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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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เทศบาลนครตรังคว้า..รางวัลชมเชย

รางวลัแหง่ความภาคภูมิใจ



ย่างเข้าสูฤ่ดฝูนอย่างเป็นทางการส�าหรบัพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 
ปีนี้จะสัมผัสได้ถึงระยะเวลาที่ฝนตกยาวนานและเกือบตลอดปี เพราะระบบนิเวศใน
ธรรมชาตเิปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสาเหตอุย่างหนึ่งที่เราไม่อาจปฏเิสธได้เลยคอืฝีมอืมนษุย์ 
พฒันาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ๆ ก่อให้เกดิสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรอืน ที่อยู่
อาศยั ที่ต้องขยายอาณาเขตกนิพื้นที่ป่าฝนต้นน�า้ อกีทั้งโรงงานอตุสาหกรรมที่ผดุขึ้น
ราวดอกเหด็ ระบบการผลติของโรงงานเหล่านี้สนองตอบผลติภณัฑ์ที่เป็นความต้องการ
ของมนุษย์ในทุกด้าน หากแต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น น�้าเสียปล่อยลงแม่น�้าสาธารณะ 
ระบบจัดการขยะและกลิ่นที่ไร้ประสิทธิภาพ เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศของโลก
โดยรวม ไม่มีมนุษย์คนใดอยากได้รับผลกระทบอันเลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ แต่มนุษย์กลับลืมตัวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนธรรมชาติให้เลวร้ายด้วยมือตนเอง
อย่างไม่รู้ตัว สิ่งเดียวที่จะช่วยเยียวยาธรรมชาติของเราไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้คือ 
“จติส�ำนกึ” ที่จะต้องปลกูฝังให้เกดิขึ้นตั้งแต่เดก็ๆ ให้ทกุคนเข้าใจวถิขีองธรรมชาตแิละ
สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างปลอดภยั กลมกลนืและเกื้อกูล

ในช่วงหน้าฝนนี้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครตรงัหลายท่านได้สอบถาม
ถงึเรื่องของการรบัมอืน�า้ท่วม เทศบาลฯได้วางแผนเตรยีมพร้อมรบัมอืสถานการณ์น�า้
หากเข้าสู่ภาวะวกิฤตที่น�า้ไม่สามารถระบายได้ทนั ซึ่งได้เตรยีมการมาก่อนหน้านี้ไม่ว่า
จะเปน็เรื่องของการขดุลอกคลองห้วยยาง ให้น�า้ไหลได้สะดวก หรอืเตรยีมพร้อมเครื่อง
สบูน�้ากรณฉีกุเฉนิเกดิเหตนุ�า้ล้นตลิ่งไว้อย่างเพยีงพอ และทมีผูบ้รหิารเทศบาลนครตรงั
เองกไ็ด้เตรยีมรบัมอืสถานการณ์ดงักล่าวไว้ในทกุด้านแล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจ
ได้ในส่วนนี้ 

นอกจากต้องเฝ้าระวงัเรื่องน�า้กนัแล้ว ปัญหาด้านสขุภาพในช่วงหน้าฝนกเ็ป็น
เรื่องส�าคัญที่จะต้องใส่ใจกันทุกฝ่าย ซึ่งมีโรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อจ�านวนไม่น้อย 
ที่มากบัน�้าเช่น โรคท้องร่วง ตาแดง ฉี่หนู ไข้หวดัใหญ่ ไข้เลอืดออก หรอืโรคมอืเท้าปาก
ในเดก็เลก็ เป็นต้น ขอให้ทกุครอบครวัได้ตระหนกัถงึอนัตรายของโรคภยัเหล่านี้ พยายาม
หลกีเลี่ยงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกดิอาการเจบ็ป่วย หรอืหากเริ่มมคีวามรู้สกึว่าร่างกาย
ผดิปกตกิใ็ห้รบีหาหมอป้องกนัไว้ก่อนเป็นดทีี่สดุ ด้วยความห่วงใยและความปรารถนา
ดจีากเทศบาลนครตรงัครบั
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นางฟ้าสารฉบับเริ่มปีงบประมาณใหม่ ก็จะมีเรื่องใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

แก่พี่น้องประชาชนมาเล่าสูก่นัฟัง โดยเฉพาะเรื่องของเดก็และเยาวชน ที่จะเป็นอนาคต

ของชาตใินวนัข้างหน้า เราจงึเน้นย�้ามาตลอดในเรื่องของการศกึษา ที่จะท�าอย่างไรให้

เด็กทุกคนได้มีการศึกษาที่ดีและเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะการด�ารง

ชีวิตที่เด็กจะสามารถเติบโตขึ้นมาและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ

ปลอดภยั ที่ผ่านมาผมมองว่าเทศบาลนครตรงัเดนิมาถกูทางแล้ว ในเรื่องของการบรหิาร

จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล เราไม่ได้เน้นในด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่จะต้อง

ท�าทั้ง 2 ด้านควบคู่กนัไปคอื เรื่องของวชิาการ การเรยีนการสอน และในด้านกจิกรรม 

ทกัษะชวีติต่างๆ เพราะมนษุย์ในยคุ 4.0 จะต้องมคีวามสามารถในการปรบัตวัให้เข้า

กบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม รู้จกัคดิ วเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั และการแก้ปัญหา

ต่างๆ ที่เกดิขึ้นได้อย่างชาญฉลาด โรงเรยีนเทศบาลทกุแห่งในสงักดัเทศบาลนครตรงั

จึงได้มีหลักสูตรโรงเรียนพอเพียง สร้างให้เด็กเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความอดทน 

และรู้จกัรบัผดิชอบทั้งต่อตนเองและสงัคมส่วนรวม 

โรงเรียนเทศบาลส่วนใหญ่จะรับเด็กตรงเข้ามาโดยไม่ได้มีการสอบคัดเลือก  

เราจงึมเีดก็ที่มรีะดบัความรูท้ี่หลากหลายและแตกต่างกนัมาก จงึเป็นหน้าที่ครใูนแต่ละ

โรงเรยีนที่จะต้องช่วยกนัขดัเกลานกัเรยีนให้มคีวามรู้ ความสามารถ ซึ่งอยากจะย�้าว่า

เดก็นกัเรยีนที่จบจากโรงเรยีนเทศบาลไม่จ�าเป็นว่าทกุคนจะต้องได้เป็นหมอ เป็นวศิวกร 

ขอเพยีงแค่ทกุคนมคีวามรู ้ความสามารถท�างานในอาชพีที่ตนเองถนดัได้ และสามารถ

อยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุนั้นคอืเป้าหมายหลกัของเรา

นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วโครงการเร่งด่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้อง

ชาวตรังมากที่สุดก็คือ โครงการสร้างโรงพยาบาลเทศบาลตรัง เพื่อรองรับผู้ป่วย 

โรคทั่วไปที่มจี�านวนเพิ่มมากขึ้นจนขณะนี้โรงพยาบาลตรงัไม่สามารถรองรบัได้ทั้งหมด 

และบคุลากรส่วนใหญ่ที่ม ีผมเป็นหมอเฉพาะทาง เช่นโรคหวัใจ โรคทางสมอง เป็นต้น 

ท�าให้ผู้ป่วยโรคทั่วไปต้องไปหาหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 

ที่ค่อนข้างสูง พี่น้องประชาชนบางส่วนไม่สามารถที่จะเข้ารับการรักษาตรงนั้นได้ 

ก็จะต้องไปโรงพยาบาลรัฐต่างจังหวัด ก็มีเรื่องค่าใช้จ่าย และการเดินทางเพิ่มมาอีก 

การสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครตรังจึงตอบโจทก์ด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน

ในเขตอ�าเภอเมอืงตรงัและใกล้เคยีง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนี้กจ็ะได้เหน็เป็น

รูปเป็นร่างขึ้นมา โดยได้ก�าหนดงบประมาณการก่อสร้างเบื้องต้นไว้ที่ประมาณ  

200 ล้านบาท โรงพยาบาลเทศบาลนครตรังจะรองรับผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคไม่ซับซ้อน  

ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรบัการรกัษา ผู้ป่วยพกัฟื้นหลงัการผ่าตดั หรอืหลงัการ

รกัษาที่ยงัไม่พร้อมจะกลบับ้าน และผู้ป่วยโรคระยะสดุท้าย ที่รอวาระสดุท้ายของชวีติ      

ถงึจะมกีารด�าเนนิโครงการเร่งด่วนต่างๆ แต่เรากไ็ม่ลมืที่จะสานต่อโครงการเดมิ

ที่ท�ากันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องของขยะที่ตอนนี้ได้เพิ่มรถเก็บขยะมาอีก 5 คัน  

กจ็ะมกีารจดัระบบการจดัเกบ็ขยะใหม่ให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น รวมถงึการรณรงค์

ให้คดัแยกขยะจากต้นทางเพื่อง่ายแก่การจดัเกบ็ อกีทั้งสามารถน�าขยะบางส่วนมาใช้ได้

ใหม่ หรอืน�าไปขายได้ ส่วนของเทศบาลเองกจ็ะจดัสร้างโรงแยกขยะที่จะคดัแยกขยะ

พลาสตกิเพื่อส่งขาย และขยะอนิทรย์ีกน็�าไปฝังกลบ แก้ปัญหากลิ่นรบกวนในพื้นที่ใกล้

บ่อขยะหลงัสนามกฬีาทุ่งแจ้ง ซึ่งสนามกฬีาดงักล่าวกจ็ะมกีารพฒันาให้มคีวามพร้อม

และความทันสมัยในทุกสนามแข่งขันของทุกชนิดกีฬา เพื่อในอนาคตสามารถรองรับ

การจดักฬีาระดบัภาค  การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นขยะจงึเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมกีาร

แก้ไขกนัตั้งแต่วนันี้ 

เป้าหมายหลักของเทศบาลนครตรังคือ...

พัฒนาการศึกษา เข้าถึงการรักษาสุขภาพ 
สานต่อทุกโครงการเดิม 

เพื่อประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 2561 03คุยกับ
รองนายกฯ เกรียงศักดิ์

คุยกับ
รองนายกฯ นายแพทย์รักษ์

นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
เทศบาลนครตรังคว้า...รางวัลชมเชย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำาปี 2561
 ของคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ในการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนและส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 
“สุขใจที่บ้ำนนครตรัง” ทั้งนี้เทศบาลนครตรังขอขอบคุณความร่วมมือจาก 
ทกุภาคส่วนและร่วมภาคภูมใิจไปด้วยกนั 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตร ี 
เป็นตวัแทนรบัรางวลัและโล่เกยีรตคิณุ จากศ.ดร.วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน
ในพธิมีอบรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีารบรหิารจดัการที่ด ีปีงบประมาณ 2561 
ซึ่งเทศบาลนครตรงัได้รบัรางวลัชมเชย ประเภททั่วไป ได้รบัรางวลั,โล่เกยีรตคิณุและ
เงนิรางวลั จ�านวน 2,000,000 บาท  

ทั้งนี้ ม ีอปท.ที่ได้รบัรางวลัรวมจ�านวน 41 แห่ง และม ีอปท.จดัแสดงนทิรรศการ
ผลงานนวตักรรมท้องถิ่นจ�านวน 18 แห่ง เพื่อให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกนั

ส�าหรบัผลงานนวตักรรมท้องถิ่นของเทศบาลนครตรงั คอื โครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตยีง ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการบรกิารที่ครอบคลมุมติสิขุภาพและมกีารบรูณาการ

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 256104 เรื่องเด่น
นครตรัง



มหกรรมการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2561 (ระดบั

ประเทศ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคาร

ยมิเนเซยีม (สะพานหนิ) ศนูย์กฬีาสะพานหนิ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ ภายใต้คอนเซป็ต์ “Smart Learning” 

การเรียนรู้อย่างฉลาด หรือมีความฉลาดในการเรียนรู้ โดยยังคงยึดหลักการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้

พฒันาทกัษะความรู ้และได้แสดงความรู ้ความสามารถ จดัประชมุทางวชิาการ ระดมสมอง ก�าหนด

ทศิทางการจดัการศกึษาท้องถิ่น ทั้งการศกึษาระดบัปฐมวยั การศกึษาภาคบงัคบั การศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายประเภทสามญัศกึษา และประเภทอาชวีศกึษา เพื่อเป็นการกระตุน้ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพฒันาศกัยภาพในการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพ เปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนนิการจดัการศกึษา และเพื่อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่

ผลงานการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการแข่งขนัเทศบาลนครตรงั สามารถคว้าอนัดบั 2 ของประเทศ โดยกวาดรางวลัชนะเลศิ 

มาได้ 4 รางวลั รองอนัดบัหนึ่ง 1 รางวลั รองอนัดบัสอง 2 รางวลั และชมเชย 5 รางวลั รวมทั้งหมด 

12 รางวลั จากการเข้าร่วมทั้งหมด 24 รายการ 

ระดับประเทศ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง

การแข่งขันทักษะวิชาการ “งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำาปี 2561

คว้าอันดับ 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ การประกวดแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์ 

ป.4-6 , การประกวดแข่งขนันาฏศลิป์สร้างสรรค์ ม.1-6 ,การประกวด

แข่งขนัโครงงาน ม.1-3 สขุศกึษาและพลศกึษา และ การประกวด

แข่งขนัเดนิตวัหนอน ระดบัก่อนประถมศกึษา :ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ การประกวดแข่งขนัฮูล่าฮูป 

ประกอบเพลง ระดบัก่อนประถมศกึษา :ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

รางวลัรองอนัดบั 2 ได้แก่ การแข่งขนังานประดษิฐ์ร้อยมาลยั 

ป.4-6 , การประกวดแข่งขนัสื่อนวตักรรมทางการศกึษาภาษาต่าง

ประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

รางวัลชมเชย ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์  

ป.4-6 , การประกวดแข่งขันร�าวงมาตรฐาน ม.1-6 ,การประกวด

แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6 , การประกวดแข่งขันสื่อ

นวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ การประกวด

แข่งขนั “เรงิเล่นเต้น Dancer” ระดบัก่อนประถมศกึษา : ศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ 

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 2561 05เรื่องเด่น
นครตรัง



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัตรงั นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัด
เทศบาล นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู ้อ�านวยการการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังานตรงั นายพชิยั มะนะสทุธิ์ ประธานหอการค้า
จงัหวดัตรงั นกัปั่นจกัรยานจากจงัหวดักระบี่และนกัปั่นจากทกุอ�าเภอในจงัหวดั
ตรัง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ  
“ปั่นเที่ยวเมือง “ทับเที่ยง” ห้ำมพลำด” ซึ่งเทศบาลนครตรัง ร่วมกับชมรม
จักรยานเทศบาลนครตรัง ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว  
ด้วยการจดักจิกรรม “ปั่นเที่ยวเมือง “ทับเที่ยง” ห้ำมพลำด” ณ บรเิวณหน้า
ส�านกังานเทศบาลนครตรงั 

“ทับเที่ยง” ห้ามพลาด
ปั่นเที่ยวเมือง 

กระตุ้นการท่องเที่ยวนครตรัง

กิจกรรม

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น รณรงค์ให้นกัเรยีน นกัศกึษาและประชาชนในเขตเทศบาลฯ หนัมาใช้จกัรยาน
ในชวีติประจ�าวนั ซึ่งเป็นการส่งเสรมิสขุภาพของตนเองและหนัมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น

 โดยขบวนจักรยาน เริ่มปั่นออกจากบริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครตรัง 
ผ่านหน้าอ�าเภอเมอืงตรงั ลงสู่ถนนพทัลงุ ผ่านแยก กศน. แยก รพ.วฒันแพทย์ ไปตาม
เส้นทาง และแวะ check in ยงัแหล่งท่องเที่ยวส�าคญัในตวัเมอืง ประกอบด้วยจดุที่ 1 
ณ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย จดุที่ 2 อนสุาวรยี์พระยารษัฏานปุระดษิฐ์มหศิรภกัด ีจดุที่ 3 
Sea in Town @Trang จดุที่ 4 วดักะพงัสรุนิทร์ พระอารามหลวง จดุที่ 5 ย่านตกึเก่า 
ชโินโปรตกุสี จดุที่ 6 หอนาฬิกาตรงั และมุ่งหน้าสู่ จดุที่ 7 ณ จวนผู้ว่าราชการจงัหวดั
ตรงั รวมระยะทางทั้งสิ้น 12 กโิลเมตร 

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 256106 เรื่องเด่น
นครตรัง



เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง นายธเนศ คงด�า  
รองประธานสภาเทศบาลนครตรัง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลนครตรัง เปิดการประชุมสภาสมัย
สามญั สมยัที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 โดยการประชมุ
ครั้งนี้มรีะเบยีบวาระเข้าที่ประชมุที่ส�าคญั คอื การพจิารณา
ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3  
(ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 
789,885,800 บาท ซึ่งสภาเทศบาลฯ ได้มีมติผ่านความ
เหน็ชอบให้ตราร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส�าหรบัร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครตรงั แบ่งออก
เป็น 4 ด้าน งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ทั้งสิ้น 789,885,800 บาท 
ประกอบด้วย

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จ�านวน 84,627,800 บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน จ�านวน 21,193,300 บาท ด้านบรกิารชมุชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา จ�านวน 325,421,060 บาท  
แผนงานสาธารณสขุ จ�านวน 41,438,000 บาท แผนงาน
สงัคมสงเคราะห์ จ�านวน 2,052,000 บาท แผนงานเคหะ
และชมุชน จ�านวน 146,943,200 บาท แผนงานสร้างความ
เข้มแขง็ของชมุชน จ�านวน 11,186,300 บาท แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ�านวน 29,848,800 
บาท ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา จ�านวน 14,788,300 บาท ด้านการด�าเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง จ�านวน 112,387,040 บาท 

ซึ่งสภาเทศบาลได้น�าร่างเทศบัญญัติเสนอต่อ 
ผูว่้าราชการจงัหวดัเพื่อพจิารณา ทั้งนี้ผูว่้าราชการจงัหวดั
ได้อนมุตัเิทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
2562 

สภาเทศบาลนครตรัง ผ่านความเห็นชอบ
ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2562

กว่า 789 ล้านบาท

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 2561 07เรื่องเด่น
นครตรัง



ร่วมยินดี!!!! เด็กนครตรังร่วมแข่งขันงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษำ

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

39 22 9

ระดับมัธยมศึกษำ

เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง

36 25 21

เทศบาลนครตรังขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมความ
สามารถทางศลิปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลย ีระดบัเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาตรงั เขต 1  และระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัตรงั
ประจ�าปีการศกึษา 2561  เพื่อคดัเลอืกนกัเรยีนในทกุกลุม่สาระเป็น
ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาคใต้ต่อไป ซึ่ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เทศบาลนครตรังได้รับ
รางวลัประกอบด้วย

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 256108 เรื่องเด่น
นครตรัง



รับพระราชทานรางวัล สถานศึกษา 
และรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
ประจำาปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยนิดกีบั นางสาวยศวด ี
ดสิสระ ประธานสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล
นครตรงั นกัเรยีนชั้น ม.6 โรงเรยีนเทศบาล 2 
(วดักะพงัสรุนิทร์) ที่ได้รบัรางวลัเยาวชนดเีด่น
จงัหวดัตรงั ประจ�าปี 2561 สาขาพฒันาเยาวชน 
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2561 ได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก 
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
ณ วทิยาลยัเทคนคิตรงั

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาว
ทวิารตัน์ ด้วนเลก็ นกัเรยีนชั้น ม.5 ได้รบัรางวลั
ชนะเลศิ พร้อมเงนิรางวลั 4,000 บาท กจิกรรม
อ่านท�านองเสนาะ โครงการประกวดทักษะ
การใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ 
ชงิถ้วยรางวลัพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ มหาวทิยาลยั
ทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จัดโครงการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสารทเดือนสิบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และ
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมี นางวรรณดี เอียดจุ้ย และนางปราณี เกตุด�า  
มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท�าขนมวันสารทเดือนสิบ ได้แก่ ขนมบ้า และขนมเจาะหู ให้แก่
นกัเรยีน รวมทั้งได้เรยีนรู้ประวตัคิวามเป็นมา ของประเพณสีารทเดอืนสบิและร่วมกนัจดัหมบัของ
โรงเรยีน และใน วนัที่ 25 กนัยายน 2561 คณะครู และนกัเรยีนได้ร่วมกนัแห่หมบั พร้อมขบวน
กลองยาวจากโรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ไปยงัวดัไทรงาม อ.เมอืง จ.ตรงั เพื่อแผ่ส่วนบญุ
ส่วนกศุลให้แก่ผู้ที่ล่วงลบัและร่วมสบืทอดประเพณที้องถิ่นของชาวปักษ์ใต้ให้คงอยู่สบืไป

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 

(บ้านนาตาล่วง) จดัโครงการเยี่ยมบ้านนกัเรยีน ครั้งที่ 
1/2561 ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาความยากจน ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองในการพัฒนา
ด้านการจดัการศกึษาของโรงเรยีนต่อไป 

โรงเรียน
เทศบาล 1 
(สังขวิทย์)

โรงเรียน
เทศบาล 3

(บ้านนาตาล่วง)

โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วันสารทเดือนสิบ

เมื่อวนัที่ 6 ตลุาคม 2561 นายก�าธร ไตรบญุ ผูอ้�านวยการสถาน
ศกึษาโรงเรยีนเทศบาล 1 (สงัขวทิย์) และนายจริการ ใจศริ ิได้เข้าเฝ้าฯ 
รบัพระราชทานรางวลั สถานศกึษารางวลัพระราชทาน ระดบัมธัยมศกึษา 
ขนาดเล็ก และรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น ขนาดเลก็ ประจ�าปีการศกึษา 2560 ณ ศาลาดสุดิาลยั 
สวนจติรลดา ซึ่งในโอกาสนี้ คณะคร ูผูป้กครอง ได้ร่วมแสดงความยนิด ี
นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน 2 รางวลัในปีการศกึษาเดยีวกนั 

โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดกะพังสุรินทร์)

เด็กเก่งโรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์)

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 2561 09รอบรั้วโรงเรียน



วันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จัดโครงการ 
ค่ายอนุบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปฐมวัย
จัดหลักสูตรและประสบการณ์โดยเน้นเด็ก
เป็นส�าคญัด้วยกจิกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้
เพื่อให้นกัเรยีนได้มพีฒันาการที่ดทีั้ง 4 ด้าน 
คือ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝัง 
ค่านิยมให้มีจิตส�านึก เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม

เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2561 นายสภุาษติ 
กณัฐสทุธ ิผู้อ�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาล 6 
(วดัตนัตยาภริม) และรองผูอ้�านวยการสถานศกึษา 
ให้การต้อนรับ คุณอรไท ศักดิ์พันธุ ์พนม  
ผูต้รวจราชการกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง จงัหวดัตรงั 
ให้เกียรติมาเยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ของโรงเรยีนเทศบาล 6 
(วดัตนัตยาภริม)

จัดโครงการค่ายอนุบาล

ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

รบัมอบเกยีรตบิตัร โรงเรยีนพอเพยีงทอ้งถิน่ 
และรางวัลประกวดอ่านทำานองเสนาะ

นายสภุาษติ กณัฐสทุธ ิรองผูอ้�านวย รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่าน
การประเมนิโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School 
LSS)" ประจ�าปีการศึกษา 2560 จากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัตรงั

นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณฑารีย์ ล้วนเส้ง  
เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัควนขนั) ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 
2 ระดบัจงัหวดั จากนายศริพิฒั พฒักลุ ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั ในการ
ประกวดอ่านท�านองเสนาะ ระดบัชั้น ป.4 - ป.6 กจิกรรมส่งเสรมิค่านยิม
ความเป็นไทย : ร้อยรักษ์ภาษาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสาน  
ท�านบุ�ารงุศาสนา ศลิปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความเป็นไทย

โรงเรียน
เทศบาล 4

(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียน
เทศบาล 5
(วัดควนขัน)

โรงเรียน
เทศบาล 6

(วัดตันตยาภิรม)

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 256110 รอบรั้วโรงเรียน



เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2561 นายสมชาย ชดิเชื้อ ผู้อ�านวยการส�านกัการ
ศึกษา เทศบาลนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
เรยีนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น ประจ�าปีการศกึษา 2561 ณ โรงเรยีนเทศบาล 8 (อนบุาล
ฝันที่เป็นจริง) โดยมีนายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ประธานโครงการพัฒนาทักษะทาง
วชิาการเรยีนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้นกัเรยีนได้รบัความรู้ที่
หลากหลายจากประสบการณ์จริง ให้นักเรียนมีความรักหวงแหนในวัฒนธรรม
ประจ�าชาต ิและนกัเรยีนได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัศลิปะ วฒันธรรมในชมุชน ประกอบด้วย
การร�ามโนราห์ หนงัตะลงุ และโปงลาง

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเรียนรู้ฯ ประจำาปี 2561

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
"....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้ง

ราชการ ต�ารวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่างๆ เดอืดร้อนหมดและสิ้นเปลอืง 
คนทั่วประเทศกส็ิ้นเปลอืง แทนที่จะมเีงนิทอง มทีนุมาสร้างบ้านเมอืงให้สบายให้เจรญิ 
มวัแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพตดิ มวัแต่ต้องเสยีเงนิค่าดูแลรกัษาทั้งผู้เสพยา ผู้ขาย 
มีคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง....." พระราชด�ารัสของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 9 ณ ศาลาดสุติาลยั เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2545 

จากพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ 9 ในเรื่องของ
ยาเสพตดิ โรงเรยีนเทศบาล 7 (วดัประสทิธชิยั) โดย ดร.ทวสีทิธิ์ สมคัรกจิ ผู้อ�านวย
การสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จึงได้จัดโครงการรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพตดิในโรงเรยีนขึ้นเพื่อสนองต่อพระราชด�ารสัดงักล่าว ในการจดักจิกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิให้นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเข้าใจ และทกัษะในการป้องกนั
ตนเอง มพีฤตกิรรมที่ปลอดภยัจากสิ่งเสพตดิทั้งหลาย สามารถใช้ชวีติอยู่ในสงัคม
อย่างมคีวามสขุและปลอดภยั โดยอบรมนกัเรยีนให้รบัรูเ้กี่ยวกบัโทษภยัของยาเสพตดิ 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
ผลกระทบของโทษภยัยาเสพตดิและกจิกรรมเดนิรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้นกัเรยีน 
ผู้ปกครองและชมุชนที่อยู่ใกล้โรงเรยีนตื่นตวัในการต่อต้านยาเสพตดิ เป็นต้น

โรงเรียน
เทศบาล7  

(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียน
เทศบาล 8

(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
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01 02
ณ ห้องโถงส�านกังานเทศบาลนครตรงั นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตร ี 
นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล นางสาวน�า้ทพิย์ แสงศรจีนัทร์ รองปลดัเทศบาล พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครตรัง เป็นประธานฯ และร่วมเปิดศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารส�าหรบันกัท่องเที่ยวเทศบาลนครตรงั ซึ่งการเปิดศูนย์ข้อมูลส�าหรบันกัท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
นักท่องเที่ยวจะได้รับการบริการข้อมูลการท่องเที่ยว ค�าปรึกษาแนะน�าและการอ�านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสุข อุ่นใจ และความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น 
ด้านความปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยว.

เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2561 ณ ส�านกังานเทศบาลนครตรงั นายพชิยั มะนะสทุธิ์ 
ประธานหอการค้าจงัหวดัตรงั พร้อมด้วยคณุรศัม ีขจรสริสินิ รองประธานหอการ
ค้าฯ และคณะกรรมการหอการค้าฯ น�ากระเช้าเข้ามอบแก่เทศบาลนครตรัง  
เพื่อเป็นการขอบคณุที่ร่วมสนบัสนนุการจดังานตรงัยทุธจกัรความอร่อยกบัหมยู่าง
และขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจ�าปี 2561 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 
2561 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั สาขาตรงั ส�าเรจ็ลลุ่วงไป
ได้ด้วยด ีโดยมนีางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ีและนางสาวน�้าทพิย์ 
แสงศรจีนัทร์ รองปลดัเทศบาล เป็นผู้รบัมอบ

ต้อนรับคณะเทศบาลตำาบลลำาสินธุ์ 
จ.พัทลุง

เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2561 นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ 
ปลดัเทศบาล พร้อมด้วยนายสมชาย ชดิเชื้อ ผูอ้�านวยการ
ส�านกัการศกึษา และนายอภริกัษ์ นาคฤทธิ์ ผู้อ�านวยการ
สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล 8 (อนบุาลฝันที่เป็นจรงิ) 
รกัษาการในต�าแหน่งหวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
นครตรงั ให้การต้อนรบัคณะศกึษาดูงานจากเทศบาล
ต�าบลล�าสนิธุ ์จงัหวดัพทัลงุ ซึ่งน�าคณะโดยนางปราณ ี
ช่วยนุม่ ผูอ้�านวยการกองการศกึษา พร้อมด้วยคณะครู 
กรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน  
ณ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลนครตรงั ทั้งนี้เพื่อให้ครู
ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาความรู้ในการด�าเนินงาน
ด้านการศกึษาระดบัปฐมวยั ส่งเสรมิพฒันาการส�าหรบั
เดก็ได้อย่างถกูต้องเหมาะสมตามหลกัวชิาการมากขึ้น 
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศกึษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้น�าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบัไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์
ต่อการส่งเสรมิ การพฒันาและเตรยีมความพร้อมแก่
เดก็ปฐมวยั

ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี
เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2561 นายสาโรช คงนคร 

รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางจันทิพย์  
รงัสปิราการ รองปลดัเทศบาล นางณฐักานต์ กั่วพานชิ 
หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป นายประเสรฐิ คนัฉ้อง 
หวัหน้างานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาล
นครตรงั ให้การต้อนรบัคณะจากเทศบาลเมอืงปัตตาน ี
จังหวัดปัตตานี ซึ่งน�าคณะโดยนายบุญสงวน  
ก่อเกียรติพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตาน ี
นายด�ารง อนิทรกัษ์ เลขานกุารนายกเทศมนตรเีมอืง
ปัตตาน ีนายเจ๊ะมะรูดงิ เจ๊ะโซ๊ะ หวัหน้าฝ่ายป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั พร้อมด้วยคณะ ทั้งหมด 47 คน 
เข้าศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครตรงั

ตอ้นรบัคณะ อบต.บกูติ จ.นราธวิาส 
เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม 2561 นายวลัลภ 

ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล นายเอกสทิธิ์ วงศ์เทพ
วาณชิย์ เลขานกุารนายกเทศมนตรนีครตรงัและ
เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรบัคณะศกึษาดูงานจาก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลบกูติ อ�าเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงาน  
ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จดัการภยัพบิตัใิห้กบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ณ เทศบาลนครตรัง ซึ่งน�า
คณะโดย ส.ต.ต.มนสัว ียิ่งสขุสกลุ นายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลบกูติ และคณะทั้งหมด 50 คน 
เข้าดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศูนย์ 
อปพร. ของเทศบาลนครตรงั เพื่อเสรมิสร้างและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.  
ในหน่วยงานให้มคีวามเข้มแขง็ มปีระสทิธภิาพ 
มีบทบาทในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้นและ
เป็นการขยายผลการด�าเนนิงานด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัให้ดยีิ่งขึ้น 

เปิดศูนย์ข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยว มอบกระเช้าแทนคำาขอบคุณ
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วนัที่ 9 ตลุาคม 2561 นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลนครตรงั ที่เข้าร่วมแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคดัเลอืก ระดบัภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจ�าปี 2561 “ซงิกอร่าเกมส์” ซึ่งจดัการแข่งขนั 
ระหว่างวนัที่ 10 - 20 ตลุาคม 2561 ณ จงัหวดัสงขลา โดยในครั้งนี้ เทศบาลนครตรงัมนีกักฬีาที่เข้าร่วมการแข่งขนั ทั้งสิ้นจ�านวน 248 คน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสรมิให้นกัเรยีน
ของโรงเรยีนในสงักดัฯ เหน็คณุค่า และเหน็ประโยชน์ของการเลน่กฬีา และออกก�าลงักาย พร้อมเป็นการพฒันาศกัยภาพทางด้านกฬีาในทกุๆ ประเภทกฬีาให้เข้าสูร่ะดบัมาตรฐาน
สากล เข้าสู่การเป็นนกักฬีาอาชพีในอนาคตต่อไป

เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2561 เจ้าหน้าที่
งานควบคมุและตรวจสอบบ�าบดัน�้าเสยี ส�านกั
การช่างเทศบาลนครตรัง ระดมก�าลังดูดสิ่ง
ปฏกิลู ตะกอน เศษขยะ ทรายและล้างท�าความ
สะอาด ภายในบ่อพกัและท่อระบายน�า้ บรเิวณ
ถนนพทัลงุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธภิาพ
การระบายน�้าในช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ  
รองนายกเทศมนตร ีร่วมกจิกรรมเดนิรณรงค์ต่อต้านการใช้ความ
รนุแรงต่อเดก็ สตร ีและบคุคลในครอบครวั ณ บรเิวณลานจอดรถ
ชั้น 1 อาคารส�านกังานอยัการจงัหวดัตรงั ตามโครงการส�านกังาน
อัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561  
เพื่อสร้างความตระหนกัการรบัรู้ และความเข้าใจการมสี่วนร่วม
ยตุคิวามรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็และเพื่อพฒันารปูแบบ เผยแพร่
แนวทางการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
สงัคมและยตุคิวามรนุแรงต่อผู้หญงิและเดก็

เมื่อวนัที่ 6 ตลุาคม 2561 นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี รกัษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วย นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ี
นางสาวน�า้ทพิย์ แสงศรจีนัทร์ รองปลดัเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน และพนกังานเทศบาล
นครตรงั ให้การต้อนรบั นางณทิฐา แสวงทอง ในการเดนิทางมาปฏบิตัริาชการ ณ จงัหวดัตรงั 
ในต�าแหน่งรองผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงัคนใหม่ ซึ่งเมื่อเดนิทางมาถงึจงัหวดัตรงั ได้เดนิทาง
ไปไหว้สิ่งศกัดิ์สทิธิ์คู่บ้านคู่เมอืงตรงั และสกัการะพระยารษัฎานปุระดษิฐ์ฯ ณ อนสุาวรยี์
พระยารษัฎานปุระดษิฐ์ มหศิรภกัด ี(คอซมิบี้ ณ ระนอง) เพื่อความสริมิงคลก่อนเข้าปฏบิตัิ
หน้าที่

“ซิงกอร่าเกมส์”

ระดมกำาลังดูดสิ่งปฏิกูล 
ระบายนำ้าช่วงหน้าฝน

เทศบาลนครตรัง ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่

รว่มกจิกรรมเดนิรณรงคต์อ่ตา้นการ
ใช้ความรุนแรง
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เทศบาลนครตรงั เดนิหน้าโครงการสงเคราะห์ผู้ทกุข์ยาก หรอืผู้ด้อยโอกาส เพื่อ
เป็นการช่วยเหลอื เดก็ เยาวชน สตร ีคนชรา คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งครอบครวั
ประสบความทกุข์ยากและประสบความเดอืดร้อน เป็นการสงเคราะห์และพฒันาคณุภาพ
ชวีติ แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน โดยอาศยักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน และ
เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ ให้มีโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจและครอบครัวให้ดีขึ้น ส�าหรับใน
ครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส ประจ�าปีงบประมาณ 
2561

โดยมีนายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรนีครตรงั นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ีพร้อมด้วย ประธาน
ชุมชน, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 

เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่มอบเงิน 
ช่วยเหลอื

ส�าหรับการลงไปในชุมชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ประกอบด้วย ชุมชน
หนองยวน, ชมุชนคลองน�า้เจด็, ชมุชนโป๊ะเซ้ง, ชมุชนควนขนนุ, ชมุชนย่านการค้า 
ชมุชนวดักฏุยาราม, ชมุชนนาตาล่วง, ชมุชนท่ากลาง, ชมุชนน�้าผดุ, ชมุชนตรอกปลา 
และชมุชนควนขนั รายละ 2,007 บาท ทั้งนี้ได้มอบถงุยงัชพี ประกอบด้วยข้าวสาร 
อาหารแห้ง เครื่องดื่มบ�ารงุร่างกายแก่ผู้ป่วยและผู้ทกุข์ยากฯ นอกจากนี้ ยงัได้
พบปะพูดคยุรบัทราบปัญหาความต้องการของผู้ทกุข์ยากฯ และผู้ป่วย ที่อยาก
ให้ทางเทศบาลฯ ช่วยเหลอื เพื่อน�าไปหาทางในการช่วยเหลอืดูแลต่อไป 

นครตรัง เดินหน้ามอบเงินสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก หรือ
ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 256114 เจาะประเด็น
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ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ประจ�าปี 2561 เป็นโครงการที่เทศบาลนครตรังต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในชมุชน ได้มส่ีวนร่วมและสร้างความเข้าใจในการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ในการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กบัครอบครวั โดยได้ด�าเนนิการจดัโครงการ
ตามชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561  
ณ ที่ท�าการชุมชนกะพังสุรินทร์, ที่ท�าการชุมชนควนขัน, ที่ท�าการชุมชนชั่วคราว  
ชุมชนต้นสมอ, และ ที่ท�าการชุมชนบางรัก โดยมีนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตร ีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ

 ซึ่งกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ โดยหลักสูตรมีการบรรยายให้ความรู้ด้าน
ทฤษฎแีละมกีารปฏบิตัจิรงิ เช่น การคดัแยกขยะแบบ 3 R การท�าปุ๋ยหมกัชวีภาพ การ
ท�าปุ๋ยหมักแห้ง และน�้าหมักชีวภาพ การผลิตและการขยายพันธุ์พริกไทย การปลูก
พริกไทยในกระถางเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน และการผลิตถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ซึ่ง
เป็นการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อใช้ในการด�ารงชีพ 
เป็นการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย มุ่งสู่ความพอเพียง ความพอดี ใช้ชีวิตอย่าง
รอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย และใช้ชวีติในความไม่ประมาท 
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แผนงานด้านสุขภาพเป็นกระบวนการที่
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วม
ก�าหนดทศิทาง ร่วมจดักจิกรรมการพฒันาและร่วม
รบัผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการคดัเลอืกแกนน�า การทบทวนงานในอดตีเพื่อก�าหนด
อนาคต การส�ารวจข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และการประเมนิศกัยภาพ
ของชมุชน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืให้เกดิการทบทวนตนเอง โดยค�านงึถงึศกัยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกดิขึ้นตามศกัยภาพของชมุชน กระตุน้ประชาชนให้เกดิความกระตอืรอืร้น
ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ 

จัดทำาแผนสุขภาพกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ประจำาปี 2561

วนัที่ 12 กนัยายน 2561 เทศบาลนครตรงั โดยกองวชิาการและแผน
งาน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
(การประชมุประชาคมท้องถิ่น ประจ�าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชมุ 
ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรงั โดยมนีายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ 
รองนายกเทศมนตร ีรกัษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครตรงั ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริการ 
คณะกรรมการฯ และประชาชนในเขตเทศบาลนครตรงั ร่วมระดมความคดิ
เหน็เพื่อน�าไปสู่การพฒันาเทศบาลนครตรงัให้ก้าวหน้าต่อไป

ณ ห้องประชมุอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรงั เพื่อสร้างความเข้าใจ
และพฒันาแผนสาธารณสขุในการจดัโครงการส่งเสรมิสขุภาพให้กบัประชาชนใน
เขตเทศบาลนครตรงัได้อย่างทั่วถงึและตรงต่อความต้องการของชมุชน สนบัสนนุ
และสร้างการมส่ีวนร่วมองค์กรประชาชนทกุภาคส่วนในพื้นที่ จดักจิกรรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ และรับ
ฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟู
เกี่ยวกบัสขุภาพ กจิกรรมดงักล่าวได้รบัเกยีรตจิากนางสาวน�้าทพิย์ แสงศรจีนัทร์ 
รองปลดัเทศบาล เป็นประธานในพธิเีปิด โดยมนีายสมหมาย ยอดเพชร ผู้อ�านวย
การกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน 

และร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถขอรับ
การสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกได้

โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 งาน
วางแผนสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรงั จงึได้ก�าหนดจดั
กจิกรรมจดัท�าแผนสขุภาพ กองทนุหลกัประกนั
สุขภาพ เทศบาลนครตรัง ประจ�าปี 2561  

ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมประชาคมเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีโครงการที่มีความ
จ�าเป็นเพื่อการพฒันาด้านสงัคม คณุภาพชวีติสู่เมอืงแห่งความสขุและการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมิได้ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) จงึมคีวามจะเป็นต้องเพิ่มเตมิในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งมีสาระส�าคัญของแผน
พฒันาเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ โดยมคีวามจ�าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงในแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) จงึได้จดัการประชมุประชาคมท้องถิ่น ประจ�าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อ
ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอแนวคดิด้านการพฒันา ร่วมจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลนครตรงั 
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และน�าไปสู่การจัดท�างบประมาณที่มี
ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์ต่อเทศบาลนครตรงัต่อไป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
(การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ประจำาปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3)
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ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร 
สภ.เมืองตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยผู้เข้าอบรมจะ
ได้เรยีนรู้ทั้งทฤษฏแีละปฏบิตัใินหวัข้อต่างๆ เช่น ความรู้
ทั่วไปเรื่องการจราจรและหน้าที่อาสาจราจร, กฎหมาย
จราจร, การตรวจควบคุมและการจัดการจราจร,  
การใช้อปุกรณ์ช่วยในการจราจร, ท่าสญัญาณและเสยีง
สญัญาณในการควบคมุการจราจร, สาเหตแุละการป้องกนั
อบุตัเิหตจุราจร และการฝึกปฏบิตังิานควบคมุการจดัการ
จราจร เป็นต้น 

“ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ”

มาแยกขยะกันเถอะ

นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตร ีเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเทศกจิ
อาสาจราจร ประจ�าปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรงั ส�าหรบัการอบรม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ,อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในสถานศกึษา และตลาด มคีวามรู้ในการปฏบิตังิานด้านการจราจร 
อ�านวยความสะดวก ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิให้แก่นกัท่องเที่ยว และประชาชน 
อกีทั้งเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการผ่อนปรนภาระการช่วยจดัระเบยีบจราจร อ�านวย
ความสะดวกและช่วยเหลือการจราจรบริเวณย่านการค้า ด้านหน้าโรงเรียน ตลาดและ
ชมุชนโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน 

โครงการบูรณาการเทศกิจ
อาสาจราจร ประจำาปี 2561
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สมองเป็นอวัยวะส�าคัญในการควบคุมการท�างานของร่างกาย การควบคุมการทรงตัว  
การมองเหน็ การดมกลิ่น การหายใจ ความทรงจ�า ฯลฯ สมองประกอบด้วย น�า้ ไขมนั โปรตนี 
และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้สมองยังต้องการวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อบ�ารุงสมอง ชะลอความ
เสื่อมของเซลล์ประสาท 

ดังนั้นแนวทางการลดอาการสมองเสื่อมในปัจจุบันจึงสัมพันธ์กับการดูแลสมอง ควบคุม
ปัจจยัเสี่ยงต่อโรคหลอดเลอืดสมอง โรคหวัใจและหลอดเลอืด หมั่นดูแลน�า้หนกัให้เหมาะสม ให้
ค่าดชันมีวลกายปกต ิ(BMI = body mass index) 18.5 - 22.9 kg/m2

จากงานวจิยัพบว่าเมื่อเทยีบกบัคนที่ม ีBMI ปกต ิผู้ที่มภีาวะอ้วน (BMI = 25-29 kg/m2) มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 25% และผู้ที่มภีาวะอ้วนอนัตราย (BMI ≥ 30 kg/m2) มคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้น 48%

ควบคมุความเสี่ยงต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด หลกีเลี่ยงอาหารไขมนัสูง อาหาร
ทอด เค็มจัด หวานจัด และการรับประทานอาหารรสเค็มจัดหรือมีโซเดียมสูง อาหารส�าเร็จรูป 
อาหารแปรรปู เช่น บะหมี่กึ่งส�าเรจ็รปู ไส้กรอก อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แขง็ ขนมกรบุกรอบ อาหาร
ทอด เบเกอรี่ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง อ้วน น�้าหนักเกิน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน การสูบบรุี่ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�า และการไม่ออกก�าลงักาย

รับประทานอาหารที่อุดมด้วยโฟเลต วิตามีนบี 6 และวิตามีนบี 12 เพื่อควบคุมระดับ 
โฮโมซสิเตอนี (homocysteine) ที่เป็นสาเหตขุองโรคหลอดเลอืดและหวัใจ ซึ่งจะเป็นปัจจยัเสี่ยงต่อ
ภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ เนื้อสตัว์ ตบั ปลา อาหารทะเล เช่น หอยนางรม นมววั นมถั่วเหลอืง ไข่ 
ถั่วแดง ถั่วเหลอืง ธญัพชืไม่ขดัส ีเป็นต้น ผกัใบเขยีว เช่น ต�าลงึ คื่นช่าย ดอกกุ๋ยช่าย ผลไม้ เช่น 
ส้ม กล้วย เป็นต้น (วิตามินบี 6 และโฟเลตไม่ทนความร้อนถูกท�าลายได้ด้วยการหุงต้ม  
และวติามนิบ ี12 ไม่มใีนพชื) 

อยู่อย่างไร...
ให้ห่างไกล
สมองเสื่อม 

เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ 

เน้นผักที่มีสีเขียวเข้มและหลากสี กินผลไม้อย่างเหมาะสม ควบคุมการ
รบัประทานผลไม้รสหวาน อดุมไปด้วยสารต้านอนมุูลอสิระ ใยอาหาร วติามนิซี 
และ โฟเลต

• กนิเนื้อปลาเป็นหลกั และเนื้อสตัว์อื่นเลก็น้อย ปลาเป็นอาหารบ�ารงุ
สมอง มโีอเมก้า-3 และย่อยง่าย

•  กินอาหารให้ครบ 3 มื้อ มื้อเช้าจะท�าให้สมองท�างานได้ด ี 
(มื้อเช้าควรประกอบด้วยอย่างน้อย ข้าว-แป้งหรือธัญพืช และเนื้อสัตว์  
เสรมิด้วยผกัผลไม้)

นอกจากนี้ ควรออกก�าลยักายสม�่าเสมอ เช่น เดนิเรว็ หรอืร�ามวยจนี 
จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เลือดลมสูบฉีดไปเลี้ยงสมองได้ดี นอนหลับพักผ่อน 
ให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง หมั่นฝึกสมอง โดยการอ่านหนังสือ เขียนหนังสือบ่อยๆ การคิดเลข  
การเล่นเกม หรอืฝึกใช้อปุกรณ์ใหม่ๆ เสมอๆ ควรหากจิกรรมผ่อนคลายความเครยีด เข้าร่วม
กจิกรรมกบัชมุชน พบปะพูดคยุกบับคุคลอื่นบ่อยๆ และระมดัระวงัการเกดิอบุตัเิหตตุ่อสมอง 
ระวงัการหกล้ม

ไม่ทิ้งขยะ 
ลงแม่นํ้า คู คลอง และรางระบายนํ้า

เพื่อป้องกันขยะอุดตันทางระบายนํ้า
ที่เป็นเหตุให้เกิดนํ้าท่วมขัง

งานเผยแพร่และฝึกอบรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลนครตรัง
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สนบัสนนุในด้านของงบประมาณ ครผููส้อนฝึกอาชพีและวทิยากรต่างๆ ที่ผ่าน
มาก็ได้รวมกลุ่มสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติกและฝึกอาชีพท�าขนมไทย ซึ่ง
คนในชุมชนน�้าผุดส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ท�าให้มีเวลาว่างตรงกันน้อยมาก 
แต่กจ็ะพยายามหาเวลาที่ตรงกนัเพื่อสร้างทางเลอืก สร้างอาชพีใหม่ๆ ให้เป็น
อาชพีเสรมิของครอบครวั โดยเฉพาะแม่บ้านที่จะต้องสร้างคณุค่าให้กบัตวัเอง 
มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายรอการเลี้ยงดูจากหวัหน้าครอบครวัเพยีงอย่างเดยีว

ในฐานะประธานสตรีและเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมองว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงมี
บทบาททางสงัคมมากมาย ผู้หญงิท�างานเก่งขึ้น และความรบัผดิชอบกม็าก
ขึ้นเช่นกนัทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้าน กอ็ยากให้คนในชมุชนมงีานมอีาชพี 
มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยากให้ชุมชนน�้าผุดเป็นชุมชนที่ก้าวหน้า 
เท่าทนักบัโลก พี่น้องประชาชนทกุคนมคีวามสขุ ชมุชนกจ็ะพฒันาไปขา้งหนา้
ได้อย่างมั่นคง

ทิตการ ปานเล็ก ประธาน อสม.วิเศษกุล ถือเป็นประธาน อสม.ที่อายุ
น้อยที่สดุ ที่ได้รบัเลอืกให้ท�าหน้าที่ผู้น�าบรหิารจดัการด้านสขุภาพของชมุชนวเิศษกลุ 
เนื่องด้วยมคีวามผูกพนักบังานของ อสม. มาจากแม่ที่เป็น อสม. มาก่อน ตนเอง
เหน็แม่ท�างานเยอะ ทั้งลงชมุชนและด้านเอกสารจงึอาสาช่วยงานจดัท�าเอกสาร
ผู้ป่วยให้กับแม่ ได้ซึมซับความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัย และได้รู้จักคนในชุมชน
เป็นอย่างด ีแต่จดุเปลี่ยนใหญ่เกดิขึ้นเมื่อพ่อล้มป่วยท�าให้ตระหนกัว่าคนเราควร
จะมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองในเบื้องต้นที่ถูกต้อง และต้องดูแลผู้ป่วย
ในครอบครวัได้ด้วย อกีทั้งงานด้านทนายความที่ท�าอยู่กไ็ม่เกี่ยวข้องกบัการดูแล
สขุภาพเลย รวมถงึอยากเข้ามาช่วยงาน อสม.ของแม่ด้วย เมื่อเข้ามาเป็น อสม.
ก็ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
นครตรงั ก่อนที่จะได้รบัเลอืกเป็นประธาน อสม.ชมุชนวเิศษกลุ 

เมื่อได้เข้ามาท�างานกม็แีนวคดิที่จะท�าทกุอย่างให้ดทีี่สดุ ท�าใหเ้ตม็ที่ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ด้วยมองว่าหากไม่มีโครงการใดๆ เกิดขึ้น 
ชุมชนก็จะไม่มีการพัฒนาถ้าเพียงแค่อยู่เฉยๆ เพื่อรอโครงการจากเทศบาล ก็
สามารถท�าได้ แต่กจ็ะได้แค่รบังานจากเทศบาลมาท�าต่อ ซึ่งจรงิๆ แล้วชมุชนเอง
กต้็องช่วยเหลอืตวัเองด้วย เพราะคนในชมุชนย่อมทราบว่าปัญหาจรงิๆ ของชมุชน
คอือะไร และมแีนวทางใดที่พอจะช่วยเหลอืกนัเองได้ โดยมเีทศบาลนครตรงัคอย
สนบัสนนุดูแลในเรื่องของงบประมาณ 

ประธานสตรีชุมชนนำ้าผุด

“เป็นคนที่พูดไม่เก่ง แต่เน้นการทำางานมากกว่า”

ด้วยพื้นเพเดมิเป็นคนชมุชนน�้าผดุ จงึรู้จกัทกุคนในพื้นที่เป็นอย่างด ีและ
ด้วยตอนที่สมัครรับเลือกนั้นตนเองก็เป็น อสม.ได้ลงพื้นที่ดูแล คลุกคลีกับ 
ชาวบ้านอยู่เสมอ เมื่อมกีารรบัสมคัรเลอืกประธานสตรกีไ็ด้รบัการสนบัสนนุจาก
คนในชุมชนให้ลงสมัคร จนในที่สุดได้รับความไว้วางใจให้ท�าหน้าที่ประธานสตร ี
ชมุชนน�้าผดุมากว่า 3 ปีแล้ว หลายคนมองว่าตนเองนั้นอายยุงัน้อย มคีวามคล่องตวั 
และความรูค้วามสามารถกม็ากพอที่จะดแูล และบรหิารจดัการเรื่องต่างๆ ภายใน
ชมุชนได้ แม้จะเป็นคนที่พูดไม่เก่ง แต่หากเป็นเรื่องงานกท็�าเตม็ที่เสมอ

หน้าที่หลกัๆ ทั่วไปกเ็ป็นเรื่องการประสานงานกบัเทศบาลนครตรงัรบัข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ที่ทางเทศบาลต้องการแจ้งให้กบัคณะกรรมการและพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ได้รบัทราบ ประสานงานคนในชมุชนเข้าร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ 
สิ่งเหล่านี้คอืงานที่ต้องท�าเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ในชมุชนนั้น 
ในฐานะประธานสตรีจะต้องมีการพูดคุย สอบถามถึงความต้องการและความ
ถนัดของคนในชุมชน ในสิ่งที่ชุมชนอยากให้ช่วยเหลือ เมื่อทราบความต้องการ
ของสมาชิกส่วนใหญ่แล้วก็จะน�าเสนอโครงการให้กับเทศบาลนครตรังได้เข้ามา 

“หากเรารักตัวเองได้
เราก็จะดูแลผู้อื่นได้ดีเช่นกัน”

ด้วยแนวคดิของคนรุน่ใหม่ที่ต้องการให้ชมุชนได้พฒันาไปข้างหน้า โครงการ
เพื่อสุขภาพจึงเกิดขึ้นหลากหลายโครงการในชุมชนวิเศษกุล และประธาน อสม.
วเิศษกลุ คนนี้ยงัได้น�าเอาวชิาความรู้ด้านกฎหมายจากวชิาชพีของตนมาแบ่งปัน
ความรู้ให้กับสมาชิก อสม.และพี่น้องประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ เช่นกฎหมาย
ใหม่ๆ หรอืเรื่องที่ อสม.ควรรู้ เพื่อจะได้น�าไปปรบัใช้ในการท�างาน และการด�าเนนิ
ชวีติประจ�าวนัอกีด้วย

“หากจะถามว่า อสม.ให้อะไรกบัชวีติ สิ่งที่ได้คอืได้ดูแลสขุภาพตวัเองก่อน
ในขั้นแรก และได้ดูแลสขุภาพผู้อื่น อสม.จะมโีอกาสด้านสขุภาพที่มากกว่า เพราะ
เราจะต้องรู้ข้อมูลก่อน ทดลองก่อน เข้าใจก่อน แล้วจึงจะถ่ายทอดความรู้เรื่อง
สขุภาพไปให้คนในชมุชนเข้าใจได้ อสม.ต้องดูแลตวัเองให้แขง็แรงทั้งสขุภาพกาย
และสุขภาพจิต เพราะการลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้นเราต้องเจอผู้คนหลากหลายทั้งที่
ให้ความร่วมมอืและไม่ให้ความร่วมมอื กไ็ม่ควรกดดนัทั้งเขาและตวัเราเอง อยาก
ให้ท�างานแบบสบายๆ ไม่ต้องฝืนใจกนั อยากให้ทกุคนรกัตวัเอง เมื่อเรารกัตวัเอง
แล้ว เราจะรู้ว่าจะต้องดูแลตวัเองอย่างไร เพราะที่ผ่านมาเจอหลายคนที่ไม่อยาก
ตรวจน�า้ตาล ไม่อยากวดัความดนั ไม่อยากตรวจเบาหวาน อาจจะเพราะคดิว่าตวั
เองแขง็แรง แต่นั้นหมายถงึการไม่รกัตวัเอง ไม่รกัสขุภาพ เมื่อเจบ็ป่วยขึ้นมากอ็าจ
สายเกนิจะรกัษาได้” 

ทิตการ ปานเล็ก 
ประธาน อสม.ชุมชนวิเศษกุล ศูนย์ 1

จารุวรรณ เจริญยิ่ง
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สำานักงานเทศบาลนครตรัง
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทร 075 – 218017 ต่อ 1220 
Website : www.trangcity.go.th : E-mail : trang_city@yahoo.com
Facebook : PR Nakorntrang

ก�รศึกษ�ก้�วหน้� พัฒน�ต่อเนื่อง สู่นครตรังเมืองแห่งคว�มสุข

เทศบาลนครตรังขอแสดงความยินดี

กับทัพนักกีฬาในสังกัดฯ ที่คว้าเหรียญรางวัล
จากแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 

ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำาปี 2561

“ซิงกอร่าเกมส์” 
ซึ่งจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา


