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เอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง

04 06 08
เรื่องเด่นนครตรัง
เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เรื่องเด่นนครตรัง
เทศบาลนครตรังคว้า 53 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 
21 เหรียญทองแดง อันดับ 2 ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ”  
คร้ังท่ี 14 ประจำาปี 2561

เรื่องเด่นนครตรัง
ร่วมเทิดพระเกียรติโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
เราทำาความดีด้วยหัวใจ - ปลูกต้นรวงผ้ึง – 
จุดเทียนชัยถวายพระพร

วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม
ทรงพระเจริญ



 

	 สวสัดพีี่น้องประชาชนชาวจงัหวดัตรงัทกุท่าน	 ในช่วงเดอืนแห่งความรกั	
ความอบอุน่จากแม่	ช่วงเดอืนที่หลายๆ	คนระลกึถงึพระคณุของบพุการผีูใ้ห้ก�าเนดิ	
และเป็นช่วงเดือนที่หน่วยงานราชการเกือบทุกแห่งจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดิน	ที่พระองค์ได้
ทรงงานและจดัตั้งโครงการต่างๆ	ขึ้นมากมายนานปัการ	เพื่อแก้ปัญหาความขดัสน	
ความอดอยากของพสกนกิรของพระองค์ให้มงีานมอีาชพี	มรีายได้	สามารถเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครวัได้	

	 ในฐานะข้าของแผ่นดินในนามของข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่และพนักงาน
เทศบาลนครตรงัทกุคนพร้อมที่จะน้อมน�าและสานต่อแนวทางพระราชด�ารทิี่จะให้
ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ดีกินดี	มีงาน	มีอาชีพ	มีรายได้	แม้เพียงเสี้ยวเล็กๆ	ที่ได้
ร่วมเป็นหนึ่งของฟันเฟืองในการสร้างสังคมสงบสุขอย่างยั่งยืน	ก็ขอท�าหน้าที่ 
อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	เพื่อพฒันาเทศบาลนครตรงัให้เป็นสงัคมที่มคีวามสขุ
ทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผูม้าเยอืน	ซึ่งเทศบาลฯ	เองได้จดัท�าโครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด	 ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล	 เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานจะได้ออกมาอย่างมีคุณภาพ	 เป็นที่พอใจของลูกค้า	และเป็นที่ต้องการ 
ของตลาด	อนัจะน�าไปสู่การประกอบอาชพีได้อย่างยั่งยนืต่อไป

	 วนัแม่ปีนี้ผมขออวยพรและยกย่องผู้ที่เป็น	“แม่”	ทกุท่าน	ให้มคีวามสขุ
ในทกุๆ	ด้าน	ขอชื่นชมหวัใจของผูห้ญงิทกุคนที่มคีวามอดทน	เสยีสละ	และเข้มแขง็	
ในทกุเรื่อง	ทกุปัญหา	เพื่อลูก	เพื่อครอบครอบครวั	ขอให้ทกุๆ	บ้าน	ทกุครอบครวั
ในทกุๆ	ชมุชน	ได้ตระหนกัถงึความรกั	ความห่วงใยจากแม่	และตอบแทนความห่วงใย
เหล่านั้นด้วยการประพฤตติวัด	ีปฏบิตัตินถกูต้องตามกตกิาของสงัคมในทกุๆ	วนั		 
สร้างบ้านของเราให้เป็นสงัคมที่สงบสขุ	เพยีงเท่านี้เชื่อว่าเป็นการตอบแทนบพุการทีี่ดี
และมคี่าที่สดุแล้ว

ที่ปรึกษา
นายแพทย์รกัษ์	บญุเจรญิ	รองนายกเทศมนตรี	
รกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั

นางกรรณกิาร์	บวัเลศิ	รองนายกเทศมนตรี
นายสาโรช	คงนคร	รองนายกเทศมนตรี
 
บรรณาธิการ
นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล

กองบรรณาธิการ
นายพูลพงษ์	หริญัชณุหะ	หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล
นายสมชาย	ชดิเชื้อ	ผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา
นายสมหมาย	ยอดเพชร	ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม
นายรณรงค์	ทรพัย์ปรงุ	ผู้อ�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม
นางสมุาล	ีตาแหลม	ผู้อ�านวยการกองวชิาการและแผนงาน
นางสาวโสภา	วรานศุษิฎ์	ผู้อ�านวยการกองคลงั
นายอภชิาต	ิชาญธรีะวฒันา	ผู้อ�านวยการส�านกัการช่าง 

อ�านวยการผลิต
ฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วชิาการ	กองวชิาการและแผนงาน	เทศบาลนครตรงั
เลขที่	103	ถนนวเิศษกลุ	ต�าบลทบัเที่ยง	อ�าเภอเมอืงตรงั
จงัหวดัตรงั	92000
โทร.075-218017	ต่อ	1220	
www.trangcity.go.th	:	Email:trangcity@yahoo.com

ออกแบบและพิมพ์
บรษิทับลอูมิเมจ	จ�ากดั	เลขที่638/2	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	
โทร	074-464401

คณะผู้จัดทำ�

04-05 เรื่องเด่นนครตรัง
 ร่วมเทิดพระเกียรติ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
	 เราทำาความดีด้วยหัวใจ	-	ปลูกต้นรวงผึ้ง	–	จุดเทียนชัยถวายพระพร

06-07  เรื่องเด่นนครตรัง 
 เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์	พระบรมราชินีนาถ
	 ในรัชกาลที่	9	เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	

08 เรื่องเด่นนครตรัง
 เทศบาลนครตรังคว้า	53	เหรียญทอง	36	เหรียญเงิน	21	เหรียญทองแดง
	 อันดับ	2	ระดับภาคใต้	“สมิหลาวิชาการ”	ครั้งที่	14	ประจำาปี	2561 

09 รอบรั้วโรงเรียน
 •	โรงเรียนเทศบาล	1	(สังขวิทย์)	จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
	 	 ส่งเสริมอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง	 
	 •	ร่วมยินดีศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล	2	(วัดกะพังสุรินทร์)	 
	 	 สอบบรรจุครูคืนถิ่น	กลับมาพัฒนาบ้านเกิด 
	 •	โรงเรียนเทศบาล	3		(บ้านนาตาล่วง)	จัดกิจกรรมภาษาไทย

10 รอบรั้วโรงเรียน
 •	เปิดอบรมค่ายอบรมธรรมจริยารุ่นเยาว์	ประจำาปี	2561
	 •	โรงเรียนเทศบาล4	(วัดมัชฌิมภูมิ)	ศึกษาแหล่งเรียนรู้	กระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน
	 •	โรงเรียนเทศบาล5	(วัดควนขัน)	ประเมินโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น	 
	 	 นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำาเนินชีวิต 
	 •	โรงเรียนเทศบาล	6	(วัดตันตยาภิรม)	รณรงค์ให้ความรู้	 
	 	 ปลูกฝังจิตสำานึรู้จักคัดแยกขยะในโรงเรียน

11 รอบรั้วโรงเรียน
	 •	โรงเรียนเทศบาล7	(วัดประสิทธิชัย)	ร่วมถวายเทียนพรรษา	ในวันเข้าพรรษา	ประจำาปี	2561
 •	โรงเรียนเทศบาล8	(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)	ร่วมถวายเทียน	–	จิตอาสาบำาเพ็ญประโยชน์
	 	 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
	 •	จิตอาสาน้อย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรังจัด	จัดเทิดไท้ในหลวง	ร.10

12-13 ข่าวกิจกรรม

14  เจาะประเด็นทับเที่ยง
	 •	นครตรังเข้ารับการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
	 •	ต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาดูงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
	 •	เทศบาลตำาบลกำาแพง	จังหวัดศรีสะเกษ

15 เจาะประเด็นทับเที่ยง 
 •	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง	(อสม.)	ประจำาปี	2561 
	 •	อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี	หลักสูตร	การสร้างเว็บไซต์ด้วย	Joomla 
	 •	โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว	ประจำาปี	2561 
	 •	เทศบาลนครตรัง	จัดอบรมโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	ประจำาปี	2561

16 เจาะประเด็นทับเที่ยง
	 •	นครตรังเดินหน้าขอความร่วมมือผู้รุกล้ำาที่สาธารณะ
 •	เดินตามรอยพ่อ	สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประจำาปี	2561

17 เจาะประเด็นทับเที่ยง
 •	เทศบาลนครตรัง	จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
	 •	นครตรังอบรมเยาวชนอาสาป้องกันฯ	เพิ่มทักษะความรู้ด้านสาธารณภัย

18 เจาะประเด็นทับเที่ยง 
 •	นครตรังจัดการแข่งขันกีฬา	“สายรุ้งเกมส์”	ครั้งที่	36	ประจำาปี	2561
 •	สาระน่ารู้  

19 คุยกับ...ประธานอสม./ประธานสตรี 
 •	ทรรศนีย์		ชุมพงศ์	ประธานสตรี	ชุมชนควนขนุน
	 •	วัลลา		มะนะโส		ประธาน	อสม.ศูนย์	3

EDITORIAL

ประพฤติดี 
ปฏิบัติดี 
คือการตอบแทนแม่ที่มีค่าที่สุด

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร น�ยวัลลภ ช่วยบำ�รุง
ปลัดเทศบาล

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 256102
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ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน  มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 2561 03คุยกับ
รองนายกฯ เกรียงศักดิ์

คุยกับ
รองนายกฯ กรรณิการ์

หากแต่เป้าหมายหลักของเทศบาลนครตรังคือการให้ชุมชนได้เข้ามา 
มส่ีวนร่วมในการคดิและตดัสนิใจในเรื่องของการประกอบอาชพีต่างๆ		ด้วยตวัเอง	
โดยการท�าประชาคมในชมุชนของตนเอง	เพื่อส�ารวจถงึความถนดัด้านการประกอบ
อาชพีของแต่ละบคุคล	ที่จะต้องมาจากความต้องการของคนในชมุชนเป็นส�าคญั	
แล้วเสนอโครงการตามความถนัดของตนเอง	อันจะเป็นผลประโยชน์ให้เกิดขึ้น
แก่ตวัพี่น้องประชาชนเอง	 เพราะการมสี่วนร่วมถอืเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 โดยเทศบาลฯ	จะเป็นก�าลังหลัก 
ในการขบัเคลื่อนให้กบัชมุชน	ทั้งในด้านงบประมาณ	ความรู้	การบรหิารจดัการ	 
การอบรมประกอบอาชีพ	และการอบรมฝึกทักษะต่างๆ	 	 เพื่อจะได้น�าความรู้ 
ที่ได้ไปพฒันาและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัให้กบักลุม่หรอืชมุชนของตนเองได้ต่อไป	 
เมื่อคนในชมุชนมคีวามช�านาญและมทีกัษะในวชิาชพีกจ็ะไปเป็นวทิยากรแลกเปลี่ยน
ให้กบัชมุชนอื่นๆ	หรอืกลุม่	ชมุชนจากจงัหวดัอื่นที่สนใจต้องการวทิยากรไปอบรม
หรอืสอนวชิาชพีต่างๆ	เรากส็ามารถจดัให้ได้

ในส่วนของกองทนุวนัแม่	เป็นกองทนุเงนิขวญัถงุจากสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	สริกิติิ์	
พระบรมราชินีนาถ	 มีชุมชนในเทศบาลนครตรังได้รับอยู ่ 	 9	 ชุมชน	 
งบประมาณส่วนนี้ใช้ในการบรหิารจดัการโครงการภายในชมุชน	ส�าหรบัต่อยอด
กจิกรรมต่างๆ	ตามมตทิี่ประชมุของชมุชน	โดยมเีทศบาลฯ	คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล
การบรหิารจดัการงบประมาณของชมุชน	ให้เป็นไปอย่างคุม้ค่า	ถกูต้องและโปร่งใส	
ให้ทุกกองทุนมีการเคลื่อนไหวและสามารถต่อยอดโครงการต่างๆ	ที่ท�าอยู่ 
ให้ก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น		

รองฯ	กรรณได้ฝากความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนถึงการดูแล	
บริการพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ของเทศบาลฯ	หากขาดตกบกพร่อง 
ในส่วนใดก็สามารถติดต่อบอกกล่าวทางเทศบาลฯ	มาได้	หากอยู่ในอ�านาจ
หน้าที่ก็จะช่วยเหลือทุกท่าน	อยากให้ติดตามข่าวสารเทศบาลและเข้าร่วม
กจิกรรมด้วยกนั	ให้ทกุท่านเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนเทศบาลนครตรงัร่วมกบั 
เจ้าหน้าที่	ผู้บรหิาร	เพื่อการพฒันาที่ยั่งยนืต่อไป

สดุท้ายรองนายกฯ	หญงิคนสวยของเราได้กล่าวถงึการท�างานในปัจจบุนั
ที่ผู้หญงิเข้ามามบีทบาทในการท�างานนอกบ้านมากขึ้น	แต่กย็งัต้องรบัผดิชอบ
ดูแลงานในบ้านไปพร้อมกันด้วย	 “ความโดดเด่นของผู้หญิงสมัยนี้  
คอืมคีวามตัง้ใจ มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารท�างานมาก มกีารวางแผน
ที่ดีไปถึงอนาคตในทุกเรื่อง 

และในฐานะแม่คนหนึง่มองว่า คนเป็นแม่ต้องเตรยีมความพร้อม
และเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัลกู เพราะการกระท�าให้เหน็ย่อมมค่ีามากกว่า
ค�าสอนใดๆ  ที่ส�าคัญคือการเป็นผู้หญิงทุกวันนี้ต้องเข้มแข็ง เพราะเรา
ไม่สามารถรู้ได้ว่าแต่ละวันเราต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้น
เราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีจุดยืนที่มั่นคง แยกแยะสิ่งผิดถูกให้ได้  
ไม่ควรคล้อยตามสงัคมและสภาพแวดล้อมทีจ่ะท�าให้แยกแยะผดิถกูไม่ได้ 
ต้องมีสติในการแก้ปัญหาเสมอ”

ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง	ความมีมิตรไมตรีและความเป็นกันเองกับพี่น้อง
ประชาชนในทุกพื้นที่	 ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมพี่น้องประชาชนทุกๆ	ชุมชน 
จงึรู้จกั	คุ้นเคยและกล่าวถงึรองฯ	กรรณด้วยความชื่นชมเสมอมา

รองกรรณ กรรณิก�ร์  บัวเลิศ
รองน�ยกเทศมนตรีนครตรัง

กลิ่นอายความรกัของเดอืนแห่งวนัแม่อบอวลไปทั่วประเทศ	นางฟ้าสารฉบบันี้จงึขอ
พูดคุยกับหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในทีมบริหารเทศบาลนครตรัง	นางกรรณิการ์	 	บัวเลิศ		 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง	หรือที่ใครๆ	รู้จักและเรียกอย่างสนิทสนมและเป็นกันเองว่า 
รองกรรณฯ

รองฯ	กรรณ	ดแูลงานในส่วนของกองสวสัดกิารสงัคม	ท�าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
เทศบาลฯ	และชุมชนในเขตพื้นที่	 	ดูแลภาคประชาชนเป็นหลัก	 	 ในแต่ละปี	 เทศบาล 
จะมกีจิกรรม	โครงการหลกัๆ	จดัให้กบัชมุชนอยูม่ากมาย	แม้ไม่ได้มกีารร้องขอจากประชาชน	
เพื่อให้คนในชุมชนมีงาน	มีอาชีพและมีรายได้	 เช่นงานปักลูกปัดบนผ้าถุง	 งานเพ้นท์	 
ท�าอาหาร	ท�าขนม	เยบ็ปักถกัร้อยต่างๆ	งานจกัสานเส้นพลาสตกิ	เป็นต้น

เพร�ะเป็นผู้หญิง ยิ่งต้องเข้มแข็ง
และเป็นแบบอย่�งที่ดี



เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	
บดนิทรเทพยวรางกูร	 66	พรรษา	ซึ่งตรงกบัวนัที่	 28	กรกฏาคม	2561	หน่วยงานราชการ	 
ทั้งภาครฐัและเอกชน	พสกนกิรทั่วประเทศ	ต่างพร้อมใจถวายพระพรในรูปแบบต่างๆ	

โดยเมื่อวนัที่	21	มถินุายน	2561	คณะผูบ้รหิารเทศบาลนครตรงั	น�าโดยนางกรรณกิาร์	
บัวเลิศ	 รองนายกเทศมนตรี	พร้อมด้วยนายประสาน	อ่อนน้อม	ประธานสภาเทศบาล		 
และนางสาวน�้าทิพย์	 แสงศรีจันทร์	 รองปลัดเทศบาล	น�าคณะหัวหน้าส่วนการงาน	 
และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ 
ถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 	และวันที่	 28	กรกฎาคม	2561	 
ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	จังหวัดตรัง	 ต่อด้วยวันที่	 3	 
กรกฏาคม	2561		ร่วมบนัทกึเทปถวายพระพรเนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพวรางกรู	ณ	ห้องส่งสถานี
วทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยจงัหวดัสงขลา	

นอกจากนี้	 เทศบาลนครตรังยังได้ตั้งจุดถวายพระพร	บริเวณ 
ห้องโถงชั้น	1	ส�านักงานเทศบาลนครตรัง	 เพื่อให้คณะผู้บริหาร	หัวหน้า 
ส่วนการงาน	พนกังานเทศบาล	และประชาชนทั่วไป	ได้ร่วมลงนาม

ทั้งนี้เทศบาลนครตรังยังได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	
66	พรรษา	 28	 กรกฏาคม	 2561	ณ	บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรนีครนิทร์	95	ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่	16	กรกฎาคม	2561	ส�าหรบัต้นรวง
ผึ้งถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่า	และเป็นต้นไม้ประจ�าพระองค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 รัชกาลที่	 10	 
เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจ�าวันพระราชสมภพ	 
และผลิดอกช่วงเดือนพระราชสมภพพอด	ีนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูก 
ต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ	ที่พระองค์เสดจ็ฯ	ประกอบพระราชกรณยีกจิ
เพื่อพระราชทานไว้	 เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคล 
แก่ราษฎร

วนัที่		22	กรกฎาคม	2561	จดักจิกรรมจติอาสาพฒันาคลองห้วย
ยาง		“เราท�าความด ีด้วยหวัใจ”	ณ	บรเิวณรมิคลองข้างสถานธนานบุาล
เทศบาลนครตรงั		และร่วมพฒันาศาสนสถาน	พทุธ	ครสิต์	อสิลาม	ที่เป็น
ศนูย์รวมจติใจของประชาชนในจงัหวดัตรงั	จ�านวน	4	แห่ง	คอื	วดักะพงัสรุนิทร์	
(พระอารามหลวง)	วดัตนัตยาภริม	(พระอารามหลวง)	มสัยดิกลางประจ�า

ร่วมเทิดพระเกียรติ
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เราทำาความดีด้วยหัวใจ - ปลูกต้นรวงผึ้ง – จุดเทียนชัยถวายพระพร

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 256104 เรื่องเด่น
นครตรัง



ร � ย ก � ร ม ห � น ค ร ต รั ง 

ตรัง เอฟเอ็ม

FM 92.75 MHz
ทกุวนั 08.00-09.00 น.

จังหวัดตรัง	 และคริสตจักรตรัง	 โดยได้ร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 และพิธีจุดเทียนถวาย 
พระพรชยัมงคล	ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	
66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	ณ	บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรยี์	รชักาลที่	5	ศาลากลางจงัหวดัตรงั

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน  มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 2561 05เรื่องเด่น
นครตรัง



ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 256106 เรื่องเด่น
นครตรัง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	วนัที่	12	สงิหาคมของทกุปี	และถอืเป็นวนัแม่
แห่งชาต	ิ เทศบาลนครตรงั	จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิ	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	
12	สงิหาคม	2561	

โดยเมื่อวันที่	 12	กรกฏาคม	2561	 	นางกรรณิการ์	บัวเลิศ	รองนายก
เทศมนตร	ี,นายเอกสทิธิ์	วงศ์เทพวาณชิย์	เลขานกุารนายกเทศมนตร	ีพร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนการงาน	ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในสังกัด	 ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิ	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สิงหาคม	261	ณ	สถานีวิทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทยจงัหวดัตรงั	และวนัที่	24	กรกฎาคม	2561		ร่วมบนัทกึ
เทปถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิ	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาล
ที่	9	เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สงิหาคม	261	ณ	ห้อง
ส่งสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยจงัหวดัสงขลา

 เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

และได้ตั้งจดุให้ประชาชนได้ร่วมลงนาม	โดยเมื่อวนัที่	6	สงิหาคม	2561	
คณะผูบ้รหิารเทศบาลนครตรงัได้ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิต์	พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	1	อาคาร
ส�านกังานเทศบาลนครตรงั

	 นอกจากนี้เมื่อวนัที่	12	สงิหาคม	เวลา	06.30	น.	คณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	
พนักงานเทศบาล	ร่วมในพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	สมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9		โดยมนีายศริพิฒั	พฒักลุ	
ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั	เป็นประธานในพธิ	ีและเวลา19.00	น.	นายศริพิฒั	พฒั
กลุ	ผูว้่าราชการจงัหวดัตรงั	เปน็ประธานพธิถีวายเครื่องราชสกัการะ	และพธิจีดุ
เทียนถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 
ในรชักาลที่	9	เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สงิหาคม	
2561	ณ	ลานพระบรมราชานสุาวรยี์	รชักาลที่	5



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

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน  มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 2561 07เรื่องเด่น
นครตรัง



ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 256108 เรื่องเด่น
นครตรัง

การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ	 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	 โดยต้องค�านึงถึง
มาตรฐานที่ผูเ้รยีนพงึได้รบัให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของชาตแิละเป็นไปตามบรบิทของ
ท้องถิ่น	ส�าหรบัการจดักจิกรรมการแข่งขนัทกัษะวชิาการ	 เป็นเวทขีองการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ซึ่งกนัและกนัของครู	นกัเรยีน	และบคุลากรทางการศกึษา	อกีทั้ง	ประสบการณ์
ที่ได้รบัจากการแข่งขนัสามารถน�าไปพฒันาการจดัการศกึษา	ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ศกัยภาพ	และแสดงขดีความสามารถในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นให้มคีณุภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

และเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เทศบาลนครตรังมุ ่งเน้นและให้ความส�าคัญ	 
สร้างความเป็นเลศิทางการศกึษา	โรงเรยีนในสงักดัของเทศบาลนครตรงั	แต่ละโรงเรยีน
ต้องเป็นเลศิในด้านต่างๆ	อาท	ิวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	ดนตรแีละกฬีา	หรอืแม้กระทั่ง
ด้านเทคโนโลย	ีที่มคีวามส�าคญัในยคุปัจจบุนั	และการแข่งขนัทางวชิาการกเ็ป็นอกีหนึ่ง
ตวัชี้วดัที่ท�าให้เหน็ว่าบคุลากรด้านการศกึษา	เช่น	ครู	หรอื	ตวันกัเรยีนเอง	มศีกัยภาพ
เพยีงใด	จงึได้เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาการ	งานมหกรรมวชิาการการจดัการศกึษา
ท้องถิ่น	ระดบัภาคใต้	“สมิหลาวิชาการ”	ครั้งที่	14	ประจ�าปี	2561

โดยเมื่อวนัที่	20	มถินุายน2561	นายแพทย์รกัษ์	บญุเจรญิ	รองนายกเทศมนตร	ี
รกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	และหวัหน้าส่วน
การงานร่วมในพธิเีปิดในครั้งนี้	

การแข่งขนัทกัษะวชิาการ	งานมหกรรมวชิาการการจดัการศกึษาทอ้งถิ่น	ระดบั
ภาคใต้	“สมหิลาวชิาการ”	ครั้งนี้จดัขึ้น	เพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ	สุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์-ศิลปะการแสดง	 
โครงงาน	และสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคใต้	อีกทั้ง	ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา	 โดยแบ่งกลุ่มประเภทการแข่งขัน
ทกัษะทางวชิาการ	ดงันี้	1.กลุม่ภาษาไทย	,	2.กลุม่คณติศาสตร์	,	3.กลุม่วทิยาศาสตร์	,	
4.กลุ่มสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 ,	 5.กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา	 ,	 
6.กลุ่มศิลปะ	 ,	 7.กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ,	 8.กลุ่มภาษาต่างประเทศ	 ,	 
9.กลุ่มปฐมวัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ,	 10.การแข่งขันกลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์	 ,	 
11.กลุ่มสื่อนวตักรรมทางการศกึษา	และ	12.กลุ่มการแข่งขนั	ประกวดโครงงาน

เทศบ�ลนครตรังคว้� 53 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง
อันดับ 2 ระดับภ�คใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2561

ทอง เงิน ทองแดง เข้�ร่วม รวม

53 36 21 22 110

โดยสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	 ระดับภาคใต้	ครั้งที่	 14	ประจ�าปี 
การศกึษา	2561	เทศบาลนครตรงัคว้าเหรยีญมาได้ทั้งหมด	110	เหรยีญ	ประกอบด้วย
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นายก�าธร	ไตรบญุ	ผูอ้�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาล	1	
(สงัขวทิย์)	เป็นประธานเปิดกจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต	ิประจ�าปี	2561	
ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นกัเรยีนได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของภาษาไทย
และใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้อง	โดยจดัรปูแบบกจิกรรมที่สนกุสนาน
แฝงสาระความรู	้บรูณาการร่วมกบัสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ(ดนตร)ี	เช่น	
กิจกรรมหน้ากากพระนางวรรณคดีไทย	 ,กิจกรรมการแสดงละคร,	
กิจกรรมทายค�าปริศนา	Davinci	 	 รวมทั้งการจัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยในแต่ระดบัชั้นอกีด้วย

ครูคืนถิ่น	คือ	 โครงการที่รับครูบรรจุในท้องถิ่นตัวเอง	 เพื่อป้องกัน
ปัญหาการย้ายออกของครูต่างถิ่น		ทั้งนี้			เพื่อคดัเลอืก	คนดคีนเก่งเข้ามา
ในวชิาชพีครู	 	 เมื่อส�าเรจ็การศกึษาแล้ว	สามารถบรรจใุนภูมลิ�าเนาตนเอง		
เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนครูในพื้นที่การศกึษา	

และทั้งนี้เทศบาลนครตรังต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของ	
โรงเรยีนเทศบาล	2	(วดักะพงัสรุนิทร์)	ซึ่งเป็นโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครตรงั	
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูคืนถิ่น	วิชาภาษาไทย	 ได้ส�าเร็จการศึกษาและ 
มาบรรจรุบัราชการ	ณ	จงัหวดัตรงั	ประกอบด้วย

รุ่นที่	1	นางสาวโยษติา		พลวฒัน์	และ	นางสาวสวุนนัท์		รญัวาศรี	
รุ่นที่	2	นางสาวพชิามญช์			ท่าจนี	
รุ่นที่	3	นางสาวมณฑาณ	ี		ชูสวุรรณ

โรงเรียนเทศบาล	3	 (บ้านนาตาล่วง)	จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย	 
ซึ่งตรงกบัวนัที่	29	กรกฎาคม	ของทกุปีเป็นวนัภาษาไทยแห่งชาต	ิเพื่อปลูกจติ
ส�านึกและกระตุ้นให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นคุณค่า
ของภาษาไทย	ตลอดจนร่วมมอืร่วมใจท�านบุ�ารงุ	ส่งเสรมิ	และอนรุกัษ์ภาษาไทย	
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล�้าค่า 
ของชาต	ิให้คงอยูคู่ช่าตไิทยตลอดไป	ทั้งนี้โรงเรยีนได้ร่วมกบักลุม่สาระการเรยีน
รู้ภาษาไทยก�าหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของชาติ	 ได้แก่	
กจิกรรมคดัลายมอื	กจิกรรมเขยีนตามค�าบอก	กจิกรรมจากอกัษรสูภ่าพ	กจิกรรม
อ่านร้อยแก้ว	กิจกรรมปริศนาภาพส�านวนสุภาษิต	กิจกรรมค�าผวนหรรษา	
กจิกรรมแข่งขนัเล่านทิาน	กจิกรรมประกวดหนงัสอืเล่มเลก็	กจิกรรมประกวด
หนงัสอื	Big	books	และการจดันทิรรศการให้ความรู้วนัรกัษ์ภาษาไทย

โรงเรียนเทศบ�ล 1 (สังขวิทย์)
จัดกิจกรรมวันภ�ษ�ไทยแห่งช�ติ 
ส่งเสริมอ่�นภ�ษ�ไทยให้ถูกต้อง

ร่วมยินดีศิษย์เก่�โรงเรียนเทศบ�ล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) สอบบรรจุครูคืนถิ่น 
กลับม�พัฒน�บ้�นเกิด

โรงเรียนเทศบ�ล 3  (บ้�นน�ต�ล่วง) 
จัดกิจกรรมภ�ษ�ไทย 
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เมื่อวนัที่	24	กรกฎาคม	2561	นางสาวชตุมิา	ทองศกัดิ์	รองผูอ้�านวย
การสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล	4	 (วัดมัชฌิมภูมิ)	 เป็นประธานเปิด
โครงการเข้าค่ายอบรมธรรมจริยารุ่นเยาว์	ประจ�าปี	 2561	วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธวจน	ศาสนพิธ	ี 
อกีทั้งส่งเสรมิให้นกัเรยีนเป็นคนดี	มวีนิยั	มสีมัมาคารวะ	และมคีวามอดทน

โรงเรียนเทศบาล	4	 (วัดมัชฌิมภูมิ)	 จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
ชั้นอนบุาล	1	 -	ชั้นประถมศกึษาปีที่	3	ในระหว่างวนัที่	13-14	กรกฎาคม	2561	ณ	อ�าเภอ 
วงัวเิศษ	และอ�าเภอสเิกา	จงัหวดัตรงั	ทั้งนี้เพื่อให้นกัเรยีนมคีวามสขุในการเรยีนรู้	 ได้ศกึษา
สภาพจรงิจากแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย	อกีทั้งยงัได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้จากการ
อบรมและเรยีนรู้ท้องถิ่นอื่นมาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อกีด้วย

ขอแสดงความยนิดกีบั	ด.ญ.ยวษิฐา	ศลิา	และด.ญ.นวพรพรรณ	
บญุหว่าน	ได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง	การแข่งขนักฬีาเปตอง	
12	ปี	หญงิคู	่	ในกฬีาการแข่งขนักฬีานกัเรยีน	นกัศกึษา	และประชาชน
จงัหวดัตรงั	ครั้งที่	64	ประจ�าปี	2561	“คอซิมบี๊เกมส์”

เมื่อวันที่	 25	กรกฎาคม	2561	คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	 
น�าโดย	นายสเุทพ	มลสวสัดิ์	ท้องถิ่นจงัหวดัตรงั	ประธานกรรมการฯ	ลงพื้นที่นเิทศตดิตาม
ผลการด�าเนินงานของโรงเรียนเทศบาล	5	 (วัดควนขัน)	 โดยมีนางกรรณิการ์	บัวเลิศ	 
รองนายกเทศมนตร	ีพร้อมด้วยนางสาวน�้าทพิย์	แสงศรจีนัทร์	รองปลดัเทศบาล	นายสมชาย	
ชดิเชื้อ	ผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	คณะกรรมการสถานศกึษา	
คณะครูและนกัเรยีน	 ให้การต้อนรบัและรายงานผลการด�าเนนิงานของสถานศกึษาตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ

ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เสริมสร้างลักษณะ
นสิยัในการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของผูเ้รยีนให้มทีกัษะในการด�ารง
ชวีติอย่างพอเพยีง	มคีวามรู	้ความเข้าใจ	และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	
อย่างมีจรรยาบรรณ	บนหลักการของความพอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	มีความรู้	
และคณุธรรมก�ากบัเป็นพื้นฐานในการด�าเนนิชวีติ

โดยทางโรงเรยีนเทศบาล	5	(วดัควนขนั)	ได้จดับธูแสดงผลงานให้กบัคณะกรรมการ
การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นได้เยี่ยมชม	จากนั้น	นายสุเทพ	มลสวัสดิ์	ท้องถิ่น
จงัหวดัตรงั	ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง	พรรณไม้ประจ�ารชักาลที่	10	ร่วมกบัคณะผู้บรหิารเทศบาล
นครตรงั	คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา	ชมรมผู้ปกครอง	และคณะครู	ภายในบรเิวณ
โรงเรยีน	จ�านวน	3	ต้น	พร้อมกบัเยี่ยมชมศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของทางโรงเรยีน

ปัจจบุนัปัญหาเรื่องขยะนบัว่าเป็นปัญหาส�าคญัทั้งในระดบัชมุชนและ
ระดบัประเทศ	สาเหตเุนื่องมาจากประชากรในประเทศมจี�านวนมากขึ้น	ชมุชน
กเ็พิ่มขึ้น	สถานประกอบการต่างๆมมีากขึ้น	และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้
กค็อื	ขยะ	ย่อมมจี�านวนมากขึ้นตามไปด้วย	แต่การที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ผล
ระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจดุเลก็ๆ	ก่อน	ด้วยการปลกูฝังจติส�านกึที่ดใีนเรื่อง
การทิ้งขยะให้กับเด็ก	ๆ	ให้พวกเขาได้เห็นความส�าคัญและประโยชน์ของ 
การคดัแยกขยะ	โดยอาจจะเริ่มจากภายในโรงเรยีนก่อน	เมื่อนกัเรยีนรูจ้กัแยก
ขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะท�าให้โรงเรียนดูสะอาดสะอ้าน	 
มบีรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรยีนรู้	และเมื่อเริ่มต้นจากในโรงเรยีนได้ผล
ดแีล้วกส็ามารถขยายผลไปยงัชมุชนและประเทศชาตต่ิอไปได้

โรงเรยีนเทศบาล	6	 (วดัตนัตยาภริม)	ได้เหน็ความส�าคญัจากปัญหา
ดงักล่าว		จงึได้ด�าเนนิการจดัการขยะภายในโรงเรยีน	เมื่อวนัที่	26	กรกฎาคม	
2561		โดยจดักจิกรรมรณรงค์และให้ความรู	้ฝึกให้นกัเรยีนได้รูจ้กัการคดัแยก
ขยะเปียกจากเศษอาหาร	ซึ่งกจิกรรมดงักล่าวเริ่มกบันกัเรยีนระดบัปฐมวยั		
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลกูฝังจติส�านกึในการดแูลรกัษาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเทศบ�ล 5 (วัดควนขัน) ประเมินโรงเรียน 
ในสงักดัท้องถิน่นำ�หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง
เป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิต

เปิดอบรมค่�ยธรรมจริย�รุ่นเย�ว์ 
ประจำ�ปี 2561

โรงเรยีนเทศบ�ล 4 (วดัมชัฌมิภมู)ิ ศกึษ�แหล่งเรยีนรู้ 
กระตุน้ก�รเรยีนนอกห้องเรยีนให้แก่นกัเรยีน

โรงเรียนเทศบ�ล 6 (วัดตันตย�ภิรม) 
รณรงค์ให้คว�มรู้ ปลูกฝังจิตสำ�นึก
รู้จักคัดแยกขยะในโรงเรียน
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ขอแสดงความยนิดกีบันกักฬีา
เปตอง	ที่สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิ
คะแนนรวมแข่งขนักฬีาเปตอง	รุน่	12	ปี	
ในการแข่งขันกรีฑา	กีฬานักเรียน	 
คอซมิบี้เกมส์	ครั้งที่	64

นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล	พร้อมด้วยนายทวสีทิธิ	สมคัรกจิ	ผู้อ�านวยการ
สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาล	7(วดัประสทิธชิยั)	คณะคณุครบูคุลากร	นกัเรยีน	ผูป้กครอง	ร่วม
ถวายเทยีนพรรษา	ณ	วดัประสทิธชิยั	เนื่องในวนัเข้าพรรษา	ประจ�าปี	2561	ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิ	สบืสานและอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมท้องถิ่นที่มมีาแต่โบราณให้ยงัคงอยูก่บัคนไทย
ตลอดไป	และให้นักเรียน	 เยาวชน	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมท�านุบ�ารุงพระพุทธ
ศาสนา	ตลอดจนเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนยีมประเพณแีละค่านยิมที่ดงีามให้กบันกัเรยีน

นายอภิรักษ์	 	นาคฤทธิ์	ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล	8	 (อนบุาลฝันที่เป็นจรงิ)	พร้อมด้วยคณะครู	และนกัเรยีน	
ร่วมถวายเทียนพรรษา	 เนื่องวันเข้าพรรษา	และกิจกรรมจิตอาสา
บ�าเพญ็ประโยชน์	เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกลู		เมื่อวนัที่28	กรกฏาคม	2561	
และจดักจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ	เมื่อวนัที่	29	กรกฎาคม	2561

ทั้งนี้เพื่อเป็นการร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ในด้านภาษาไทยให้เห็น 
ความส�าคญัและคณุค่าของภาษาไทย

เมื่อวันที่	 24	กรกฎาคม	 2561	ณ	วัดนิโครธาราม	อ.เมือง	 จ.ตรัง	 	นายแพทย์รักษ์	 
บญุเจรญิ	รองนายกเทศมนตรี	รกัษาราชการแทน	นายกเทศมนตรนีครตรงั	นางกรรณกิาร์	บวัเลศิ	
รองนายกเทศมนตรี 	 นายวัลลภ	 ช ่วยบ�ารุ ง	 ปลัดเทศบาล	 นางสาวน�้าทิพย ์	 
แสงศรจีนัทร์	รองปลดัเทศบาล	นายสมชาย	ชดิเชื้อ	ผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา	ผู้บรหิารสถาน
ศกึษาในสงักดัเทศบาลนครตรงั	คณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็	คณะครู	ผู้ปกครองและเดก็เลก็	

เป็นประธานในพธิเีปิดและ
ร่วมโครงการ	“จติอาสาน้อย
เทดิไท้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ	บดินทร
เทพยวรางกูร”	 ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	 เพื่อเทิดพระเกียรติและร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 
เนื่องในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2561	และเพื่อปลูกฝังให้เดก็เรยีน
รู้และซมึซบัพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ในการมจีติสาธารณะต่อสงัคม

จิตอ�ส�น้อย ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลนครตรังจัด จัดเทิดไท้ในหลวง ร.10

โรงเรียนเทศบ�ล 8 ( อนุบ�ลฝันที่เป็นจริง) 
ร่วมถว�ยเทียน – จิตอ�ส�บำ�เพ็ญประโยชน์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
จัดง�นวันภ�ษ�ไทยแห่งช�ติ

โรงเรียนเทศบ�ล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
ร่วมถว�ยเทยีนพรรษ� ในวนัเข้�พรรษ� ประจำ�ปี 2561



นางกรรณกิาร์	บวัเลศิ	รองนายกเทศมนตร	ีร่วมพธิเีปิดการแข่งขนักฬีาผู้สูงอายจุงัหวดัตรงั	
ครั้งที่12	ประจ�าปี	2561	ณ	สนามกฬีากลางกลางเทศบาลนครตรงั	โดยชมรมผูส้งูอายเุทศบาลนครตรงั	
เข้าร่วมการแข่งขัน	 	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะและสมรรถภาพทั้งทางกาย	และ
จิตใจที่สมบูรณ์	แข็งแรงด้วยการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	และกิจกรรมนันทนาการและที่ส�าคัญ 
เพื่อพฒันาคณุภาพชวีติให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้น	ซึ่งเทศบาลนครตรงัจดัส่งทมีนกักฬีาผู้สูงอายเุข้า
ร่วมการแข่งขัน	5	ประเภท	 ได้แก่	กรีฑา	ตะกร้อวงเตะทน	 เปตอง	วู้ดบอล	และการร้องเพลง
คาราโอเกะ	โดยนางกรรณกิาร์	บวัเลศิ	รองนายกเทศมนตร	ีพร้อมด้วย	นางจนัทพิย์	รงัสปิราการ	
รองปลัดเทศบาล	ร่วมให้ก�าลังใจแก่ทีมนักกีฬาผู้สูงอายุของเทศบาลนครตรังในการเข้าร่วมการ
แข่งขนักฬีาผู้สูงอายฯุในครั้งนี้ด้วย

นายเอกสทิธิ์	วงศ์เทพวาณชิย์	เลขานกุาร
นายกเทศมนตรนีครตรงั	ร่วมแถลงข่าวประเดน็
ความคบืหน้าโครงการก่อสร้างศนูย์แสดงศลิป
วฒันธรรมพระยารษัฎานปุระดษิฐ์เทศบาลนครตรงั 
โดยมีนายศิริพัฒ	 พัฒกุล	 ผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดตรัง	 เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ	 
ณ	ห้องแถลงข่าว(ห้องประชมุลบิง)	ศาลากลาง
จงัหวดัตรงั	ชั้น	2

เมื่อคืนวันที่	 12	กรกฎาคม	2561	งานรักษาความสะอาด	กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครตรงั	จดัเจ้าหน้าที่ร่วมกนัก�าจดัขยะในบ่อพกัน�้า	ตลาดสด
เทศบาลนครตรัง	 เพื่อป้องกันการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าในช่วง
หน้าฝน	 โดยขยะที่พบภายในบ่อพักน�้าส่วนใหญ่เป็นขยะจ�าพวกเชือก	ถุงพลาสติก
และหลอดกาแฟ	 โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันรื้อและจัดเก็บขยะดังกล่าว	ซึ่งกีดขวาง 
ทางเดนิของน�้าและเป็นอปุสรรคต่อการระบายน�้า		และยงัช่วยกนัขดั	ถ	ูล้าง	ท�าความ
สะอาดถังขยะ	บริเวณถนนรัษฎา	จากแยกพรศิริกุล	ถึงสี่แยกต้นสมอ	 เพื่อลด 
แหล่งเพาะเชื้อโรค	ที่ส�าคญัเพื่อความสะอาดน่ามองน่าใช้อกีด้วย	

นครตรังส่งทัพนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
จังหวัดตรัง ครั้งที่12 ประจำาปี 2561

คืบหน้าก่อสร้างศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎา
นุประดิษฐ์เทศบาลนครตรัง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรื้อบ่อพัก
และทำาความสะอาดถังขยะ

02

03

01

04

เทศบาลนครตรังฝกึอบรมภาอังกฤษแก่ผู้นำาชุมชน 

นางกรรณิการ์	บัวเลิศ	 รองนายกเทศมนตรี	 เป็นประธานเปิดโครงการ 
ส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	
(กจิกรรมการฝึกอบรมภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานส�าหรบัผูน้�าชมุชนและบคุคลทั่วไป)	
โดยมนีางจนัทพิ	รงัสปิราการ	รองปลดัเทศบาล	กล่าวรายงานฯ	ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้	
เพิ่มทกัษะด้านภาษาแก่ผูน้�าชมุชนและบคุคลทั่วไป	ให้ผูเ้ข้ารบัอบรมสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันได้	อีกทั้งยังรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย	
ส�าหรบัการฝึกอบรมครั้งนี้	จดัขึ้นระหว่าง	2-20	กรกฏาคม	2561	ซึ่งใช้ระยะเวลา
ฝึกอบรม	15	วนั	วนัละ	3	ชั่วโมง

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 256112 ข่�วกิจกรรม



เมื่อวนัที่	29	มถินุายน	2561	นางจนัทพิย์	รงัสปิราการ	รองปลดัเทศบาล	
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	 
ณ	โรงเรยีนเทศบาล1(สงัขวทิย์)		ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนกัและสร้างองค์ความรู้
เรื่องบทบาท	คณุค่าของความเป็นชาย/หญงิในสงัคม	พฒันาการทางเพศ	การจดัการ
อารมณ์	สมัพนัธ์ภาพทางเพศ	พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน	อกีทั้งป้องกนั
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอนัเกดิจากเพศสมัพนัธ์	 ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วยัอนัควร	นอกจากนี้เป็นการสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั	 และรู้บทบาทของ
ตนเองที่มต่ีอสถาบนัครอบครวั	ส�าหรบัครั้งนี้มนีกัเรยีนในสงักดัเทศบาลนครตรงั	เข้า
ร่วมกจิกรรม	จ�านวน	7	โรงเรยีน	รวมทั้งสิ้น	100	คน

เมื่อวนัที่	19	กรกฎาคม	2561	นางสาวน�้าทพิย์	แสงศรจีนัทร์	รองปลดัเทศบาล	
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม	 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้านเชี่ยวชาญ	สาขาสขุภาพจติชมุชน	 เขตสขุภาพ
ที่	12	ปีงบประมาณ	2560	ณ	ห้องประชมุอาคารอเนกประสงค์	ชั้น	1	เทศบาลนครตรงั	
ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ	อสม.ให้มีความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและปัองกัน
ปัญหาสขุภาพจติทกุกลุ่มวยั	เกดิทกัษะในการคดักรอง	และเกดิทกัษะในการคดักรอง	
ประเมนิด้านสขุภาพจติเบื้องต้น

นายศภุศกัดิ์	ศรหีมาน	ท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัตรงั	พร้อมด้วยนายยงยทุธ	
เบญจวรางกลู	ผูอ้�านวยการส่วนการโยธา	รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง	
ร่วมกนัท�าความสะอาดห้องน�้า	ณ	สวนสาธารณะอนสุาวรยี์พระยารษัฏานปุระดษิฐ์	
ตามโครงการรณรงค์ห้องน�้าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวจงัหวดัตรงั	“ห้องน�้า
สะอาด สขุใจไปเทีย่วไหนก ็WC OK”	เป็นการส่งเสรมิและรณรงค์ห้องน�้าสาธารณะ
สะอาดเพื่อการท่องเที่ยว	เป็นการผลกัดนัให้เกดิความตื่นตวัในการดูแล	และพฒันา
ห้องน�้าสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดปลอดภยั	และได้มาตรฐาน	เพื่อสร้าง
ความประทบัใจให้กบันกัท่องเที่ยว

06

08

07

05 นครตรงัจดัโครงการสรา้งทกัษะชวีติวยัรุน่ ประจำาป ี 2561

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน

รณรงค์ห้องนำ้าสาธารณะสะอาด
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  
“ห้องนำ้าสะอาด สุขใจไปเที่ยวไหนก็ WC OK” 

นครตรังเตรียมสร้างคันดินรอบบ่อขยะ พื้นที่ฝังกลบ 
และหวังยืดอายุการใช้งานบ่อขยะ

นายแพทย์รักษ์	บุญเจริญ	รองนายกเทศมนตรี	 รักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรนีครตรงั	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านกัการช่าง	ตดิตามการด�าเนนิงานก�าจดัขยะ	
ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าในรอบ	3-4	เดอืนที่ผ่านมา	บ่อขยะเทศบาลนครตรงั	มขียะ
สะสมกว่า	2,000	ตนั	และขยะเริ่มส่งกลิ่นเหมน็	ส�าหรบัสาเหตขุองกลิ่นเหมน็มาจาก	
2	 สาเหตุ	 คือ	 เข้าสู ่ช ่วงหน้าฝนจึงท�าให้ขยะมีกลิ่นกว่าช่วงหน้าแล้ง 
อีกสาเหตุเกิดจากการใช้เครื่องจักรหนักดันพลิกขยะเข้าสู่ด้านในบ่อขยะซึ่งจะต้อง
ด�าเนนิการทกุวนัเพื่อให้มพีื้นที่รองรบัขยะในแต่ละวนั	จงึท�าให้ขยะที่ถกูทบัถมมานาน
ส่งกลิ่นคละคลุ้งทั่วบริเวณโดยรอบ	ซึ่งทางเทศบาลฯ	 ได้ระดมฉีดน�้าหมักชีวภาพ 
เพื่อลดกลิ่นเหมน็ดงักล่าว	และยงัได้วางแผนสร้างคนัดนิโดยรอบบ่อขยะ	เพื่อยดือายุ
บ่อขยะให้ใช้งานได้นานขึ้น	2-3	ปี
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เมื่อวันที่	 18	กรกฎาคม	2561	นายแพทย์รักษ์	บุญเจริญ	 
รองนายกเทศมนตรี	 รักษาราชการแทนนายเทศมนตรีนครตรัง	 , 
นางกรรณิการ์	บัวเลิศ	 รองนายกเทศมนตรี	พร้อมคณะผู้บริหาร	
หวัหน้าส่วนการงาน	ร่วมให้ข้อมลูกบัคณะอนกุรรมการเพื่อคดัเลอืก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ได้เดินทางมายังเทศบาลนครตรัง	 
เพื่อประเมนิผลงานในรอบสดุท้าย	ของการคดัเลอืกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มกีารบรหิารจดัการที่ด	ีปีงบประมาณ		พ.ศ.2561	

โดยในช่วงเช้าเทศบาลนครตรังได้เตรียมการบรรยายสรุป
ด้านการบรหิารจดัการที่ดแีละการน�าเสนอนวตักรรมท้องถิ่น	ซึ่งใน
ช่วงบ่ายได้น�าคณะอนกุรรมการฯ	ลงพื้นที่จรงิดูการปฏบิตังิาน	และ
ตวัอย่างผู้ป่วยในการดูแลของเทศบาลฯ	ตามโครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตยีง

เจ�ะประเด็น
ทับเที่ยง

เทศบาลนครตรงั	ต้อนรบัคณะศกึษาดงูาน	แลกเปลี่ยนการเรยีน
รู	้สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร	เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่	
และน�าไปปรับใช้ในการท�างาน	 	 โดยเมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2561		 
ณ	ห้องประชุม	อาคารอเนกประสงค์ชั้น	3	 เทศบาลนครตรัง	น�าโดย
นายสาโรช	คงนคร	รองนายกเทศมนตร	ีพร้อมหวัหน้าส่วนการงาน	ร่วม
ต้อนรบัคณะจากเทศบาลนครหาดใหญ่	ซึ่งเดนิทางมาศกึษาดงูานเรื่อง	
“การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”  ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้	นับเป็นโอกาสอันดีที่เทศบาล
นครตรงัและเทศบาลนครหาดใหญ่จะได้แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นกระบวนการ
การท�างานด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซึ่งกนัและกนั

นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
จากเทศบาลต�าบลก�าแพง	จังหวัดศรีสะเกษ	น�าโดยนายปิติ	 เทพเกษตรกุถล	 
นายกเทศมนตรตี�าบลก�าแพง	พร้อมคณะ	จ�านวน	40	คน	โดยเทศบาลต�าบลก�าแพง	
ได้ด�าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากรในองค์กร	ในระหว่างวนัที่	6-12	กรกฏาคม	2561	ที่ผ่านมา

ส�าหรับในครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	และการพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
ของเทศบาลนครตรัง	 ทั้งนี้ปลัดเทศบาล	 และนายยงยุทธ	 เบญจวรางกูล	 
ผอ.ส่วนการโยธา	รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง	ได้ร่วมกนับรรยาย
ให้ความรู้แลกเปลี่ยนการท�างานแก่คณะที่เดนิทางมาศกึษาดูงาน.

นครตรังเข้�รับก�รประเมิน
ก�รคัดเลือก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี

ต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศึกษ�ดูง�นเทศบ�ลนครห�ดใหญ่

เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง จังหวัดศรีสะเกษ
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เทศบาลนครตรงั	โดยกองวชิาการและแผนงาน	จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านเทคโนโลย	ีหลกัสูตร	การ
สร้างเว็บไซต์ด้วย	 Joomla	 ให้แก่พนักงานและบุคคลากรครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง	ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่	 5-6	
กรกฎาคม	2561	

ทั้งนี้เพื่อให้พนกังาน	พนกังานจ้างและพนกังานครเูทศบาลนครตรงั	ได้รบัแนวทางและวธิกีารที่ถกูต้องและเหมาะสม	
ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์	 และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมจูมล่า	 
ระหว่างพนกังาน	พนกังานจ้าง	และพนกังานครูเทศบาลนครตรงั

การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ	จ�าเป็นจะต้องมกีารฝึกอบรม
ทบทวนด้านวชิาการอย่างสม�่าเสมอ	รวมถงึการศกึษาดงูานเพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์
ต่างๆ	ให้กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ	ได้น�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์กบัชมุชน
ของตนเองได้	 และเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข	 
อนัจะส่งผลให้การด�าเนนิงานระบบสขุภาพภาคประชาชน	มคีวามเข้มแขง็มากยิ่งขึ้น	
จงึไดจ้ดัท�าโครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุเขตเมอืง	
(อสม.)	ประจ�าปี	2561	โดยนายแพทย์รกัษ์	บญุเจรญิ	รองนายกเทศมนตร	ีรกัษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็นประธานเปิด	เมื่อวนัที่	26	มถินุายน	2561	

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้นวัตกรรมใหม่ๆ	 
ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข	และได้
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน
ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	 เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน	ทั้งเป็นการฟื้นฟูความรู้	พัฒนาศักยภาพและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในด้าน
การสาธารณสุขเพื่อการด�าเนินงาน	สนับสนุนและส่งเสริมชมรม	อสม.	 เทศบาล
นครตรงั	ให้มคีวามเข้มแขง็	เป็นเครอืข่ายการพฒันางานสาธารณสขุที่มปีระสทิธภิาพ

และเดนิทางไปศกึษาดูงานสขุภาพภาคประชาชน	ณ	จงัหวดัพงังา	จงัหวดั
ระนอง	และจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีในระหว่างวนัที่	3-6	กรกฎาคม	2561		

ส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขเขตเมือง (อสม.) ประจำ�ปี 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาการและแผนงาน
อบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยี 

หลักสูตร ก�รสร้�งเว็บไซต์ด้วย Joomla

โครงก�รรวมพลังสร้�งนครตรังสีข�ว ประจำ�ปี 2561

เมื่อวันที่	 17	กรกฎาคม	2561	ฝ่ายนิติการ	
กองวชิาการและแผนงาน	เทศบาลนครตรงั	จดัอบรม
โครงการให้ความช่วยเหลอืประชาชนทางด้านกฎหมาย	
ประจ�าปี	2561	แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรงั	
ประกอบด้วย	ตัวแทนจากชุมชน	ตัวแทนชมรม 
ผู้สูงอายุ	ตัวแทนจากกลุ่มผู้น�าสตรี	และประชาชน 
ผู้สนใจในเขตเทศบาลนครตรัง	 โดยได้รับเกียรต ิ
จากนางกรรณกิาร์	บวัเลศิ	รองนายกเทศมนตรนีครตรงั	
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ	

ส�าหรบั	โครงการให้ความช่วยเหลอืประชาชน
ทางด้านกฎหมาย	จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง	มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั	เพื่อให้สามารถ
น�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของตน
ได้อย่างถกูต้อง	ซึ่งจะส่งผลต่อสงัคม	ให้เกดิความสงบ
เรยีบร้อย	ปลอดภยั	และเป็นสงัคมที่มคีวามสขุ	

เมื่อวนัที่	25	มถินุายน	2561	นายแพทย์รกัษ์	บญุเจรญิ	รองนายกเทศมนตร	ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครตรงั	เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลงัสร้างนครตรงัสขีาว	ประจ�าปี	2561	ทั้งนี้เพื่อส่งเสรมิให้ผู้บรหิาร	สมาชกิสภา
เทศบาล	และบคุลากรของเทศบาลนครตรงั	มจีติส�านกึ	ในเรื่องความซื่อสตัย์สจุรติ	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	ในการบรหิาร
และปฏบิตังิาน	มุง่มั่นท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	มจีติบรกิารสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจและได้รบัประโยชน์สงูสดุ	และเพื่อเสรมิสร้างพฤตกิรรมและวธิกีารท�างานที่สจุรติ	โปร่งใสของผูบ้รหิาร	สมาชกิ
สภาเทศบาล	พนกังานของเทศบาลนครตรงัให้เป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

เทศบ�ลนครตรัง จัดอบรม
โครงก�รให้คว�มช่วยเหลือ
ประช�ชนท�งด้�นกฎหม�ย 

ประจำ�ปี 2561
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นครตรังเดินหน้�ขอคว�มร่วมมือผู้รุกลำ้�ที่ส�ธ�รณะ

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ	สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2561	 กิจกรรมอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และชี้แจงแนวทางการคัดเลือกและ 
การประกวดบ้าน/โรงเรยีนตวัอย่างวถิพีอเพยีง	เพื่อให้ประชาชนและ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับความรู ้เกี่ยวกับ 
แนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	สามารถน้อมน�าแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	อีกทั้งยังท�าให้ชุมชนมี 
บ้านตวัอย่างวถิพีอเพยีงและสถานศกึษามโีรงเรยีนตวัอย่างวถิพีอเพยีง	
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	และสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
ให้ความรู้	เพื่อเป็นตวัอย่างแนวทางการปฏบิตัติ่อไปในอนาคต	

ส�าหรบัการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รบัความอนเุคราะห์วทิยากรจากโรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต	1	มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และ 
ร่วมเป็นคณะท�างานในการคดัเลอืกบ้านและโรงเรยีนตวัอย่างวถิพีอเพยีงของเทศบาลนครตรงั
ประจ�าปี	 2561	 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้น�าองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังผู้บริหาร 
สถานศกึษาในสงักดัเทศบาลนครตรงั	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้น	จ�านวน	140	คน

เดินตามรอยพ่อ 
ส�นต่อหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
ประจำ�ปี  2561

(ซอยตรอกปลา)	เพื่อลดปัญหาการจราจรตดิขดัหน้าโรงเรยีน	แต่หากผูป้ระกอบการ
ที่รกุล�้าไม่ด�าเนนิการรื้อถอน	หรอืแก้ไข	ทางเทศบาลฯกไ็ม่สามารถด�าเนนิการก่อสร้าง
ถนนดงักล่าวได้

อย่างไรกต็ามนายแพทย์รกัษ์	บญุเจรญิ	รองนายกเทศมนตร	ีรกัษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรนีครตรงั	ยงักล่าวอกีว่า	“ส�าหรับการเดินหน้าขอความร่วม
มือครั้งนี้ เทศบาลฯไม่อยากให้เกิดภาพของความขัดแย้งระหว่างประชาชน
และหน่วยงาน แต่อยากเห็นภาพผู้ประกอบการทั้งหมด ร่วมแรงร่วมใจใน
การปรับแก้ไขสิ่งปลูกสร้างของตนเองให้ถูกต้อง เพื่อส่งมอบพื้นที่ดังกล่าว
แก่เทศบาลฯ วิธีการต่อไปคือจะพยายามพูดคุยท�าความเข้าใจกับเจ้าของ
ร้านค้า ผู้ประกอบการ ให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือที่ดีต่อกัน ”

นายแพทย์รักษ์	บุญเจริญ	รองนายกเทศมนตร	ี รักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรีนครตรัง	พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์	 วงศ์เทพวาณิชย์	 เลขานุการนายก
เทศมนตรนีครตรงั	และเจ้าหน้าที่ส�านกัการช่าง	ลงพื้นที่ถนนวเิศษกลุ	(หน้าร้านชา
พะยอม)	ส�ารวจพื้นที่จรงิเพื่อหาแนวทางและขอความร่วมมอืเจ้าของร้าน	ผูป้ระกอบ
การที่ก่อสร้าง	ต่อเตมิบ้านเรอืน	ร้านค้า	รกุล�้าที่สาธารณะประโยชน์

จากการลงพื้นที่พบว่ามกีารต่อเตมิอาคารบ้านเรอืนยื่นออกมาเกนิกวา่แนว
เขตหมดุแบ่งเขต	ซึ่งหลงัจากนี้จะเข้าพูดคยุกบัผู้ประกอบการและขอความร่วมมอื
ปรบัแก้ไขให้ถกูต้อง	เพื่อเทศบาลฯ	จะน�าพื้นที่ดงักล่าวไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อส่วน
รวมต่อไป	ทั้งนี้เทศบาลนครตรังมีแผนด�าเนินการก่อสร้างถนนซึ่งตัดผ่านจากข้าง
โรงเรียนสภาราชินี	 จังหวัดตรัง	 ไปยังถนนหน้าโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ	

สำานักการช่าง

กองสวัสดิการและสังคม



สถ�นธน�นุบ�ล เทศบ�ลนครตรัง ลดดอกเบี้ยรับจำ�นำ�
“ใช้บริการของรัฐ อัตราดอกเบี้ยต�่า”

ดอกเบี้ยถูก..ถูก...ลดกัน ทั้งปี
จำ�นำ�...ไม่เกิน 5000 บ�ท ดอกเบี้ย  0.50% ต่อเดือน 

เกินกว่� 5000บ�ทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน เท่�นั้น...

การสมโภชเทียนพรรษา	 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือและสืบทอดกันมาแต่ครั้ง
โบราณ	เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	ตลอด
จนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวไทย	 	 เทศบาลนครตรังต้องการปลูกฝังและท�านุ
บ�ารงุศาสนา	จงึได้จดักจิกรรมส่งเสรมิพระพทุธศาสนา
เนื่องในวนัเข้าพรรษา	โดยการจดัสมโภชเทยีนพรรษา	
และน�าเทยีนพรรษาไปถวายวดัที่อยูใ่นเขตเทศบาลนคร
ตรงั	จ�านวน	9	วดั		ประกอบด้วย	วดักะพงัสรุนิทร์	พระ
อารามหลวง,	วดัตนัตยาภริม	พระอารามหลวง,	วดันิ
โครธาราม	,	วดัควนวเิศษ,	วดัคลองน�้าเจด็,	วดักฏุยา
ราม,	วัดประสิทธิชัย,	 วัดมัชฌิมภูมิ	 และวัดควนขัน	
อ.เมอืงตรงั	จ.ตรงั	โดยมนีายแพทย์รกัษ์	บญุเจรญิ	รอง
นายกเทศมนตรีนครตรัง	 รักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธานในพิธีสมโภชเทียน
พรรษาและผ้าอาบน�้าฝน	เมื่อวนัที่	27	กรกฎาคม	2561

เยาวชนถอืเป็นกลุม่เสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบจากสาธารณภยับ่อยครั้ง	การเสรมิ
สร้างความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกบัการป้องกนัและวธิปีฏบิตัติน	เมื่อเกดิสาธารณภยั
ให้กับเยาวชน	จะช่วยลดผลกระทบและลดความสูญเสียในกลุ่มเยาวชนได	้ดังนั้น
เทศบาลนครตรงัจงึได้จดัโครงการเยาวชนอาสาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	เมื่อ
วนัที่	28	มถินุายน	2561	ณ	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรงั	โดยมนีายแพทย์
รกัษ์	บญุเจรญิ	รองนายกเทศมนตร	ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็น
ประธานเปิด	

ทั้งนี้เพื่อสร้างเสรมิให้เยาวชนได้มคีวามรู้ความเข้าใจและตระหนกัถงึความ
สญูเสยีอนัเกดิจากสาธารณภยั	เป็นการเพิ่มทกัษะในการช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ื่น
ไดอ้ยา่งถกูต้องเมื่อเกดิสาธารณภยัขึ้น	อกีทั้งเพื่อลดความสูญเสยีจากสาธารณภยั	
ในครั้งนี้มผีู้เข้ารบัการอบรมจ�านวน	120	คน	ซึ่งมกีารฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตัิ	โดยคณะวทิยากรจากส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
ตรงั,สถานตี�ารวจภธูรจงัหวดัตรงั,โรงพยาบาลตรงั,งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลนครตรงั

นครตรังอบรมเย�วชนอ�ส�ป้องกันฯ เพิ่มทักษะคว�มรู้ด้�นส�ธ�รณภัย

เทศบ�ลนครตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศ�สน�เนื่องในวันเข้�พรรษ�

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน  มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 2561 17เจ�ะประเด็น
ทับเที่ยง



นครตรงัจดัการแข่งขนักฬีา “สายรุง้เกมส์”
ครั้งที่ 36 ประจำาปี 2561

สาระ
น่ารู้

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 256118 เจ�ะประเด็นทับเที่ยง

การกีฬา	มีความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน	ทั้งในด้านสุขภาพ	พลานามัย	และ
ด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	และ
สงัคม	น�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	
การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และการที่จะพัฒนา
คณุภาพชวีติให้ดใีนด้านต่างๆ	นั้น	ต้องปลกูฝังตั้งแต่เยาว์
วยั	โดยเมื่อวนัที่	20	กรกฎาคม	2561	เทศบาลนครตรงัได้
จดัการแข่งขนักฬีานกัเรยีนในสงักดัเทศบาลนครตรงั	ครั้ง
ที่	36	ประจ�าปี	2561	“สายรุ้งเกมส์”		ณ	สนามกฬีากลาง
เทศบาลนครตรัง	นายแพทย์รักษ์	บุญเจริญ	รองนายก
เทศมนตร	ีรกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็น
ประธานเปิดการแข่งขัน	และได้รับเกียรติจากนายสุเทพ	
มลสวัสดิ์	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	 ,นางกรรณิการ์	บัวเลิศ	 
รองนายกเทศมนตร,ี	สมาชกิสภาเทศบาลฯ	และหวัหน้า
ส่วนการงาน	ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิด

ส�าหรบัการแข่งขนักฬีาในครั้งนี้	จดัขึ้นเพื่อพฒันา
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล	ให้เจริญเติบโตอย่าง
สมดลุ	มวีฒุภิาวะเหมาะสมตามวยั	รูจ้กัช่วยเหลอืตนเอง
และผูอ้ื่น	รูร้กัสามคัค	ีและมรีะเบยีบวนิยั	ซึ่งกจิกรรมกฬีา	
เป็นกจิกรรมหนึ่งที่มส่ีวนช่วยส�าคญัในการพฒันานกัเรยีน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้	นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อม
สัมพันธไมตรี	 เสริมสร้างความรัก	ความสามัคคีของครู
และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	อีกทั้ง
เป็นการคดัเลอืกนกักฬีาตวัแทนเทศบาลนครตรงั	เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย	รอบคดัเลอืก	ระดบัภาคใต้	ครั้งที่	36	ประจ�าปี	
2561	อกีด้วย

ย่างเข้าฤดฝูนที่มกัมอีากาศหนาวเยน็อยูเ่สมอ	มกัพบการระบาดของโรคอจุจาระ
ร่วงที่เกดิจากเชื้อไวรสัอยู	่2	ชนดิ	ได้แก่	เชื้อไวรสัโรตา(Rotavirus)	และเชื้อไวรสัโนโร(Norovirus)

โรคอจุจาระร่วงจากไวรสัโรตา	พบมาก	ในกลุม่เดก็เลก็	อายตุ�่ากว่า	5	ปี	อาการ	
อาจจะมไีข้	มนี�้ามกูและไอเลก็น้อยน�ามาช่วงสั้นๆ	แล้วมอีาการทางเดนิอาหาร	อาเจยีน
มากใน	1-2	วนัแรก	และท้องร่วงเป็นน�้าพุง่หลายครั้ง	นานประมาน	5-7	วนั	หากไม่ได้รบั
เกลอืแร่เพยีงพอจะท้องอดืมาก	อาจถ่ายอจุจาระมากจนก้นแดง	

โรคอจุจาระร่วงจากไวรสัโนโร	เป็นไวรสักลุม่ที่ก่อ	“โรคหวดัลงกระเพาะหรอื 
stomach flu”	พบได้ทั้งในเดก็และผูใ้หญ่	อาการ	ปรากฏหลงัได้รบัเชื้อเข้าไปเพยีง	24-48	
ชั่วโมง	หรอืเรว็กว่านั้น	อาการที่พบบ่อย	ไข้	หนาวสั่น	ปวดศรีษะ	ปวดเนื้อปวดตวั	อาเจยีน	
ปวดท้องมาก	ท้องเสยี	อ่อนเพลยี	อาการของโรคจะเป็นอยูไ่ม่หนกั	แต่ผูป่้วยจะมคีวาม
รูส้กึว่าไม่สบายมากๆ	

วคัซนีป้องกนัโรคอจุจาระร่วง	เชื้อไวรสัโรตา	กระทรวงสาธารณสขุอยูร่ะหว่าง
ด�าเนนิการ	ท�าให้ยงัไม่มใีห้บรกิารในโรงพยาบาลรฐัทั่วไป	แต่มกีารให้บรกิารแบบมค่ีาใช้
จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน	ส่วนเชื้อไวรสัโนโร	ยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัโรค	เป็นการรกัษาตาม
อาการเท่านั้นตามค�าแนะน�าในย่อหน้าสดุท้าย

การป้องกนัโรคอจุจาระร่วงจากเชือ้ไวรสั สามารถป้องกนัได้โดย
1.	หมั่นล้างมอืให้สะอาด	ด้วยน�้าและสบู	่หรอืเจลล้างมอืทั้งก่อนปรงุประกอบ

อาหาร	และหลงัการใช้ห้องน�้า

โรคอุจจาระร่วงจาก...เชื้อไวรัส

2.	ก�าจดัขยะมลูฝอย	เศษอาหาร
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์มลงวนั	
หน	ูสตัว์กดัแทะ	และสตัว์อื่นๆ

3.	รบัประทานอาหารที่ปรงุ	
“สกุ ร้อน สะอาด”	และไม่รบัประทาน
อาหารสกุๆ	ดบิๆ	โดยเฉพาะอาหารที่ปรงุจากเนื้อสตัว์อาหารทะเล	

4.	ล้างผกัและผลไม้ให้สะอาด	หลกีเลี่ยงน�้าและอาหารที่ไม่สะอาด
5.	ท�าความสะอาดอปุกรณ์	ของเล่น	และเสื้อผ้าของผูป่้วย	โดยใช้น�้ายาท�าลาย

เชื้อที่มส่ีวนผสมของโซเดยีม		ไฮโปรคลอไรด์	เช่น	ผงฟอกขาว	น�้ายาซกัผ้าขาว	เป็นต้น
“ถ้ามอีาการอจุจาระร่วงให้ดืม่น�า้ละลายผงน�า้ตาลเกลอืแร่ (โอ อาร์ เอส) 

เพือ่ป้องกนัการขาดน�า้     ไม่ควรซือ้ยาฆ่าเชือ้กนิเอง เพราะโรคเหล่านีส้ามารถ
หายได้เอง หากผูป่้วยอาการไม่ดขีึน้ ยงัถ่ายบ่อย อาเจยีน อ่อนเพลยี โดยเฉพาะ
เดก็เลก็และผูส้งูอายขุอให้รบีพบแพทย์หรอืเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุใกล้บ้าน”

ข้อมลูจาก : ส�านกัสื่อสารความเสี่ยงและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ กรมควบคมุโรค 
โทร.0-2590-3855 หรอืสายด่วนกรมควบคมุโรค 1422 www.riskcomthai.org

งานเผยแพร่และฝึกอบรม กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ทน.ตรงั



กว่า	12	ปี	ที่คลกุคลอียู่กบังานมวลชน	รู้จกั	สนทิสนม	ทราบข้อมูลของทกุครวั
เรอืนภายในชมุชนเป็นอย่างด	ีจงึเข้าใจวธิกีารบรหิารจดัการทั้งกบัคนและชมุชน	เพราะ
หน้าที่ของประธานสตรีไม่ใช่เพียงแต่การดูแลผู้หญิงเท่านั้น	แต่เป็นความรับผิดชอบที่
จะต้องให้คนในชุมชนมีงาน	มีอาชีพ	 	มีรายได้	สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข	 
ที่ผ่านมาเทศบาลนครตรังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่างๆ	มาอย่างต่อเนื่อง	ทางชุมชนก็จะจัดท�าประชาคม	ดูว่า 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการท�าอะไร	ดคูวามถนดัของชาวบ้านเป็นหลกั	ซึ่งชมุชนควนขนนุ
จะถนัดในเรื่องของการท�าขนม	 เทศบาลฯ	จึงได้สนับสนุนงบในการจัดตั้งกลุ่มท�าขนม	
พร้อมกบัจดัหาวทิยากรมาสอน	 เมื่อจบหลกัสูตรกส็ามารถน�าวชิาไปประกอบอาชพีได้	
อีกทั้งเมื่อมีงานบุญหรือกิจกรรมต่างๆ	ก็ร่วมกันท�าขนมไปแจกจ่ายให้รับประทานกัน 
ในงานนั้นๆ	

	 ด้วยหมวกประธานสตรใีบที่สวมอยูน่ั้นท�าให้พี่ทรรศนย์ี	ต้องพฒันาตวัเองและ
เรียนรู้ตลอด	 เพื่อน�าความรู้ใหม่ๆ	มาบอกต่อและถ่ายทอดให้คณะกรรมการและ 
ชาวบ้าน	ซึ่งการจะท�าให้ทุกงานประสบผลส�าเร็จไปด้วยดีนั้น	ผู้น�าชุมชนคือตัวแปร

ทรรศนีย์  ชุมพงศ์  
ประธ�นสตรี ชุมชนควนขนุน
“แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำาสอน”

ด้วยความชอบในงานบรกิารท�าให้ถูกชกัชวนเข้าเป็น	อสม.เมื่อกว่า	10	ปีก่อน	
ได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่แรกเกิด	 เด็ก	ผู้ใหญ่	วัยชรา	ผู้ป่วยโรค
ต่างๆ	ผูป่้วยตดิเตยีง	และผูพ้กิาร		รูส้กึสงสารและเหน็ใจ	ทกุครั้งที่ผูป่้วยไปโรงพยาบาล	
หลายๆ	คนต้องใช้เวลาเป็นวันๆ	 ในการนั่งคอยหมอรักษา	อีกทั้งความยากล�าบาก 
ในการเดนิทางไปและกลบั	เหตนุี้ท�าให้	อสม.เข้ามามบีทบาทมากขึ้นในด้านการดแูลเบื้องต้น	
การเกบ็ข้อมูลความเจบ็ป่วยเช่นการตรวจวดัความดนั	เจาะเลอืดหาค่าน�้าตาล	เป็นต้น	
การเตรียมความพร้อมรายละเอียดในเรื่องข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกต้องนั้น	 เป็นสิ่งส�าคัญ	 
เพื่อให้หมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลมาตรวจและจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องรับยา
ต่อเนื่องถงึในชมุชน	โดยไม่ต้องเดนิทางไปยงัโรงพยาบาล	

	 ในฐานะประธาน	อสม.ศูนย์	 3	ดูแลประชาชนใน	6	ชุมชนคือชุมชนท่าจีน	 
ท่ากลาง	น�้าผดุ	บางรกั	หนองปรอื	หนองยวน	มี	อสม.ในความดูแล	52	คน	ทกุคนจะ

ส�าคญัในการขบัเคลื่อน	ฉะนั้นประธานและกรรมการสตรชีมุชนควนขนนุจงึต้องเป็นแบบ
อย่างที่ด	ีเป็นตวัอย่างให้กบัชาวบ้านทั้งในเรื่องทฤษฎแีละการปฏบิตัิ	เมื่อชาวบ้านเหน็
ผลการท�างานเกิดขึ้นจริง	 เขาก็จะเชื่อและท�าตาม	ดีกว่าบอกเล่าเป็นเพียงค�าพูด	 เช่น
การท�าน�้าหมกัส�าหรบัพชืผกัการเกษตร	ท�าน�้ายาล้างจาน	น�้ายาซกัผ้า	เป็นต้น	นอกจาก
จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวบ้านแล้วยังเป็นช่องทางการลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้ที่เห็น
อย่างเป็นรูปธรรมอกีทางหนึ่งด้วย		

	 พี่ทรรศนยี์มองว่าปัจจบุนัผู้หญงิมศีกัยภาพในการท�างานมากขึ้น	 เรยีนรู้งาน
ได้ทกุอย่างแม้แต่งานช่างที่ควรจะเป็นหน้าที่ผูช้ายกส็ามารถท�าได้โดยไม่ทิ้งงานบ้านงาน
ครวัและมกัจะท�าได้ดใีนทกุเรื่อง	เชื่อว่าทกุคนมคีวามสามารถเพยีงแต่ต้องค้นหาตวัเอง
ให้ได้ว่าเราถนดัจะท�าอะไร	งานประเภทไหนที่เหมาะกบัตวัเอง	แล้วผลของงานกจ็ะออกมา 
ดีเสมอ	 	และในโอกาสวันแม่ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแม่ให้มากๆ	ทั้งสุขภาพ
กาย	สงัคมและใจ	ผู้สูงอายมุกัจะเหงาเมื่อต้องอยู่บ้านอย่างโดเดี่ยว	ควรจะหาเวลาพา
ท่านออกไปพกัผ่อนบ้าง	ส่วนการดแูลลกูนั้นกเ็ป็นเรื่องส�าคญัที่จะต้องสร้างความเข้มแขง็
ทั้งกายใจ	ให้เขาสามารถอยู่ในสงัคมปัจจบุนัได้อย่างเข้มแขง็และปลอดภยั

มีพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองว่าต้องดูแลครอบครัวใดบ้าง	และจะต้องท�ารายงานส่ง
ประธาน	อสม.	มกีารประเมนิเพื่อพฒันาศกัยภาพในการท�างาน		อสม.ทกุคนจะต้องได้
รบัการอบรมจากโรงพยาบาลตรงัให้ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยใน
เบื้องต้นได้	แต่ละชุมชนก็จะท�างานร่วมกัน	มีการประสานงานกันอย่างเป็นเครือข่าย	
เพื่อความสะดวก	รวดเร็วหากมีกรณีผู้ป่วยหนักก็สามารถประสานโรงพยาบาลตรัง 
เพื่อส่งรกัษาตวัได้อย่างทนัท่วงท	ี	 	

อยากบอก	อสม.ทุกคนว่าแม้จะมีค่าตอบแทนน้อย	แต่ทุกคนที่เสียสละเข้ามา
รบัหน้าที่ตรงนี้กต้็องท�าด้วยความเตม็ที่ให้เตม็ความสามารถ	การได้พบปะพดูคยุกนัทกุวนั
กับพี่น้องประชาชนท�าให้รู้สึกเหมือนทุกคนเป็นพี่น้อง	 เป็นเพื่อน	การดูแลกันจึงไม่ได้ 
เป็นแค่หน้าที่	แต่เปรยีบเสมอืนเป็นการดูแลคนในครอบครวัมากกว่า	

วัลล�  มะนะโส  ประธ�น อสม.ศูนย์ 3
ส่งต่อความรู้เรื่องสุขภาพ ดูแลเสมือนคนในครอบครัว

“เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องส�าคัญ หากเราสามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ จะ
ท�าให้การรักษาในขั้นต่อไปก็จะง่ายขึ้น” คือค�าบอกเล่าของ  วัลลา มะนะโส ประธาน 
อสม.ศูนย์ 3 ที่มีประสบการณ์ด้านสุขภาพเกิดขึ้นกับตนเอง แต่เพราะความรู้ที่ได้รับจาก
การเป็น อสม. จึงได้รับการรักษาโรคได้ทันท่วงที ท�าให้ เกิดความประทับใจว่า “ถ้าเราไม่
เป็น อสม.เราจะไม่รู้วิธี หลักการตรวจหาโรคเบื้องต้น และการรักษาอาจจะสายไปก็ได้” 
อีกทั้งความรู้ที่ได้รับมาก็ส่งต่อไปยังชาวบ้านในชุมชนให้สามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้น
ได้

เพราะอยากให้ชุมชนก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง และเป็นที่รู้จัก  จึงต้องท�างานให้หนักขึ้น 
โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวบ้าน ย่อมจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ คือความมุ่งมั่นและตั้งใจของ ทรรศนีย์  ชุมพงศ์ ประธานสตรีชุมชน
ควนขนุน

ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน  มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 2561 19คุยกับ
ประธานอสม./ประธานสตรี
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ลงสู่แม่นำ้� คู คลอง และร�งระบ�ยนำ้�

เพื่อป้องกันขยะอุดตันท�งระบ�ยนำ้�

ที่เป็นเหตุให้เกิดนำ้�ท่วมขัง

ไม่ทิ้งขยะ
ร่วมด้วยช่วยกัน
ช�วนครตรัง


