนครตรงั  

เทศบาลเมืองไร่ขิง จ.นครปฐมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จ.เพชรบุรี 

เทศบาลนครตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น.นายเอกสทิธิ์ วงศ์เทพวาณชิย์ เลขานกุาร
นายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นตวัแทนในการกล่าวต้อนรบัคณะจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะโก 
อ�าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 เทศบาลนครตรงั

โดยมีนายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล กล่าวบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการบ้าน
เมอืงที่ด ีและนายยงยทุธ เบญจวรางกูล ผอ.ส่วนการโยธา รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านกั
การช่าง บรรยายในหวัข้อการบรหิารจดัการขยะ ซึ่งเมื่อรบัฟังการบรรยายเสรจ็สิ้นแล้ว คณะจงึได้
เดนิทางไปดูงานยงัสถานที่จรงิ ณ บ่อก�าจดัขยะเทศบาลนครตรงั 

เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561  เวลา 11.00 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง นายรักเกียรติ ชูแสง  
รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าว
บรรยายให้แก่นายเริงศักดิ์ เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบลบางป่า จ.ราชบรุ ีพร้อมคณะ ซึ่งเดนิทางมาศกึษาดูงานใน
หวัข้อการบรกิารประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกใน
การพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558  

	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ	และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางป่า จ.ราชบุรี

เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตร ีเป็นตวัแทนในการกล่าว
ต้อนรบัคณะจากเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เดนิทางมาศกึษาดูงานเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ
เมอืงท่องเที่ยว(รางวลัมาตรฐานเมอืงท่องเที่ยวสะอาดอาเซยีน) ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 ส�านกังาน
เทศบาลนครตรงั โดยมนีายรกัเกยีรต ิชูแสง รองปลดัเทศบาลรบัหน้าที่บรรยาย 

รางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ 
เทศบาลฯ เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่ง
เทศบาลนครตรังได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไป 
เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2561 ในงาน ASEAN TOURISM STANDARDS 2018-2020 ที่จดัขึ้น ณ จงัหวดั
เชยีงใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 256108 เรื่องเด่น
นครตรัง



เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จัดประชุมผู้ปกครอง  
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 โดยม ีนพ.รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายก
เทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
ผูป้กครองจะได้รบัทราบแนวทางการด�าเนนิงานของโรงเรยีน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มส่ีวนร่วม
ในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่มปีระโยชน์ต่อโรงเรยีนในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง “กิจกรรมปฐมนิเทศ  
ปรบัพื้นฐานการเรยีนรู้ ศกึษาดูงาน ของนกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีน
เทศบาล 1 (สงัขวทิย์)” เพื่อเป็นการจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนมพีื้นฐานความรูเ้พยีงพอ
กับการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ 
เพิ่มมากขึ้น ให้มคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัการวดัผลประเมนิผล การลงทะเบยีนเรยีน 
ระเบยีบวนิยั การใช้ห้องสมดุ การอยู่ร่วมกนัในสงัคม และจดัสอนปรบัพื้นฐาน
แก่นักเรียนให้มีความรู้ทางการเรียนที่ใกล้เคียงกัน เตรียมความพร้อมให้กับ
นกัเรยีนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน และ ได้จดักจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรู้
ในจงัหวดัพทัลงุ สงขลาและสตูลอกีด้วย 

เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดักะพงัสรุนิทร์) น�านกัเรยีน
ไปศกึษาดงูานแนวทางการศกึษาต่อในระดบั ปรญิญาตร ีณ มหาวทิยาลยัสงขานครรนิทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 
ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเทศบ�ล	2	(วัดกะพังสุรินทร์)	

ศึกษาดูงานแนวทางการศึกษาต่อ

โรงเรียนเทศบ�ล	1	(สังขวิทย์)

จดักจิกรรมปรบัพืน้ฐานพรอ้มศกึษาดงูาน

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 2561 09รอบรั้วโรงเรียน



นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขัน
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรตันตรยั ท�านองสรภญัญะ ในระดบัประเทศ โดย
ได้น�านักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ  
รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด และได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค  
ณ วดัอนภุาษกฤษฎาราม ต�าบลกะทู้ อ�าเภอกะทู้ จงัหวดัภูเกต็ 

ผลปรากฎว่าสามารถคว้ารางวัลประเภททีมหญิงล้วน รองชนะเลิศอันดับ 1 
และได้เป็นตวัแทนเข้าแข่งขนัต่อในระดบัประเทศ

ทางโรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัควนขนั) ขอขอบพระคณุเทศบาลนครตรงั ผู้บรหิาร 
คณะคร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครอืข่ายชมรมผูป้กครอง
นกัเรยีน นกัเรยีน ผูป้กครองและชมุชน ที่ให้การสนบัสนนุมาโดยตลอดส่งผลให้นกัเรยีน
มขีวญัและก�าลงัใจในการท�ากจิกรรมได้ดเีสมอมา 

เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 บคุลากรทางการศกึษาโรงเรยีนเทศบาล 4 
(วดัมชัฌมิภมู)ิ เข้าร่วมโครงการบรูณาการสะเตม็ศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ 2561 
เพื่อขบัเคลื่อนการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษาสูส่ถานศกึษาให้ครอบคลมุทกุจงัหวดั 
ทกุเขตพื้นที่การศกึษา และทกุสงักดั โดยระบบทางไกลผ่านสถานโีทรทศัน์
เพื่อการศึกษา DLTL และ internet โดยจัดอบรม 4 หลักสูตร คือ ระดับ
ประถมศกึษาปีที่ 1 – 3 ระดบัประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 ระดบัมธัยมศกึษา 
ปีที่ 1 – 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
จดัให้มกีารพฒันาครูผู้สอน วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ประกวดสวดมนต์
พระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ในระดับประเทศ

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) เข้าร่วม
การจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษา

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 256110 รอบรั้วโรงเรียน



โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม 
สขุภาพนกัเรยีน โดยได้รบัความร่วมมอืจาก รพ.ศูนย์ตรงั สาธารณสขุ 
ศูนย์ 3 ในการดูแลสุขภาพนักเรียน การให้บริการด้านอาหารและ
โภชนาการ การจัดสถานแวดล้อมที่เหมาะสม และได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการให้โรงเรยีนได้รบัรางวลั “รร.ส่งเสรมิสขุภาพระดบัทอง” 

ขอแสดงความยนิดตี่อเยาวชนคนเก่งของโรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภริม) 
ที่สามารถคว้ารางวลัในการแข่งขนัรายการประเภทกฬีา ซึ่งประกอบด้วย นายชยัวฒัน์ 
หลกัด ีนกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษา ปีที่ 4/2 สายศลิป์อาชพีสร้างสรรค์ (กฬีา) นกักฬีา
จกัรยานทางไกล ลงแข่งขนัรายการ (TOUR DEEP SOUTH THAILAND 2018) ระหว่าง
วนัที่ 22 - 28 เม.ย. 2561 รวม 5 จงัหวดั (ปัตตาน ีนราธวิาส ยะลา สงขลา สตูล) 
ระยะทาง 675 กโิลเมตร

ได้รบัถ้วยรางวลัคะแนนรวมอนัดบัที่ 8 รุ่นคะแนนรวมทั่วไปชาย
และการแข่งขนัระหว่างวนัที่ 22 เม.ย. - 13 พ.ค. 2561
- ถ้วยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 รุ่นอายไุม่เกนิ 20 ปี (จงัหวดัยะลา)

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) คว้ารางวัลประเภทกีฬา
TOUR DEEP SOUTH THAILAND 2018 
และรายการ SCG Junior badminton championships

โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)
ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเทศบาล 8 (อนบุาลฝันที่เป็นจรงิ) 
นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ประธานในพิธีพร้อมด้วย
คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
ประจ�าปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงออก
ถงึความกตญัญ ูกตเวทขีองศษิย์ที่มต่ีอครผููเ้ปรยีบ
ดงัแสงเทยีนที่ค่อยส่องแสงน�าทางสว่างให้กบัชวีติ
ศษิย์ทกุคน 

- ถ้วยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 รุ่นอายไุม่เกนิ 20 ปี (จงัหวดัสตูล)
- ถ้วยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 4 รุ่นอายไุม่เกนิ 20 ปี (จงัหวดัสงขลา)
นางสาวพรศริ ิชยัวเิศษ และนายวสนัต์ ว่องทรง นกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษา 

ปีที่ 4/2 สายศลิป์อาชพีสร้างสรรค์ (กฬีา) นกักฬีาแบดมนิตนัตวัแทนภาคใต้ เข้า
แข่งขนัรายการ SCG Junior badminton championships ได้รบัรางวลั

- ชนะเลศิหญงิเดี่ยวอายไุม่เกนิ 16 ปี
- ชนะเลศิหญงิคู่อายไุม่เกนิ 16 ปี
- รองชนะเลศิชายเดี่ยวอายไุม่เกนิ 18 ปี 
ได้เป็นตวัแทนไปแข่งต่อระดบัประเทศต่อไป 

โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561
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เมื่อระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
 นครตรงั จดักจิกรรม อบรมเชงิปฏบิตักิาร “การสร้างจติส�านกึด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกนัลดเมอืงร้อน
ด้วยมอืเรา” และ กจิกรรมเข้าค่ายอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เครอืข่ายเยาวชนรกัษ์สิ่งแวดล้อมสร้างจติส�านกึ 
ร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  
ของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เกิดความส�านึกรักธรรมชาติและเป็นก�าลัง
คนรุ่นใหม่ในการช่วยกนัรกัษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครตรงัให้ยงัคงสะอาดบรสิทุธิ์

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่นกัเรยีน รวมถงึ นายรกัเกยีรต ิชูแสง 
รองปลดัเทศบาล เข้าร่วมกจิกรรมตลอดโครงการและให้เกยีรตมิอบเกยีรตบิตัรให้กบันกัเรยีนและ
คณะครูในวันสุดท้ายของการอบรม และนายสมหมาย ยอดเพชร ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ร่วมบรรยายในหวัข้อการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม

นพ. รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายก
เทศมนตรี รักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิด
นทิรรศการศลิปะ (สมถะ) โดยอาจารย์
รพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ณ ซึ่งจัด
แสดง ณ 3/2 แกลอรี่ตรัง ระหว่าง 
วนัที่ 18 พฤษภาคม – 15 มถินุายน 
2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยนางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ีและ
หวัหน้าส่วนราชการ เป็นประธานและร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดการแข่งขนัฟตุบอล 7 คน 
“มชัฌมิภูมคิพั ต้านยาเสพตดิ” ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2561 เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ได้เล่นกฬีาห่างไกลยาเสพตดิ ทั้งยงัเป็นการกระตุ้นให้เกดิความตื่นตวัในการเล่นกฬีา
ฟตุบอล มสีขุภาพร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง ซึ่งในปีนี้จดัให้มกีารแข่งขนั จ�านวน 2 รุ่น 
ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวโุส ท�าการแข่งขนัระหว่างวนัที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�นสิ่งแวดล้อม

เปดินทิรรศก�รศลิปะ	
(สมถะ)

กีฬ�เย�วชนและประช�ชน	“ก�รแข่งขันฟุตบอล	7	คน	
มัชฌิมภูมิคัพ	ต้�นย�เสพติด	ครั้งที่	4	ประจำ�ปี	2561

02

03

01

04

อบรมเชิงปฏิบัติก�รจัดก�รเรียนรู้	Active	Learning

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี
รกัษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานเปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
จัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(PLC)  จดัขึ้นเพื่อสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้พนกังานครูในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครตรงั 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ของครูสู่การสร้างเด็กไทย 4.0 ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการ
ออกแบบ และเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้เชงิรกุแบบรวมพลงั (Collaborative Active 
Learning) โดยใช้การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่าน
กระบวนการชมุชนแห่งการเรยีนรู้เชงิวชิาชพี (Professional Community : PLC) ให้
โรงเรยีนเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู้ (SLC) ด้วยกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ
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นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ีร่วมเป็นเกยีรตใินงานแถลงข่าว
และพธิเีปิดงาน มหกรรม “ตรงั...ยทุธจกัรความอร่อย” ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 25-29 
พฤษภาคม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้
อาหารเป็นสื่อน�าประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้และ
ยกระดบัชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ กระตุ้นตอกย�้าในเรื่องราวของอาหารในลกัษณะ 
food story telling ต�านานอาหารถิ่น ซึ่งภายในงานมกีจิกรรมเด่น 4 กจิกรรม คอื 
1.ท้า ชมิ ทั่วยทุธจกัร มกีารสร้างสรรค์เมนอูาหารกบัเชฟชมุชน 2.แข่งขนัการท�าอาหาร 
หรอย ดี เด็ด โดน ได้ตังค์ ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท 3.แต่งชุดผ้าไทยพื้นเมือง 
โพสต์รูปพร้อมติด # ตรังยุทธจักรความอร่อย รับบัตร ฟินกินฟรี ได้ใกล้ชิดดารา 
4.สาธติอาหารมงคล ขนมไหว้พระจนัทร์ เป็นต้น

เมื่อวนัที่ 26-30 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรงั จดัเจ้าหน้าที่ด�าเนนิ
การฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาล 
นครตรงั ได้แก่บรเิวณ ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 9 ถงึซอย 18 
ถนนเพลนิพทิกัษ์ ซอย 2 ถงึ ซอย 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 
วดักะพงัสรุนิทร์ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ธรีพร ถนนรกัษ์จนัทน์ 
ซอย 1 ถงึ ซอย 3 ถนนทุ่งควน ถนนโคกขนั หลงัปาล์มคอร์ท 
อพาร์ทเม้นท์ และถนนน�้าผดุ

เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางกรรณกิาร์ 
บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ี ให้การต้อนรบันายก
อบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รฐัมนตร ีซึ่งลงพื้นที่จงัหวดัตรงั เพื่อมอบนโยบาย
และประชุมเครือข่ายธนาคารปูม้า โดยได้เข้า 
สักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์  
อดตีเจ้าเมอืงตรงัเพื่อความเป็นสริมิงคล

06

08

07

05 ร่วมง�นแถลงข่�ว	“ตรัง	ยุทธจักรคว�มอร่อย”

ฉีดพ่นส�รเคมีกำ�จัดยุงในพื้นที่เขต
เทศบ�ลนครตรัง

ต้อนรับรัฐมนตรี

วันวิส�ขบูช�	ประจำ�ปี	2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 
นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรี นายประสาน อ่อนน้อม 
ประธานสภาเทศบาลนครตรงั สมาชกิสภาเทศบาลฯ ตลอดจนข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครตรงั และพทุธศาสนกิชนในพื้นที่
เขตเทศบาลนครตรังจ�านวนมาก ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ สมาทานศีล  
การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ การฟังพระธรรมเทศนา และการเวยีนเทยีน
รอบพระอโุบสถ์เพื่อถวายเป็นพทุธบชูา ทั้งนี้เพื่อร่วมกนัส่งเสรมิพระพทุธ
ศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2561 ณ วัดนิโครธาราม  
ต.ทบัเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรงั
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ส�าหรับเทศบาลนครตรังได้รับรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น  
ระดบัภาค ล�าดบัที่ 1 โดยมนีายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล และ
นายพชิยัยศ เล้นสิ้น ผู้จดัการสถานธนานบุาลเทศบาลนครตรงั เข้ารบั
รางวลั โดยได้รบัรางวลัดงักล่าวเป็นสมยัที่ 2

นายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กล่าวเน้นย�้าว่า สถานธนานบุาลทั่วประเทศ 245 แห่ง ซึ่งมผีู้ใช้บรกิาร
มากกว่า 4 ล้านคน/ปี จ�านวนทรัพย์จ�าน�ามากกว่า 25,000 ล้านบาท 
ให้ผูจ้ดัการปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ บรกิารประชาชนให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานธนานุบาล ให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความคล่องตัวเป็นสถาน 
ธนานุบาล 4.0 ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานบริหารงานบุคคลและ
สวสัดกิารพนกังานให้สอดคล้องกบัภาวะค่าครองชพี 

เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ อธบิดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประธานกรรมการ จสท.) ได้มอบหมายให้นายดุษฎ ี 
สวุตัวทิยากร รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (รองประธานกรรมการ จสท.) 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ผู้จัดการสถานธนานุบาลทั่วประเทศ และมอบ
รางวลัสถานธนานบุาลดเีด่นประจ�าปี 2560 พร้อมทั้งมอบเขม็และประกาศเกยีรตคิณุแก่
พนกังานสถานธนานบุาลที่ปฏบิตัหิน้าที่เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

มอบรางวลัสถานธนานบุาล
ดีเด่นประจําปี 2560

วันเทศบาลประจําปี 2561

ได้มองเหน็ความส�าคญั ของการบรกิาร และการอ�านวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค ให้กบัประชาชนที่มาใช้บรกิารของเทศบาล และเพื่อให้บคุลากรเทศบาล
มีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
มากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เนื่องในวนัเทศบาล โดย นพ.รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมกล่าวให้โอวาท การแสดงปาฐกถาธรรม การบริจาค
โลหิต และพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และในช่วงบ่าย จัดให้มี
กจิกรรมการพฒันาพื้นที่บรเิวณโดยรอบสนามกฬีาเทศบาลนครตรงัและการแข่งขนักฬีา
พื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสมัพนัธ์และความสามคัคใีนกฬีาประเภทต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคี
ระหว่างผูบ้รหิารเทศบาลและพนกังานในสงักดัเทศบาลนครตรงั โดยมกีารจดัการแข่งขนั
ฟตุบอล คณะผูบ้รหิารและพนกังานเทศบาล พร้อมทั้งได้แข่งขนักฬีาพื้นบ้าน 5 ประเภท 
ได้แก่ การแข่งขันวิ่งอุ้มโป่ง การแข่งขันวิ่งกระสอบ ปิดตาตีปี๊บ วิ่งผลัดซุบเปอร์แมน 
และกนิวบิาก อกีด้วย 

	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	 2561	 นพ.รักษ์	 บุญเจริญ	 รองนายก

เทศมนตรี	 รักษาราชการแทน	 นายกเทศมนตรีนครตรังพร้อมทั้งคณะ 

ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง	 นายวัลลภ	 ช่วยบำารุง	 ปลัดเทศบาล,	 นายประสาน 

อ่อนน้อม	ประธานสภาเทศบาลนครตรังและสมาชิกสภาเทศบาลฯ	พนักงาน

เทศบาล	 พนักงานจ้าง	 ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล	 ประจำาปี	 2561	 

ณ	ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์	ชั้น	1	เทศบาลนครตรัง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงความส�าคัญและความเป็นมาของการก่อก�าเนิด

เทศบาล ให้พนกังานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล พนกังานสถานธนานบุาล พนกังาน
จ้างตามภารกจิ พนกังานจ้างทั่วไป ได้ตระหนกัและเหน็ถงึความส�าคญัของการปกครอง
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บคุคลากรต่างๆ 

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 256114 เจ�ะประเด็น
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ตวัแทน กอ.รมน. ,เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร สภ.เมอืงตรงั และผู้ค้าตลาดบ้านโพธิ์
การประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจราจร

หน้าตลาด มกีารเสนอทางออก 3 ประเดน็ คอื 1. เรื่องพื้นที่จอดรถบรเิวณหน้าตลาด 
โดยขอความร่วมมอืผูค้้าน�ารถไปจอดบรเิวณอื่นเพื่อลดความแออดั และลดการกดีขวาง
การจราจร 2. ด้านการอ�านวยความสะดวก จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจนครตรัง ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร จัดระเบียบด้านการจอดรถและอ�านวยความสะดวกด้านการ
จราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้จะสามารถปฏบิตังิานได้หลงัจากเสรจ็สิ้นการปฏบิตังิาน
ในตวัเมอืงและหน้าโรงเรยีนคลี่คลายลงแล้ว 3. ด้านการบรหิารจดัการตลาด ในระยะยาว
ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อด�าเนินการแก้ปัญหาด้านการจราจร อาจจะด�าเนินการใน 
รูปแบบการรวมทุนของผู้ค้าเพื่อจ้างก�าลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลด้านการจราจร และใน
อนาคตเทศบาลฯจะร่วมกบัต�ารวจจราจร จะท�าการตเีส้นแบ่งพื้นที่การจอดรถให้ชดัเจน 
ระหว่างรถมอเตอร์ไซด์กบัรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส�าหรบัจอดรถของลูกค้า โดยจะไม่มี
รถของผู้ค้าไปจอดในพื้นที่ดงักล่าว 

นครตรงัเรง่ประชมุหนว่ยงาน 
แก้ปัญหาจราจรและรุกลํ้า 
ที่สาธารณประโยชน์

 เมื่อวันที่	 11	พฤษภาคม	 2561	 นายแพทย์รักษ์	

บุญเจริญ	 รองนายกเทศมนตรี	 รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแช่เท้าสมุนไพรและ 

นำ้าดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ”	 ตามโครงการสุขภาพ

ดีวิถี ไทย	 ประจำาปี 	 2561	 ซึ่ งกองสาธารณสุข

และสิ่ ง แวดล้อม	 เทศบาลนครตรั ง 	 ได้ จั ดขึ้ น	 

ณ	หอ้งประชมุชัน้	3	ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ	1	เทศบาล

นครตรัง

กิจกรรม

“ก�รแช่เท้�สมุนไพร

และนำ้�ดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภ�พ”	

สุขภาพดีวิถีไทย 2561
โดยโครงการฯ ดงักล่าว ได้มุ่ง

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าให้แก่ผู้ป่วยโรค
เบาหวาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโดยใช้สมุนไพร 
ที่มีในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมถึงจัดอบรมเรื่องการปลูกและน�า
สมุนไพรไปใช้ให ้เกิดประโยชน์  
จัดปรับปรุงสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อกีด้วย 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
เป็นประธานแถลงข่าวประจ�าสปัดาห์แก่สื่อมวลชน ณ ห้องลบิง ศาลากลางจงัหวดัตรงั 
โดย นพ.รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั 
ร่วมการแถลงข่าวประเดน็การจดัระเบยีบการจราจร บรเิวณตลาดในเขตเทศบาลนครตรงั 
(ตลาดบ้านโพธิ์และตลาดกองทนุ) แนวทางการปฏบิตัอิปุสรรคการท�างานของเจ้าหน้าที่ 
การมีส่วนร่วมของเจ้าของตลาดและการแก้ปัญหา รวมถึงการจัดระเบียบการใช้พื้นที่
รุกล�้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนปัญหาการ
จราจรบริเวณตลาดกองทุนและตลาดบ้านโพธิ์ ผ่านศูนย์ด�ารงธรรม เรื่องการจอดรถ
ของผู้ค้าและผู้ใช้บริการไม่เป็นระเบียบ กีดขวางช่องทางจราจร ท�าให้การสัญจรผ่าน 
บรเิวณฯ ดงักล่าวตดิขดั โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน

ต่อมาเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561  นพ.รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแก้ไข
ปัญหาจราจรบริเวณตลาดบ้านโพธิ์ ประกอบด้วยตัวแทนจากอ�าเภอเมืองตรัง  

ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 2561 15
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นครตรัง ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมกลุ่มสตรี และสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  
พร้อมด้วยนางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ี
พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอนภาษามลายู ตาม
โครงการเงนิอดุหนนุเพื่อส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมและ
เพื่อความเขม้แขง็ของชมุชน เพื่อพฒันาศกัยภาพ
การใช้ภาษา ส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษามลายูอย่าง
กว้างขวาง ณ มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม (ชุมชน
หนองยวน 3) 

อบรมเชิงปฎิบัติการทําอาหารไทย-จีน
เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2561 จดัอบรมเชงิปฎบิตักิารท�าอาหารไทย-จนี 

สืบสานวัฒนธรรมการท�าอาหารท้องถิ่น เพิ่มความเข้มแข็งการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน สืบสานวัฒนธรรมการท�าอาหารท้องถิ่น เพิ่มความเข้มแข็งและ
การมสี่วนร่วมของชมุชนย่านการค้า 2 โดยมกีารจดัอบรมการท�าอาหารไทย
และอาหารจีนแบบไหหล�า ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่าง 
วนัที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

กลุ่มสตรีชุมชนโคกขัน
เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2561 จดักจิกรรมการฝึกอบรมการท�ากระเป๋า

แสนรกัให้แก่สตรใีนชมุชน กลุ่มสตรชีมุชนโคกขนั  ณ ที่ท�าการชมุชนโคกขนั

กิจกรรมสอนภาษามลายู

	 เทศบาลนครตรังส่งเสริมอาชีพตามโครงการเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี	และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 

ความเข้มแข็งของชุมชน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและประชาชน	ประจำาปีงบประมาณ	2561	ทั้งนี้เพื่อฝึก

อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี	และผู้สนใจในชุมชน	เพื่อพัฒนาอาชีพด้านงานฝีมือ	และสามารถนำาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมยามว่าง	เป็นการ

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว	

กลุ่มสตรีชุมชนควนขนุน
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2561 จดักจิกรรมส่งเสรมิอาชพีการท�าขนม 

กลุ่มสตรชีมุชนควนขนนุ ณ ที่ท�าการชมุชนควนขนนุ

ส่งเสริมอาชีพฝึกอบรม “ขนมเปียกปูน”
เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ท�าการชมุชนควนขนั จดักจิกรรม

การฝึกอบรมการท�าขนมไทย "ขนมเปียกปูน" ตามโครงการเงินอุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตร ี
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เพื่อฝึกอาชพีให้แก่กลุม่สตรใีนชมุชนให้สามารถ
มงีานท�า มอีาชพีเสรมิที่เพิ่มรายได้ให้กบัตนเองและครอบครวั
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โครงการสงเคราะห์ผูท้กุข์ยาก หรอืผูด้้อยโอกาส 
เป็นการบรูณาการร่วมกบัโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตยีง 
เพื่อติดตามออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน ซึ่งหมุนเวียนกันไปในชุมชนต่างๆ  
เพื่อให้ก�าลังใจผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งให้ค�าแนะน�า 
ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
ที่อาจจะเกดิขึ้น

ทั้งนี้ การดแูลสขุภาพของประชาชน โดยการจดั
ให้มบีรกิารด้านสาธารณสขุอย่างทั่วถงึใกล้ชดิกบัประชาชน 

นครตรัง เดินหน้าโครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก หรือผู้ด้อยโอกาส 
บูรณาการร่วมกับโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
การให้บรกิารเชงิรกุในชมุชนและเชงิรบัที่หน่วยบรกิารสาธารณสขุ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถงึระบบ
บริการสาธารณสุขแบบใกล้บ้านใกล้ใจ เน้นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพ แก่ประชาชน ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
ผู้พกิาร ผู้สูงอาย ุตามแนวทางการดูแลแบบใกล้บ้านใกล้ใจ (Home Health Care : HHC) คอื นโยบาย
หลกัที่คณะผู้บรหิารเทศบาลนครตรงัด�าเนนิการ

โดยได้มอบถงุยงัชพี ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่มบ�ารงุร่างกายแก่ผู้ป่วยและ
ผู้ทุกข์ยากฯ นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหาร น�าโดย นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตร ี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตร ี 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลนครตรงั 
ยังได้พบปะพูดคุยรับทราบปัญหาความต้องการของผู้ทุกข์ยาก และผู้ป่วย ที่อยากให้ทางเทศบาลฯ
ช่วยเหลอื เพื่อน�าไปหาทางในการช่วยเหลอืดูแลต่อไป 

เนื่องด้วยสภาพสงัคมในปัจจบุนั มคีวามเหลื่อมล�้าระหว่าง
คนรวยกับคนจนมากขึ้นและมีคนที่ประสบกับภาวะยากล�าบากใน
การด�าเนนิชวีติมจี�านวนมากขึ้น ดงันั้น เทศบาลนครตรงั ซึ่งมบีทบาท
ในการดูแลและใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นองค์กรที่สามารถจะ
เป็นสื่อกลาง ในการน�าความช่วยเหลอืจากบคุคลที่มคีวามพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือ น�าไปสู่บุคคลที่ประสบกับภาวะยากล�าบาก
ในการด�ารงชวีติ และเพื่อสร้างจติส�านกึในการช่วยเหลอืซึ่งกนัและ
กันของคนในสังคม จึงได้จัดท�าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจ�า
ปีงบประมาณ 2561 โดยเมื่อวนัที่ 8 มถินุายน 2561 นายแพทย์รกัษ์ 
บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
นครตรงั เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชมุชั้น 4 โรงเรยีน
เทศบาล 4 (วดัมชัฌมิภูม)ิ

โดยกิจกรรมมีการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งชุด
นกัเรยีน และทนุการศกึษาเพื่อให้นกัเรยีนใช้เป็นทนุส�าหรบัการศกึษา 
สร้างขวญัก�าลงัใจให้นกัเรยีนที่เรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์  

ปันนํ้าใจแก่ผู้ขาดแคลน
เพื่อนช่วยเพื่อน ประจําปี 2561
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ขั้นตอนที่ 3 
นำ า เ ศษอาหารที่ เ ป็ น ขย ะ
อินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลาย
ได้ในครัวเรือน	 มาใส่ในถังที่
ฝังไว้ปิดฝาภาชนะ

ขั้นตอนที่ 2 
ขุดหลุมขนาดความลึก	 2	 ใน	 3	
ส่วนของความสูงของภาชนะ	นำา
ภาชนะที่เตรียมไว้ตามข้อ	1	ไปใส่
ในหลุมที่ขุด

ขั้นตอนที่ 5 
หากมีขยะเปียกที่ เกิดขึ้นใน
ครัวเรือน	 ก็สามารถนำามาเท
ใส่ลงไปในภาชนะได้	 จนกว่า
จะเต็ม	หากปริมาณขยะเปียก
เต็ม	 ก็สามารถนำาภาชนะไป
ดำาเนินตามขั้นตอนที่กล่าว
มาข้างต้นในบริเวณพื้นที่ใหม่

ขั้นตอนที่ 4 
จุลินทรีย์ในดิน	 ,	 ไส้เดือนในดิน	 จะทำาการ
ย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย	
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก	 หาก
ต้องการให้ย่อยสลายเร็วขึ้นหรือดับกลิ่นให้
เติมสาร	EM)

ขั้นตอนที่ 1
จัด เตรียมภาชนะที่ฝาปิด
พร้อมเจาะก้นภาชนะ	 ขนาด
ของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณ
ขยะในครัวเรือน	 หากมีมาก
ก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ตามความเหมาะสม	 (ภาชนะ
ที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือ
ภาชนะอื่นๆ	ที่มีฝาปิด)

ขั้นตอนและวิธีการกำาจัดขยะอินทรีย์ และขยะที่ย่อยสลายได้ ส�ระน่�รู้

ของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนให้
เข้มแขง็ห่างไกลยาเสพตดิ โดยมุง่หวงัให้ผูผ่้านการฝึกอบรมได้ยดึถอืปฏบิตัติาม 
พระบรมราโชบาย อดุมการณ์ ภารกจิ กฎ ปฏญิาณ และธรรมเนยีมประเพณี
ของลูกเสอืชาวบ้าน ด้วยการประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ีมรีะเบยีบวนิยั พฒันา
ตนเอง และยดึมั่นศรทัธาต่อสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ตามวถิทีางใน
ระบบการปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์เป็นประมขุ เกดิการ
ประสานสมัพนัธ์ที่ด ีสร้างความสมานฉนัท์ให้สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุ มคีวามเกื้อกลู
ต่อกนั และร่วมกนัพฒันาท้องถิ่นให้ชมุชนุเขม็แขง็อยู่ร่วมกนัด้วยความสงบสขุ 

ส�าหรบัการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากเทศบาล
นครตรัง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดน 
ที่ 435 จงัหวดัตรงั ซึ่งมผีูเ้ขา้ฝกึอบรมซึ่งเป็นลูกเสอืชาวบ้านในเขตเทศบาลนครตรงั 
ทั้งสิ้น จ�านวน 140 คน โดยม ีนพ.รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ และได้
รบัเกยีรตจิากนายวสนัต์ ถนอมทรพัย์ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธาน
ในกจิกรรมการชมุชนรอบกองไฟ และมนีางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ี
เป็นประธานในพธิปีิดโครงการอกีด้วย 

 เ ท ศบ�ลนครตรั ง ร่ ว มกั บกอง ร้ อ ยตำ � ร ว จ
ตระเวนช�ยแดนที่ 	 435	 จังหวัดตรัง 	 ได้ดำ� เนินก�ร 
จั ดฝึ กอบรมทบทวนลู ก เ สื อ ช � วบ้ � น เ ทศบ�ลนครตรั ง 
ต�ม โครงก�รลู ก เ สื อ ช �วบ้ �น เ ฉลิ มพร ะ เ กี ย รติ ฯ	 
ประจำ�ปีงบประม�ณ	2561	ระหว่�งวันที่	12	-	13	พฤษภ�คม	
2561	ณ	โรงเรยีนเทศบ�ล	2	(วดักะพงัสรุนิทร)์	ตำ�บลทบัเทีย่ง	
อำ�เภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10  
แห่งราชวงศ์จักรี และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีปรองดอง 

นครตรังจัดอบรมทบทวน
ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ
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ด้วยความชอบในวชิาชพีพยาบาล แต่ไม่สามารถ
ร�่าเรยีนได้ด้วยที่บ้านไม่สนบัสนนุ เมื่อมโีอกาสจงึอยาก
ท�างานให้เต็มที่ ด้วยการท�าหน้าที่ อสม.มากว่า 10 ปี 
ได้รับต�าแหน่งประธาน อสม. มา 2 สมัย ดูแลพี่น้อง
ประชาชนในชมุชนวดักฏุยาราม 2 ที่รบัผดิชอบกว่า 50 
หลงัคาเรอืน ที่มทีั้งผูส้งูอาย ุผูป่้วยตดิเตยีง ผูด้้อยโอกาส
และคนพกิาร 

นอกจากจะดแูลเรื่องของสขุภาพทั่วไป และงาน
ตามค�าสั่งของโรงพยาบาลแล้ว การพูดคุย ให้ก�าลังใจ
กนักเ็ป็นเรื่องส�าคญั เพราะผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปไหนได้
มกัจะรู้สกึท้อแท้ หมดก�าลงัใจ โดยเฉพาะผู้สูงอายสุ่วน
ใหญ่จะรู้สึกน้อยใจที่ต้องอยู่แต่ในบ้าน ลูกหลานไม่มี
เวลาให้เพราะต้องออกไปท�ามาหากนิ กจ็ะมกีารพูดคยุ
ให้ก�าลงัใจให้รู้คณุค่าของชวีติ และมโีครงการ กจิกรรม
ต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มพบปะพูดคุย คลาย
ความเหงา ความเครยีดลงไดร้ะดบัหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่อง
ของการออกก�าลังกาย มีการตั้งกลุ่มสอนลีลาศให้กับ 
ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนได้ฟรี เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และได้วชิาความรู้อกีด้วย 

“ค่าตอบแทนจากการรับหน้าที่ อสม.นั้นไม่ได้

ความสุขจากการได้ทํางานที่รัก คือผล
ตอบแทนที่คุ้มค่าแล้ว

“เพราะลมหายใจเรายังมีประโยชน์ และยังมีคุณค่า”

อ.ฉวีวรรณ ช่วยแจ้ง
ประธ�นสตรี	ชุมชนท่�จีน

ยุพ� ตั้งคำ�  
ประธ�น	อสม.

ชุมชนวัดกุฏย�ร�ม	2

มากมาย และไม่ได้คดิเรื่องเงนิมาเป็นประเดน็หลกั เพราะ
สมคัรเป็น อสม.มาตั้งแต่ยงัไม่ได้มคี่าตอบแทน แต่สิ่งที่
ภูมิใจคือการได้ท�าในสิ่งที่เรารักในวันที่เรามีโอกาสก็มี
ความสุข มีความสบายใจ มันคือค่าตอบแทนที่คุ้มค่า 
ที่สดุแล้ว ถามว่าเหนื่อยมั้ยกบัวยั 70 กว่า ต้องมารบัผดิชอบ
หน้าที่ตรงนี้ แต่ละวันต้องออกเดินดูแลผู้คน นอกจาก
ชุมชนตัวเองแล้วบางครั้งหากมีเวลาก็จะช่วยเหลือดูแล
ไปยงัชมุชนใกล้เคยีงด้วย จะบอกว่าไม่เหนื่อยกค็งจะโกหก 
แต่ถ้าสิ่งใดที่ท�าแล้วเหนื่อยแต่สบายใจ กค็ุม้ค่ากบัความ
เหนื่อยของการกระท�านั้นๆ” 

ทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งแรกที่คิดคือ  
“ช่างหัวมัน” คิดว่าทุกอย่างมันก็ไปตามชะตาชีวิตของ
คน แต่ถงึแม้คดิว่าช่างหวัมนัแล้ว เรากต็้องแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วย ตามค�าสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
พระองค์ท่านมพีระราชด�ารโิครงการชั่งหวัมนั แต่ภายใน
โครงการนั้นได้ท�าอะไรไว้เยอะแยะมากมาย เหมือนเรา
ต้องปล่อยวางปัญหา พร้อมกับการคิดหาวิธีแก้ไขแล้ว

แม้จะเกษียณตัวเองจากงานราชการมาแล้วแต่
จิตวิญญาณการเป็นแม่พิมพ์ของชาติก็มิได้เกษียณไป
ด้วย อ.ฉววีรรณ ช่วยแจ้ง จงึได้รบัต�าแหน่งครผููท้รงคณุค่า 
สอนในรายวชิาท�าขนมไทย เป็นแนวทางสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับลูกศิษย์มามากมาย ด้วยตระหนักในหัวใจ
ตนเองเสมอว่า“เพราะลมหายใจเรายังมีประโยชน์ และ
ยังมีคุณค่า ความรู้ที่มีสุดท้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้  
หากแต่ได้มีการถ่ายทอดก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อย 
แก่เยาวชนคนรุ่นหลงั” 

นอกจากบทบาทแม่พมิพ์ของชาตแิล้ว อ.ฉววีรรณ 
ยงัทุ่มเทเวลาให้กบัชมุชนในต�าแหน่งประธานสตรชีมุชน

ท่าจีน ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงไม่กี่ครัวเรือน  
มีแม่บ้านและผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันสร้างผลิตภัณฑ์ 
โอทอป สร้างงาน สร้างรายได้จนุเจอืครอบครวั 

สบืเนื่องมาจากในปี พ.ศ.2547 รฐับาลมนีโยบาย
ให้ 1 ชุมชน ต้องมี 1 สินค้าโอทอป สมาชิกกลุ่มสตรี
ชมุชนท่าจนี ได้เลง็เหน็วตัถดุบิที่มอียู่มากในพื้นที่ชมุชน
ท่าจนีคอืปลาขี้เด หรอืปลากระดี่ เนื่องจากชมุชนท่าจนี
มลี�าคลองผ่านและมปีลาขี้เด (กระดี่) เยอะจงึสรปุได้ว่า
จะท�าแกงไตปลาแห้ง ไตปลากระดี่เมื่อน�ามาประกอบ
อาหารจะเป็นไตปลาที่รสชาติดีที่สุดและมีชื่อเสียงมาก
ของจังหวัดตรัง และการแปรรูปเป็นแกงไตปลาแห้ง 
กเ็ป็นการถนอมอาหารให้อยูไ่ด้นานขึ้นอกีวธิหีนึ่ง สมาชกิ
กลุ่มสตรจีงึได้ร่วมลงทนุคนละ 100 บาท โดยเลอืกใช้วธิี
การท�าแบบที่ง่ายและประหยัดด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่หา
ได้ภายในครวัเรอืน 

หลงัจากแกงไตปลาแห้งชมุชนท่าจนีตดิตลาดเป็น
ที่นยิมแล้ว ได้มกีารเพิ่มผลผลติให้มากขึ้นเพื่อรองรบัความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเทศบาลนครตรังได้สนับสนุน
อุปกรณ์เครื่องกวน และหม้อนึ่งปลอดเชื้อมาให้ ท�าให้
กระบวนการผลิตแกงไตปลาแห้งถูกสุขลักษณะ  
และสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
หลากหลายให้สะดวกแก่การขนส่งไปต่างจังหวัดและ 

ต่างประเทศ จนกระทั่งได้รบัรางวลัโอทอประดบั 5 ดาว 
เป็นเครื่องการนัตคีณุภาพ 

ปัจจุบันแกงไตปลาแห้งได้รับการติดต่อจาก 
ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ หลายแห่งเพื่อน�าสนิค้าเข้าไปวางขาย 
รวมไปถึงออเดอร์จากต่างประเทศที่มีมาไม่ขาดสาย  
เพียงแต่ทางกลุ่มไม่สามารถจะท�าให้ทันได้ทั้งหมด  
ด้วย อ.ฉววีรรณ เองกย็งัต้องแบ่งเวลาไปสอนวชิาการท�า
ขนมไทยให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ท�าให้ไม่มีเวลา
เตม็ที่ อกีทั้งการตลาดกย็งัไม่กว้างพอ เพราะไม่มบีคุลากร
ที่มคีวามรู้ด้านการตลาดโดยตรง

“จึงอยากให้สมาชิกรุ่นหนุ่มสาวได้เข้ามารับช่วง
การท�างานต่อ เพราะเขาจะมีแรง มีพลัง และแนวทาง
การตลาดที่ชดัเจนและเป็นระบบมากกว่า เชื่อว่าอนาคต
ธุรกิจแกงไตปลาแห้งของชุมชนท่าจีนจะไปได้อีกไกล 
เพราะสินค้าของเรามีพร้อมทั้งคุณภาพและมาตรฐาน 
ส่วนตนเองนั้นท�าเพราะอยากให้คนในชุมชนมีอาชีพ  
มรีายได้ โดยเฉพาะผูส้งูอายใุนชมุชนเขาได้รูส้กึว่าตวัเอง
มค่ีามากกว่านั่งเฝ้าบ้านเฉยๆ ตนเองจงึเน้นเรื่องการสร้าง
งานสร้างรายได้กบัชมุชนมากกว่าผลก�าไรในเชงิธรุกจิ” 

ถึงแม้จะมีหลายภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
ในวยัหลงัเกษยีณ แต่ อ.ฉววีรรณ กม็องว่านั่นคอืความสขุ 
การได้ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด รับผิดชอบงานทุกงานให้ดีที่สุด 
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ท�าให้เกิด
ความรกัความสามคัคใีนกลุม่ ในชมุชน และฝึกให้ทกุคน
เป็นคนเสยีสละ และมนี�า้ใจ สิ่งเหล่านี้กจ็ะเป็นผลตอบแทน
ที่มคี่าและมคีวามสขุที่สดุแล้ว 

ปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้ ที่ส�าคัญคือความอดทน  
เส้นทางชีวิตทุกคนไม่ได้โรยด้วยดอกไม้ กว่าคนหนึ่งคน
จะประสบความส�าเร็จได้ก็ต้องมีความอดทน เพราะ 
“ความอดทน คอื ความส�าเรจ็”

อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลถึงความต้องการ 
ที่แท้จริงของประชาชนบางครั้งนโยบายกับสภาพความ
เป็นจรงิกม็สีวนทางกนัอยูบ้่าง หากได้พดูคยุ เข้าใจปัญหา
และความต้องการที่ตรงกันเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก
และได้รบัการแก้ไขอย่างตรงจดุ และอยากให้มเีดก็รุน่ใหม่ๆ 
เข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ต่อ เพราะต่อไปการท�างานก็ต้อง
อาศัยความรวดเร็วว่องไว เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ  
หากได้คนรุ่นใหม่ๆ เข้ามากจ็ะเป็นเรื่องที่ดอีย่างยิ่ง 
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