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เรื่องเด่นนครตรัง
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายอภิชิต วิโนทัย 
กับการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำาแหน่งนายกเทศมนตรีนครตรัง

เรื่องเด่นนครตรัง
เทศบาลนครตรังร่วมรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำาปี 2561

เรื่องเด่นนครตรัง
รว่มยนิด.ี..เทศบาลนครตรงัควา้รางวลัสถานธนานบุาลดเีดน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปีซ้อน 

นางฟ้าสาร
ฉบับที่ 5 ประจำาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 www.trangcity.go.th

เอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง



สวัสดีปีใหม่ 2562 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกปกป้อง คุ้มครอง รักษา  

ให้พี่น้องประชาชนมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก

เทศบาลนครตรงั

แต่การท�างานในหน้าที่ความรบัผดิชอบต่อพี่น้องประชาชน ไม่มกีารก�าหนด

ระยะเวลา เพราะนอกจากค�าว่าหน้าที่และอาชีพแล้ว การเป็นข้าของแผ่นดินนั้น 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนจะต้องมีจิตส�านึกตอบแทนคุณแผ่นดิน

ตลอดเวลา พงึตระหนกัในการท�าหน้าที่ของตนให้ดทีี่สดุ รบัผดิชอบและซื่อสตัย์ต่อ

งานของตนเองให้มากที่สดุ เพยีงเท่านี้กถ็อืว่าทกุคนได้ท�าหน้าที่ของตนสมบรูณ์แล้ว 

นอกจากความเจรญิก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลนครตรงัที่

เรามุ่งมั่น ทุ่มเทพฒันากนัมาตลอดแล้ว คณุภาพชวีติที่ดขีองพี่น้องประชาชนคอือกี

หนึ่งสิ่งส�าคญัที่ต้องดูแลควบคู่กนัไป ซึ่งถอืเป็นนโยบายหลกัที่ นายอภชิติ วโินทยั  

นายกเทศมนตรนีครตรงั ได้ให้ความส�าคญัและพฒันาด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง หลาย

โครงการได้เกิดผลส�าเร็จขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการที่พี่น้องประชาชน

ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม โครงการนั้นๆ โดยเฉพาะโครงการสร้างงาน สร้าง

อาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนตามความสามารถและความถนัด ถือเป็น 

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตไุด้อย่างตรงจดุ ที่เราได้สร้างองค์ความรูใ้ห้กบัพี่น้องประชาชน

ให้สามารถต่อยอดไปสูก่ารท�างานเพื่อพึ่งพาตนเองได้ ถอืเป็นอกีช่องทางในการสร้าง

ความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดปัญหาด้านสังคมลงได้ในระดับหนึ่ง 

เมื่อพี่น้องประชาชนสามารถดแูลตนเองและครอบครวัได้แล้ว จะเกดิการแบ่งปันและ

เผื่อแผ่ไปยงัสงัคมรอบข้าง จากจดุเลก็ๆ จะน�าไปสู่การร่วมมอื ร่วมใจ รวมพลงัใน

เรื่องที่ใหญ่ขึ้น แล้วความส�าเรจ็ในทกุกจิกรรมกจ็ะเกดิขึ้นตามมาอย่างแน่นอน 

นายวัลลภ ช่วยบำารุง 
ปลัดเทศบาลนครตรัง

04 เรื่องเด่นนครตรัง
 •	ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	เทศบาลนครตรังจัดประเพณีลอยกระทรง	

	 	 ประจำาปี	2561

06  เรื่องเด่นนครตรัง 

	 •	 ร่วมยินดี...เทศบาลนครตรังคว้ารางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น

	 	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	3	ปีซ้อน	

07  เรื่องเด่นนครตรัง
 •	ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี	นายอภิชิต	วิโนทัย	

	 	 ในวาระกลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าท่ีตำาแหน่งนายกเทศมนตรีนครตรัง

08-11 รอบรั้วโรงเรียน

12-13 ข่าวกิจกรรม

14  เจาะประเด็นทับเที่ยง
 •		เทศบาลนครตรังร่วมรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

	 	 จังหวัดตรัง	ประจำาปี	2561

15 เจาะประเด็นทับเที่ยง
 •	 วันปิยมหาราช	/	วันพระบิดาแห่งฝนหลวง	ประจำาปี	2561 

16 เจาะประเด็นทับเที่ยง
 •	 ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการดำาเนินศูนย์กายภาพบำาบัดและแพทย์แผนไทย

17  เจาะประเด็นทับเที่ยง
 •	 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

	 	 ประจำาปีงบประมาณ	2562	/	บทความสุขภาพ

18 คุยกับ...ประธานอสม./ประธานสตรี 
 •	อาภรณ์	รักราวี	ประธานสตรีชุมชนคลองน้ำาเจ็ด	

	 •	เพ็ญประไพ	หมานมาด	ประธาน	อสม.ชุมชนหนองหยวน

19 เปิดบ้านนครตรัง 
 •	เตรียมพบกับ	3	งานใหญ่	ของนครตรังท่ีจัดข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	2562	

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

EDITORIAL

จะมุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนา 
เพื่อพี่น้องประชาชนชาวนครตรัง

ที่ปรึกษา
นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั
นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี
นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตรี
นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรี
นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรี
นายวรี์รศัม์ เจอืกโว้น รองนายกเทศมนตรี

บรรณาธิการ
นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล
กองบรรณาธิการ
นายนรเศรษฐ์ ชาลปต ิหวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล
นายสมชาย ชดิเชื้อ ผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา
นายอภชิาต ิชาญธรีะวฒันา ผู้อ�านวยการส�านกัการช่าง
นายสมหมาย ยอดเพชร ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม
นายรณรงค์ ทรพัย์ปรงุ ผู้อ�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม
นางสาวโสภา วรานศุษิฎ์ ผู้อ�านวยการกองคลงั
นางสมุาล ีตาแหลม ผู้อ�านวยการกองวชิาการและแผนงาน

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

คณะผู้จัดทำา

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 256102

C O N T E N T S



ร า ย ก า ร ม ห า น ค ร ต รั ง 

ตรัง เอฟเอ็ม

FM 92.75 MHz
ทกุวนั 08.00-09.00 น.

เร่งรัดการทำางานทุกภาคส่วน
เพื่อสานต่อประโยชน์
แก่พี่น้องประชาชน

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง

สวสัดพี่อแม่พี่น้องที่เคารพทกุท่าน นางฟ้าสารฉบบันี้ยงัคงน�าเสนอเรื่อง

ราวดีๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเหมอืนเช่นทกุฉบบัที่ผ่านๆ มา ไม่ว่า

จะเป็นข่าวสารการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ  เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายงาน

ในแต่ละด้านให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปตามเป้าหมาย หรอืเรื่องการดแูลคณุภาพชวีติและ

การพฒันาชมุชนในเขตเทศบาลนครตรงั โดยเฉพาะโครงการด้านคณุภาพชวีติที่

เราพยายามเน้นย�้าให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามบีทบาทและมส่ีวนร่วมในโครงการ

และกจิกรรมต่างๆ ให้มากที่สดุ เพื่อเทศบาลฯ จะได้รบัทราบถงึปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงอันจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน เพราะ 

พี่น้องประชาชนทุกคนเปรียบเหมือนฟันเฟืองส�าคัญที่สุดในระบบชุมชน 

ที่ขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางต่างๆ และเทศบาลนครตรังก็เป็นฝ่ายสนับสนุน 

ทั้งงบประมาณและบุคลากรที่จะท�าให้ทุกชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชพี ซึ่งถอืเป็นช่องทางการแก้ปัญหาคณุภาพชวีติ

ได้อย่างยั่งยนืและถาวร 

ที่ผ่านมาเทศบาลนครตรงัได้ให้ความส�าคญักบังานด้านการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตมาโดยตลอด ดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ไปถึง วัยเด็ก วัยรุ่น 

วยัท�างาน และผูส้งูอาย ุโดยแยกระบบการจดัการที่เหมาะสมกบัช่วงวยั เช่นดแูล

ส่งเสรมิโภชนาการให้แก่แม่ตั้งครรภ์ จดัการศกึษาให้เดก็วยัเรยีนอย่างเตม็ที่และ

เหมาะสม ซึ่งโรงเรยีนเทศบาลของเรากไ็ด้รบัความนยิมจากผู้ปกครองมากขึ้นทกุปี 

ด้วยมคีวามพร้อมทั้งสื่อการเรยีนการสอนและคณาจารย์ที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

การส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด  

ไปจนถงึการจดัตั้งโรงเรยีนผูส้งูอายแุก้ปัญหาให้กบัผูส้งูอายทุี่ต้องจบัเจ่าเหงาอยู่

แต่ในบ้านเสี่ยงจะเป็นโรคซมึเศร้า ให้ได้ออกมามสีงัคมโลกภายนอก สร้างคณุค่า

ในตวัเอง ลดปัญหาครอบครวัได้ระดบัหนึ่ง

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสิ่งที่กระผมตั้งมั่นท�ามาอย่างต่อเนื่อง 

และสานต่อในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากการได้รับความร่วม

มอืที่ดจีากพี่น้องประชาชนแล้ว การท�างานอย่างเตม็ที่ของทกุภาคส่วน

ก็เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้โครงการต่างๆ ประสบความส�าเร็จไปด้วยด ี

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้โอกาส 

ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในสิ่งที่ทมีบรหิารได้ท�าเสมอมา ในโอกาส

วนัขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ กระผมขอเป็นตวัแทนทมีบรหิาร สมาชกิสภาฯ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนกังานเทศบาลนครตรงั อวยพรให้ทกุท่าน

มีความสุข สมปรารถนาในทุกประการ สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต 

แขง็แรง  และให้ค�ามั่นสญัญาว่าจะท�าหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนใน

เขตเทศบาลนครตรงัให้มคีณุภาพชวีติที่ดยีิ่งขึ้นไป สวสัดปีีใหม่ครบั

ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืน ตลุ�คม – พฤศจกิ�ยน 2561 03คุยกับ
รองนายกฯ เกรียงศักดิ์

คุยกับ
นายกฯ



ประเพณลีอยกระทง เป็นประเพณทีี่ส�าคญัสบืทอดกนัมาตั้งแต่
โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเพณีความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่น อาท ิเพื่อบชูาสิ่งศกัดิ์สทิธทิี่ตนเคารพนบัถอื เพื่อลอย
เคราะห์ของตนเอง เพื่อแสดงความส�านึกในบุญคุณของน�้าที่น�ามาใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้ ยงัถอืว่าเป็นกจิกรรมที่ท�าให้เกดิความสามคัคกีนั
ภายในครอบครวัและชมุชน

โดยเมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2561 นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั 
เป็นประธาน เปิดงานประเพณลีอยกระทง เทศบาลนครตรงั ประจ�าปี 2561 พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลฯ หวัหน้าส่วนการงาน และประชาชน ร่วมเป็นเกยีรติ
และร่วมในพธิเีปิด

ซึ่งในปีนี้ เทศบาลฯ ได้จดังานประเพณลีอยกระทง เทศบาลนครตรงั ประจ�าปี 
2561 ขึ้น ณ บรเิวณสวนสาธารณะสระกะพงัสรุนิทร์ เพื่อให้เดก็ เยาวชน และประชาชน 

ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ประจำ ปี 2561
ลอยกระทงเทศบาลนครตรงัจดัประเพณี

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



ได้เรยีนรู้เรื่องราวของศลิปวฒันรรมไทย อนัจะก่อให้เกดิความเข้าใจ ความภาคภูมใิจ
ในเอกลักษณ์ของชาติ ช่วยให้คนในชุมชนตลอดจนผู้ที่มาเที่ยวชมงาน ตระหนักใน
คณุค่าของวฒันธรรมที่งดงาม และร่วมใจกนัอนรุกัษ์ไว้เป็นมรดกของชนรุน่หลงัสบืไป

โดยภายในงาน จดัให้มกีจิกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พธิเีปิดงาน พธิลีอยกระทง 
การแสดงวงดนตรี การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน การแสดงคณะกลองยาว  
การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม/ประเภทความคิด การประดิษฐ์กระทง

ใบตอง ระดบัชั้นประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น และระดบัประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และ
ตะกร้อลอดห่วง การประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมฟังเสียงไก่ขัน เชื่อมความ
สมัพนัธ์คนกะพงัสรุนิทร์อกีด้วย 

ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืน ตลุ�คม – พฤศจกิ�ยน 2561 05เรื่องเด่น
นครตรัง



อนัดบั 1 ในปีงบประมาณ 2559-2560 และในปีงบประมาณ 
2561 ได้รางวลัสถานธนานบุาลดเีด่น อนัดบัที่ 2 นบัว่าได้รบั
รางวลันี้ 3 ปีซ้อน ส�าหรบัรางวลัที่ได้รบัในครั้งนี้จะเป็นส่วน
ส�าคญัในการผลกัดนัการพฒันาคณุภาพในการบรหิารจดัการ
ให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนให้ดี
ยิ่งๆขึ้นต่อไป 

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการจัดการสถาน 
ธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มี
โครงการคดัเลอืกสถานธนานบุาลดเีด่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ 2561 เพื่อกระตุ้นให้
พนกังานสถานธนานบุาลทกุแห่ง มคีวามคดิรเิริ่ม สร้างสรรค์ 
มคีวามกระตอืรอืร้นในการปฏบิตังิาน และเพิ่มประสทิธภิาพ
ในการให้บรกิารแก่พี่น้องประชาชนให้ได้รบัความสะดวก
มากยิ่งขึ้น ตามค�าขวญัของสถานธนานบุาลที่ว่า “บรหิาร
โปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ” ตลอดจนเพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานธนานุบาล ที่ได้รับ
การพฒันาเพื่อเสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจ ในการปฏบิตัิ
งานแก่พนกังานสถานธนานบุาลให้ดยีิ่งขึ้น

โดยในปีงบประมาณ 2561 ส�านกังานคณะกรรมการ 
จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้มีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่า สถานธนานบุาล
เทศบาลนครตรงั ได้รบัคดัเลอืกให้เป็น “สถานธนานบุาล
ดเีด่น อนัดบัที่ 2 ระดบัภาค ” โดยก่อนหน้านี้สถานธนานบุาล
เทศบาลนครตรัง ได้รับรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น  

ร่วมยินดี...เทศบาลนครตรังคว้ารางวัลสถานธนานุบาล
ดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปีซ้อน 

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 256106 เรื่องเด่น
นครตรัง



ชมรมเทนนิสเทศบาลนครตรัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาตรัง

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เทศบาลตำาบลสิเกา ประธานสตรีชุมชนวัดกุฏยาราม 2

ตำาบลบ้านโพธิ์

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายอภิชิต วิโนทัย 
ในวาระกลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ตำาแหน่งนายกเทศมนตรีนครตรัง

ตวัแทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน น�ากระเช้าและช่อดอกไม้ เข้าร่วมแสดงความยนิด ีกบันายอภชิติ วโินทยั ในวาระกลบัเข้าสู่การปฏบิตัหิน้าที่ในต�าแหน่ง
นายกเทศมนตรนีครตรงั

เทศบาลนครตรังร่วมต้อนรับ
เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ส�านกังานเทศบาลนครตรงั คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาลฯ หวัหน้าส่วนการงาน พนกังานเทศบาลฯ และ

ประชาชน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายอภิชิต วิโนทัย ในวาระกลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ต�าแหน่งนายกเทศมนตรีนครตรัง โดยมีการมอบกระเช้า พวงมาลัย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่น ขณะเดยีวกนันายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั ได้แถลงถงึความรู้สกึและแนวทางการท�างานในอนาคตเป็นครั้งแรก
หลงัจากที่เข้ามารบัต�าแหน่งนายกเทศมนตรนีครตรงั

ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืน ตลุ�คม – พฤศจกิ�ยน 2561 07เรื่องเด่น
นครตรัง



นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน  
ณ โรงเรยีนเทศบาล 2 ( วดักะพงัสรุนิทร์ ) เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างบ้านกบัโรงเรยีน 
รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรยีน ได้มสี่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการ
พฒันาโรงเรยีน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มโีอกาสพบปะกบัครูประจ�าชั้น ท�าให้เกดิสมัพนัธภาพ
ที่ดรีะหว่างผู้ปกครองนกัเรยีน ได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างครูประจ�าชั้นและผู้ปกครอง
นักเรียน ซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกนั และแก้ไขปัญหานกัเรยีนอย่างมคีณุภาพ

เมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 ตวัแทนคนเก่งกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย ระดบัชั้น ป.5 โรงเรยีนเทศบาล 1 (สงัขวทิย์) เดก็หญงิศริาลกัษณ์ 
นพวงศ์ และกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้น ม.2 เดก็หญงิซะฮ์รอ เหมรา 
เข้าร่วมการแข่งขนัคดัเลอืกคนเก่งในโรงเรยีนท้องถิ่น ของจงัหวดัตรงั และ
ได้เป็นตวัแทนจงัหวดัตรงัเพื่อเข้าแข่งขนัต่อในระดบัประเทศ

ทพันกักฬีาโรงเรยีนเทศบาล 1 (สงัขวทิย์) คว้ารางวลัจากการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดบัภาคใต้ ณ อบจ.สงขลา (ซงิกอร่าเกมส์) ครั้งที่ 36 และได้เป็นตวัแทนไปแข่งขนั
ต่อในระดบัประเทศ 

1. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 กฬีาฟตุซอล รุ่น 16 ปี
2. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 กฬีาหมากฮอสไทย รุ่น 12 ปีหญงิ (เดก็หญงินทัธมน ณ นคร)
3. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 กฬีาหมากฮอสไทย รุ่น 14 ปีหญงิ (เดก็หญงิอญัชลพีร ญาตพิทิกัษ์)
4. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 กฬีาหมากฮอสไทย รุ่น 16 ปีหญงิ (เดก็หญงิญานศิา จูห้อง)
และได้เข้าร่วมคดัเลอืกการแข่งขนัมหกรรมกฬีา สพฐ.เกมส์ ประจ�าปีการศกึษา 2561 ระดบัจงัหวดั 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2561 และได้ไปแข่งขนัต่อระดบัภาคใต้ ณ จงัหวดักระบี่
1. กฬีาฟตุบอลรุ่นอาย ุ12 ปี
2. กฬีาวอลเลย์บอล 12 ปี
3. กฬีาฟตุซอลรุ่นอาย ุ15 ปี

โรงเรียน
เทศบาล 1 
(สังขวิทย์)

คว้ารางวัล กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้

ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ตัวแทนคนเก่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 

โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดักะพงัสรุนิทร์) ขอแสดงความยนิด ีกบั ด.ช.ณฐัสทิธ์ ศริเิสถยีร , ด.ญ.ปารวยี์ 
จติรา และ ด.ญ. วจิติรา วทิยพนัธ์ ที่ได้รบัถ้วยรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 พร้อมเงนิรางวลั 2,700 บาท 
กิจกรรม การแข่งขันตอบค�าถามสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับ ม.1-3 ได้เป็นตัวแทน 
ภาคใต้ไปแข่งขนัต่อระดบัประเทศ โดยม ีคณุครูเกยีรตสิดุา ชูประสทิธิ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม จดัโดยสโมสรไลออนส์
สากล ภาค 310 - บ ีประเทศไทย

รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันตอบคำาถามสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน ครั้งที่ 24

ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2และชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกจากจังหวัดตรัง ได้เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ โครงการแข่งขันคน
เก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เป็นตัวแทน จ�านวน 4 คน ในรายวิชา 
ภาษาไทย คณติศาสตร์ สงัคมศกึษา และ ภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 จ�านวน 5 คน 
ในทุกกลุ่มรายวิชาที่จัดแข่งขันคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษา
องักฤษ

โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นโรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดกะพังสุรินทร์)

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 256108 รอบรั้วโรงเรียน



เมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2561 โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จดัโครงการ
ประชมุผู้ปกครอง ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 โดยมนีางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รอง
นายกเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบผลด�าเนนิกจิกรรม โครงการต่าง ๆ  ของโรงเรยีน และรบัผลการเรยีนของนกัเรยีน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับผล

โรงเรียน
เทศบาล 3

(บ้านนาตาล่วง) ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การเรยีนดเีด่นตั้งแต่ระดบัชั้นปฐมวยัปีที่ 1 – ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 มอบทนุการ
ศกึษาให้กบันกักฬีาโรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ที่เป็นตวัแทนของเทศบาล
นครตรังไปแข่งขันระดับภาคใต้ และระดับประเทศ เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้
กบันกักฬีา ให้ประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป

โรงเรียน
เทศบาล 4

(วัดมัชฌิมภูมิ)

เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2561 โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดัมชัฌมิภูม)ิ 
จดักจิกรรมตลาดนดัวชิาการ เพื่อส่งเสรมิสนบัสนนุ ประสานความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน และศษิย์เก่า อกีทั้งเป็นการประชาสมัพนัธ์
การจัดการศึกษา และการจัดแสดงผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน

ตลาดนัดวิชาการ

เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2561 โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดัมชัฌมิภูม)ิ 
จดักจิกรรมประชมุผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจ�าปีการศกึษา 2561 เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน  
ผู้ปกครองได้มโีอกาสพบปะกบัครูประจ�าชั้น ท�าให้เกดิสมัพนัธภาพที่
ดรีะหว่างผู้ปกครองนกัเรยีนเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่าง
ครูประจ�าชั้นและผู้ปกครองนกัเรยีน ซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมอืในการ
ดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนและร่วมกนัส่งเสรมิ พฒันา ป้องกนั และแก้ไข
ปัญหานกัเรยีน

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)

ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืน ตลุ�คม – พฤศจกิ�ยน 2561 09รอบรั้วโรงเรียน



โรงเรียน
เทศบาล 6

(วัดตันตยาภิรม)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขัน
การประกวดกระทงใบตอง (ระดบัประถมศกึษาปีที่ 4-6 ) ได้รบัรางวลัที่ 1 
ในงานประเพณลีอยกระทง เทศบาลนครตรงั ประจ�าปี 2561

นกัเรยีนที่เข้าร่วมแข่งขนัประกอบด้วย
 1.ด.ญ.สายฝน ซกซื่อ
 2.ด.ญ.ณฐัชา บญุเทพ
 3.ด.ญ.นงนภสั ชมุด้วง
 4.ด.ญ.ปิยะพร ค�ายา

ขอแสดงความยนิดกีบั เดก็หญงิณฐัรตัน์ พูลรตัน์ ชั้น ป.5 โรงเรยีนเทศบาล 5 
(วดัควนขนั) เป็นตวัแทนเทศบาลนครตรงัเข้าร่วมการสอบนกัเรยีนโครงการแข่งขนั
คนเก่ง ในโรงเรยีนท้องถิ่นประจ�าปีการศกึษา 2561 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 
ซึ่งนกัเรยีนได้เป็นตวัแทนในระดบัจงัหวดั กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ไปสอบแข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป

โรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภริม) ได้ด�าเนนิการ
จดัท�าศนูย์จ�าหน่ายผลติภณัฑ์เกษตรพอเพยีง & คอฟฟ่ีช๊อฟ 
ของโรงเรยีน เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้ครบวงจร พึ่งพาตนเองได้ 
โดยทางโรงเรียนได้ด�าเนินการเพาะปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์
หลากหลายชนดิ อาทเิช่น ปลาดกุ เป็ด ไก่ เหด็นางฟ้า พชื
ผักสวนครัวอีกมากมาย สามารถน�ามาปรุงเป็นอาหารให้
นกัเรยีนรบัประทานและที่เหลอืกข็ายจ�าหน่ายเพื่อเป็นรายได้

โรงเรียน
เทศบาล 5
(วัดควนขัน)

เข้าแข่งขันการประกวดกระทงใบตอง

เข้าร่วมการสอบนักเรียนโครงการแข่งขันคนเก่ง

จัดทำาศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์
เกษตรพอเพียง & คอฟฟี่ช๊อฟ

หมนุเวยีนในการบรหิารจดัการศนูย์การเรยีนรู ้โดยให้นกัเรยีน
มส่ีวนร่วม ในทกุกระบวนการเพื่อให้นกัเรยีนได้เกดิการเรยีน
รู้หลากหลายมิติสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ได้ต่อไป ซึ่งอกีไม่นานจะแล้วเสรจ็

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 256110 รอบรั้วโรงเรียน



นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตร ีเป็นประธานการประชมุผู้ปกครอง 
ครั้งที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบ้าน โรงเรยีน 
เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วม
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพฒันาโรงเรยีน
ได้ต่อไป

โรงเรียน
เทศบาล7  

(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียน
เทศบาล 8

(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

เนรมิตพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) เนรมิตพื้นที่
ภายในโรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อให้นกัเรยีน
มคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง เพื่อ
เป็นการฝึกและเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียน โดยเฉพาะ
การด�ารงชวีติแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 

ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืน ตลุ�คม – พฤศจกิ�ยน 2561 11รอบรั้วโรงเรียน
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เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชิต วิโนทัย นายก
เทศมนตรีนครตรัง ลงพื้นที่บริเวณสามแยกสวนจันทน์ เพื่อติดตาม
การปฏบิตังิานและให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าที่ส�านกัการช่าง ที่ก�าลงัช่วยกนั
ดูดสิ่งปฏกิูลในท่อระบายน�้า ซึ่งเป็นการเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบั
สถานการณ์ฝนตกหนักน�้าระบายไม่ทันเอ่อท่วมถนนดังกล่าว ทั้งนี้
บรเิวณสามแยกสวนจนัทน์ เป็นจดุที่มนี�้าท่วมขงัเป็นประจ�า เนื่องจาก
ไม่สามารถระบายน�้าได้ทันหากมีฝนตกหนัก ในครั้งนี้ได้สั่งการให้มี
การวางท่อระบายน�้าใหม่ ,ดูดโคลน สิ่งปฏกิูลในท่อระบายน�้า และ
ให้เจ้าหน้าที่ฯ ส�ารวจ ออกแบบทางเดนิน�้าใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้า
ระบายไม่ทนั

เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2561 นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อม
ด้วย พ.ต.อ.อลงกรณ์ สมีาวธุ ผู้ก�ากบัการสถานตี�ารวจภูธรเมอืงตรงั นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ 
ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณสามแยกพรศิริกุล เพื่อร่วมกัน
ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากบรเิวณดงักล่าว เป็นพื้นที่ใจกลาง
เมอืง ใกล้กบัหน่วยงานราชการและสถานศกึษารวมถงึเป็นแหล่งชมุชน ท�าให้ในช่วงเวลา
ชั่วโมงเร่งด่วนจะประสบกบัปัญหาการจราจรที่ค่อนข้างตดิขดั ซึ่งการลงพื้นที่สงัเกตการณ์
ร่วมกนัในครั้งนี้ เป็นการสงัเกตการณ์ในช่วงเวลาจรงิที่มกีารจราจรคบัคั่ง เพื่อจะได้ร่วม
กนัก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเป็นการบรูณาการความร่วมมอืกนั
ของเทศบาลนครตรงัและสถานตี�ารวจภธูรเมอืงตรงั อนัจะเป็นการช่วยบรรเทาความหนา
แน่นในการสญัจรเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รบัความสะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2561 นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี 
นครตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลนครตรงั ครั้งที่ 1/2562 
ณ ห้องประชมุเมขลา ชั้น 3 ส�านกังานเทศบาลบาลนครตรงั 
เพื่อพจิารณาแผนงาน/โครงการ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
ที่หน่วยงานต่างๆ ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพเทศบาลนครตรงั

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตรี,นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,เจ้าหน้าที่
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่มอบเตียงผู้ป่วยให้กับ 
นางเจอืม เลื่อนล่อง ที่ได้รบับาดเจบ็จากการหกล้มกระดกูสะโพกหลดุ ซึ่งการ
มอบเตยีงผู้ป่วยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบรกิารยมือปุกรณ์ทางการแพทย์ใน
โครงการ โรงพยาบาลหมื่นเตยีง ที่เทศบาลนครตรงัจดัขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้า
ถงึอปุกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลฟื้นฟูสขุภาพ เพื่อคณุภาพชวีติที่ดี
ขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสขุภาพเบื้องต้นให้แก่คณุยายเจอืมอกีด้วย

ลงพื้นที่บริเวณสามแยกสวนจันทน์

ลงพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาการจราจร

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 1/2562

ลงพื้นที่มอบเตียงผู้ป่วย

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 256112 ข่าวกิจกรรม
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เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 อ�าเภอเมอืง
ตรังร่วมกับเทศบาลนครตรัง จัดโครงการจิตอาสา
พระราชทาน พฒันาเส้นทางกจิกรรม Bike อุ่นไอรกั 
อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั โดยมปีระชาชนจติอาสา ข้าราชการ
จากอ�าเภอเมอืงตรงั ผู้บรหิารและพนกังานเทศบาล
นครตรังร่วมกิจกรรมท�าความสะอาด ณ บริเวณที่
ว่าการอ�าเภอเมอืงตรงั บรเิวณหน้าส�านกังานเทศบาล
นครตรงั รวมถงึเกาะกลางถนนวเิศษกลุซึ่งเป็นเส้น
ทางจกัรยานในกจิกรรม Bike อุน่ไอรกั ซึ่งจดักจิกรรม
ขึ้นในวนัที่ 9 ธนัวาคม 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล  
นายตรีเทพ เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล และนายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้า 
ส�านกัปลดัเทศบาล นายสมชาย ทพิย์รองพล หวัหน้าฝ่ายพฒันาชมุชน กองสวสัดกิาร
สงัคม เทศบาลนครตรงั ร่วมให้การต้อนรบัคณะจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลฉลงุ 
จงัหวดัสตูล ซึ่งน�าคณะโดย นายชนะ ยากะจ ินายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลฉลุง 
และคณะจ�านวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพของชมรม 
ผู ้สูงอายุ ณ เทศบาลนครตรัง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้สูงอาย ุ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรม 
ผู้สูงอายขุององค์การบรหิารส่วนต�าบลฉลงุ ให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
ให้ผู้สูงอายุ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดความเข้มแข็งและ
เป็นการพฒันาศกัยภาพของชมรมผู้สูงอายใุนองค์กรต่อไป

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 

ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำาบลฉลุง 
จังหวัดสตูล
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วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สนามกฬีาเทศบาล 
นครตรงั นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั กล่าวต้อนรบัผู้เข้าร่วม
แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล KING POWER’S CUP 2018 รอบคัดเลือก 
ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจาก King Power Mr.William John Wall ตวัแทน
ทมี Scout ฝั่งประเทศไทย จอ.ดร.ปรชีาพฒัน์ ปยตุเรอืงกติติ์ เจ้าหน้าที่จาก
กรมพลศึกษา(ภาคใต้) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอล KING 
POWER’S CUP 2018 รอบคดัเลอืกภาคใต้ มทีมีเข้าร่วมแข่งขนัในรอบนี้รวม
ทั้งสิ้น 12 ทมี จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 13-16 พฤศจกิายน 2561 ณ สนามกฬีาเทศบาล
นครตรงั และคดัเหลอื 2 ทมีสดุท้ายเพื่อเป็นตวัแทนของภาคใต้เข้าร่วมแข่งขนั
ในระดบัประเทศต่อไป

แ ถ ล ง ข่ า ว ก า ร แ ข่ ง ขั น ฟุ ต บ อ ล  K I N G 
POWER’S CUP 2018
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เมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2561 เจ้าหน้าที่งานการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั ( ครูสอนเดก็ดอ้ยโอกาส) ลงพื้นที่ชมุชนใน
เขตเทศบาลนครตรัง เข้าพบปะพูดคุยกับประธานชุมชน เพื่อน�าเสนอ
และท�าความเข้าใจวตัถปุระสงค์การเข้ามาครั้งนี้ รวมทั้งส�ารวจเกบ็ข้อมลู
เดก็ด้อยโอกาสในชมุชน เพื่อเป็นฐานข้อมลูในการให้ความช่วยเหลอืเดก็
ซึ่งตกอยูใ่นภาวะยากล�าบากโดยน�าเดก็เข้าร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์ ตาม
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาของ
เด็กด้อยโอกาสส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัวแตกแยก ท�าให้เด็ก
เสยีโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการศกึษา และขาดการแนะน�าที่เหมาะสม

พบปะ สำารวจเก็บข้อมูลเด็กด้อยโอกาส
ในชุมชน
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจากความห่วงใยต่อพสกนิกรของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 
เพื่อให้น�าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน 
เพื่อเป็นขวญัก�าลงัใจต่อกลุม่มวลชน และพลงัแผ่นดนิที่อาสาต่อสูก่บัภยัยาเสพตดิ เพื่อ
พฒันาความเข้มแขง็ของหมู่บ้าน ชมุชน ในการเอาชนะยาเสพตดิอย่างยั่งยนื

ทั้งนี้เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561 นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ี
พร้อมด้วย นางจนัทพิย์ รงัสปิราการ รองปลดัเทศบาล นายสมชาย ทพิย์รองพล หวัหน้า
ฝา่ยพฒันาชมุชน พร้อมพนกังานเจา้หน้าที่กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลนครตรงั เปน็
ตวัแทนรบัเงนิพระราชทานขวญัถงุกองทนุแม่ของแผ่นดนิ จงัหวดัตรงั ประจ�าปี 2561 

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ 9 
ณ ลานวฒันธรรม สนามกฬีาทุ่งแจ้ง เทศบาลนครตรงั โดยม ีนายลอืชยั เจรญิทรพัย์ 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธานในพธิ ีซึ่งชมุชนศรตีรงั 2 เทศบาลนครตรงั ได้รบั
การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อเข้ารับเงินพระราชทานฯ 
ในครั้งนี้ด้วย

เทศบาลนครตรังร่วมรับมอบเงิน
พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ
แผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำาปี 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2562 
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

• ภาษีป้าย
• ยื่นแบบแสดงรายการป้าย 

ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2562 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

กองคลัง เปิดบริการชำาระภาษีทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 
เสาร์ – อาทิตย์ เริ่มวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

ขอให้ท่านไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำาระภาษีได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ กองคลัง สำานักงานเทศบาลนครตรัง โทร  075 210 782

ภาษีบำารุงท้องที่
• ชำาระภาษี 

ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2562 
ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562

เทศบาลนครตรังขอเชิญท่านที่อยู่ ในข่ายชำาระภาษีไปยื่นแบบเพื่อชำาระภาษี

ประจำาปี 2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด
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โครงการพระราชด�ารฝินหลวง เป็นโครงการที่ก่อก�าเนดิจากพระมหากรุณาธคิณุ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ที่ทรงห่วงใยในความทกุข์ยากของ
พสกนกิรในท้องถิ่นทรุกนัดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนน�้า เพื่ออปุโภคบรโิภค และ
ใช้ในการเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ที่มีสาเหตุจากความผันแปร และ
คลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาต ิกล่าวคอื ฤดูฝนเริ่มต้นล่าช้าเกนิไป หรอืหมดเรว็
กว่าปกต ิหรอืฝนทิ้งช่วงยาวในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้เพื่อน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ เทศบาลนครตรงั น�าโดย นายอภชิติ 
วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล นางจันทิพย์  
รงัสปิราการ รองปลดัเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน และพนกังานเทศบาลนครตรงั ร่วม
ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอนัหาที่สดุมไิด้แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  
ณ หอประชมุโรงเรยีนสภาราชนิ ีจงัหวดัตรงั โดยมนีายลอืชยั เจรญิทรพัย์ ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัตรงั เป็นประธานในพธิี

เมื่อวนัที่ 23 ตลุาคม 2561เวลา 08.00 น. นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รอง
นายกเทศมนตร ีพร้อมด้วยนางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ีหวัหน้า
ส่วนการงาน ข้าราชการ พนกังานเทศบาลนครตรงั ร่วมตกับาตรข้าวสารอาหาร
แห้งแด่พระภิกษุสามเณร จ�านวน 57 รูป , พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เบื้องหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ีรชักาลที่ 5 และพธิจีดุเทยีนและถวายบงัคมเบื้อง
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5 หรอื วนัปิยมหาราช เพื่อร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของ
พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  
รชักาลที่ 5 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั โดยมนีายลอืชยั เจรญิทรพัย์ ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัตรงั เป็นประธานในพธิ ีทั้งนี้มตีวัแทนจากหน่วยงานทั้งภาครฐั ภาคเอกชน 
รฐัวสิาหกจิ สถานศกึษา และประชาชนเข้าร่วมพธิเีป็นจ�านวนมาก

วันปิยมหาราช

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำาปี 2561
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เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2561 นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตร ีพร้อม
ด้วย พ.ท. ประยุทย์ วันชะเอม หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดตรัง  
และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรงั ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามการด�าเนินงานศูนย์กายภาพบ�าบัดและแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์
กายภาพบ�าบดัและแพทย์แผนไทยเทศบาลนครตรงั ซึ่งเทศบาลนครตรงั ได้ปรบัปรงุ
อาคารบริเวณสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ จ�านวน 2 หลัง จัดตั้งเป็นศูนย์
กายภาพบ�าบดัและแพทย์แผนไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสรมิให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รูจ้กั
และเป็นทางเลอืกหนึ่งในการบ�าบดัรกัษา ฟ้ืนฟสูขุภาพของประชาชน ลดความแออดั
ผูป่้วยที่ใช้บรกิารในโรงพยาบาล อกีทั้งยงัเป็นการลดอตัราการใช้ยาและผลข้างเคยีง
ที่ไม่พงึประสงค์จากยาแผนปัจจบุนั

ส�าหรับศูนย์กายภาพบ�าบัดและแพทย์แผนไทยเทศบาลนครตรัง เปิดให้
บรกิารมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 แบ่งการให้บรกิารออกเป็น เป็น 2 ส่วนคอื คลนิคิแพทย์
แผนไทย และฝังเข็ม โดยเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นวดแผนไทย นวด
รกัษา ประคบสมนุไพร นวดฝ่าเท้า กดจดุท่อนเท้า และการฝังเขม็รกัษาโรคภูมแิพ้, 
อัมพาต, อัมพฤกษ์, ปวดเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในเขตเทศบาล ให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโรงพยาบาลตรัง และเพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่เดิม เป็นการขยายพื้นที่การให้บริการสาธารณสุขอย่าง 
ทั่วถงึ 

และนอกจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตดิตามการด�าเนนิงานศูนย์ฯ แล้ว 
ยังได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่เทศบาลฯ ด�าเนินการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 2 หลัง เพื่อรองรับการบริการและต่อยอดโครงการในอนาคต 
โดยอาคารที่ก�าลังปรับปรุงเพิ่มเติม จะเป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่ใช้ส�าหรับเป็น
ศนูยบ์รกิารสขุภาพและพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายแุละคนพกิารเทศบาลนครตรงั 
และศูนย์รบัดูแลผู้สูงอาย ุ(Day care) ที่บรกิารรบัดูแลผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพงิ ไม่มี
ผู้ดูแลในช่วงเวลากลางวนั อกีทั้งยงัเป็นที่ตั้งของโรงเรยีนผู้สูงอาย ุโดยจะมกีารจดั
ตารางเรยีน การจดัการศกึษา การพฒันาทกัษะ เพื่อพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุ
เปรยีบเสมอืนศนูย์อนบุาลหรอืเนอสเซอรี่นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหาทั้งทางด้าน
สภาพแวดล้อม สภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ช่วงบั้นปลายชีวิต เพราะการเติม
เตม็ความสขุกย็งัเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรบัทกุวยั

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงาน
 ศูนย์กายภาพบำาบัดและแพทย์แผนไทยเทศบาลนครตรัง
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ปกตทิั่วไปคนเราควรขบัถ่ายอจุจารอย่างน้อยวนัละ 1 ครั้ง อจุจาระที่ด ีควร
ไม่แขง็ไม่เหลวจนเกนิไป บางคนถ่ายมากกว่า 1 ครั้ง แต่อจุจาระมลีกัษณะด ีบาง
คนถ่าย 1-2 วันครั้ง แต่อุจจาระมีลักษณะดี ไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ ถือเป็นเรื่อง
ปกตขิองแต่ละคนไป 

ท้องผูก คอื อาการถ่ายไม่ออกมากกว่า 3 วนั ขึ้นไป อาการท้องผูกเรื้อรงั
อาจน�าไปสู่โรคอื่น เช่น โรครดิสดิวงทวาร เป็นต้น หรอืบ่งบอกถงึโรคบางโรค เช่น 
โรคล�าไส้อดุตนั(ไม่สามารถถ่ายได้ หรอืไม่ถ่ายมากกว่า 7 วนั) โรคมะเรง็ล�าไส้(ท้อง
ผูกสลบักบัท้องเสยี) เป็นต้น 

สาเหตขุองอาการท้องผูก อาการท้องผูกเบื้องต้นเกดิจากการกลั้นอจุจาระ
บ่อยๆ ปวดแล้วไม่ถ่าย เพราะการกลั้นอจุจาระจะท�าให้อจุจาระค้างในล�าไส้ และ
ล�าไส้จะดูดน�้ากลบัท�าให้อจุจาระแห้ง การดื่มน�้าน้อยกว่า 4 - 6 แก้ว/วนั การเลอืก
รบัประทานอาหารย่อยยาก รบัประทานอาหารแต่จ�าพวกเนื้อสตัว์ ไม่รบัประทาน
อาหารที่มกีากใยสูง เช่น ผกั ผลไม้ และขาดการออกก�าลงักาย เนื่องจากการออก
ก�าลงักายช่วยกระตุ้นการท�างานของล�าไส้ให้เคลื่อนไหวและขบัถ่ายดี

ก�รป้องกันและดูแลรักษ�
1) ไม่กลั้นอจุจาระ
2) ควรดื่มน�้าอย่างน้อย 6-8 แก้ว/วนั
3) รบัประทานอาหารที่มกีากใยสูง เช่น ผกั ผลไม้ เมลด็แมงลกั เป็นต้น
4) ออกก�าลงักายอย่างน้อย 3 ครั้ง/สปัดาห์ ครั้งละ 30 นาท ี(เดนิ หรอื ท�า

กจิกรรมเคลื่อนไหวบ่อยๆ) การเคลื่อนไหวร่างกายจ�าเป็นมาก ช่วยให้ล�าไส้เกดิการ
เคลื่อนไหวและท�างานได้อย่างปกติ

5) รบัประทานผกั ผลไม้ ที่มรีสเปรี้ยว เนื่องจากผกัผลไม้รสเปรี้ยวจะไปเพิ่ม
ธาตนุ�้าในร่างกาย ช่วยให้การขบัถ่ายสะดวกขึ้น

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2561 ณ ห้องประชมุ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลนครตรงั นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นประธานเปิดการ
อบรมเชงิปฏบิตักิาร โครงการจดัเกบ็ข้อมลูพื้นฐานในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล
นครตรัง ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัด
เทศบาล กล่าวรายงาน 

ทั้งนี้เพื่อส�ารวจข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลตามหลัก
เกณฑ์ตัวชี้วัดทุกครัวเรือนในเขตความรับผิดชอบของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล
นครตรงั เพื่อรวบรวมเป็นข้อมลู ในการน�าไปใช้เปน็แนวทางในการวางแผน พฒันา

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
การจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

ประจำาปีงบประมาณ 2562

ท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู่ของตนเองและครอบครวัให้มคีณุภาพชวีติที่ดี

โดยกิจกรรม ได้มีการชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน วิธีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การบันทึกข้อมูล ตลอดจนการลง
โปรแกรมข้อมูลพื้นฐาน การน�าเข้าข้อมูลพื้นที่ การแก้ไขข้อมูล การประมวลผล/
รายงานผลข้อมลู และการใช้ประโยชน์จากข้อมลู โดยได้รบัความร่วมมอืวทิยากร
จากอ�าเภอเมืองตรัง และมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประธานชุมชนทุก
ชมุชน ผู้จดัเกบ็ข้อมูลทกุชมุชน รวมทั้งสิ้น 198 คน

6) การรับประทานยา ควรพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรึกษาการใช้ยา
ถ่ายได้อย่างถกูต้อง ไม่ควรซื้อยามารบัประทานเอง หรอืซื้อยาตามโฆษณาชวนเชื่อ
ต่างๆ การใช้ยาสมนุไพรควรปรกึษาแพทย์แผนไทยหรอืเภสชักรแผนไทย เนื่องจาก
การใช้ยาสมุนไพรต้องใช้ให้เหมาะกับคนกับโรค ต่างไปตามแต่เฉพาะราย เช่น 
ยาธรณสีณัฑฆาต ซึ่งเป็นยาร้อน ไม่ควรใช้ยาในกลุ่มผู้ที่มธีาตไุฟสูงและธาตนุ�้า
น้อย หรือขาดน�้า ควรใช้ยารสเปรี้ยวแทน ในรายที่การเคลี่อนไหวของล�าไส้ไม่
ด(ีไม่ใช่ผู้ป่วยที่ล�าไส้อดุตนั) สามารถใช้ยารสร้อนเพื่อช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวใน
ล�าไส้ให้ขบัถ่ายสะดวก เป็นต้น

ข้อควรระวงั การรบัประทานยาถ่ายทั้งแผนปัจจบุนัและแผนไทยต่อเนื่อง
นานๆ อาจจะให้ให้เกดิสภาวะล�าไส้เฉื่อย เมื่อไม่มสีารกระตุ้นไม่สามารถท�างาน
เองได้ต่อไป ดงันั้นเมื่อหายดแีล้วไม่ควรใช้ยาไปตลอด ควรรกัษาสขุภาโดยเน้น
การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมแทน

เมื่อมอีาการท้องผกู ควรเริ่มปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ไม่ปล่อยให้เป็นอาการ
เรื้อรังยากแก่การรักษา นอกเหนือจากนี้ ในการแพทย์แผนไทย อาการท้องผูก
เป็นการสะสมของเสยีในร่างกาย ท�าให้ลมลงเบื้องล่างไม่ได้ ตกีลบัขึ้นมาท�าให้
ปวดศรีษะ

บทความสขุภาพ : อาการทอ้งผกู
เรยีบเรยีง : ง�นเผยแพรแ่ละฝกึอบรม กองส�ธ�รณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบ�ลนครตรงั

ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืน ตลุ�คม – พฤศจกิ�ยน 2561 17เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



พฒันาต่อยอดความรูท้ี่ได้อบรมมาประกอบเป็นอาชพีหลกั 

และอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

เป็นการแก้ปัญหาคณุภาพชวีติได้เป็นอย่างดอีกีทางหนึ่ง

นางอาภรณ์ ยังเป็นศาสนพิธีกร น�าสวดมนต์ใน

วันพระหรือในพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็น

ความสามารถที่น่าประทบัใจ เนื่องจากพธิกีรดงักล่าวนั้น

จะเป็นหน้าที่ปฏบิตัขิองผู้ชายเสยีเป็นส่วนใหญ่ นอกจาก

นี้กย็งัเป็นพธิกีรงานต่างๆ อกีมากมาย ซึ่งแต่ละงานที่ท�า

นั้นไม่ได้หวงัค่าจ้างรางวลัใดๆ เพยีงคดิว่าตนเองสามารถ

ท�างานได้ ท�าด้วยใจรกั แม้ไม่มสีนนราคาค่าจ้าง ไม่มคี่า

ตอบแทน แต่กม็คีวามสขุใจที่ได้ท�า เพยีงอยากท�าตวัเอง

ให้มคี่าและเป็นประโยชน์แก่สงัคม ทั้งยงัฝากถงึทกุคนว่า

หากรูว่้าตนเองท�าอะไรได้หรอืมคีวามสามารถอะไร ไม่ควร

เก็บเอาไว้จะต้องแสดงออก น�าความสามารถนั้นออกมา

ช่วยกนัพฒันาชมุชนของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

การท�างานด้วยจิตอาสาที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ 

คอืการท�างานที่มคีวามสขุที่สดุ คอืค�าพดูของ เพญ็ประไพ  

หมานมาด  ประธาน อสม.ชมุชนหนองยวน ที่คลกุคลี

กับงานบริการสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนมานานนับ

สบิปี การดแูลผูป่้วยในพื้นที่ของประธาน อสม.คนนี้ไม่ใช่

การไปเยี่ยมเยยีนเมื่อมใีครป่วยไข้เท่านั้น แต่การได้พบปะ 

พูดคยุ ถามไถ่สารทกุข์สขุดบิ แลกเปลี่ยนข่าวสารกนัใน

ทุกๆ วัน ได้แนะน�าบอกกล่าวถึงวิธีการดูแลสุขภาพ 

อาหารการกนิต่างๆ นั่นคอืการได้ดแูลสขุภาพซึ่งกนัและ

กนัแล้ว ด้วยเลง็เหน็ว่าคนเราควรมกีารเตรยีมร่างกายให้

แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ หรือ

หากเจบ็ป่วยขึ้นมากจ็ะไม่มอีาการรนุแรง เพราะร่างกาย

ที่แข็งแรงจะช่วยต่อต้านโรคภัยต่างๆ ได้ดีที่สุด ตนเอง

ปัจจบุนัสตรมีบีทบาทในการท�างานมากขึ้น เพราะ

สงัคมที่เปิดกว้างและความเท่าเทยีมกบัผูช้าย ท�าให้สตรี

สามารถแสดงความรูแ้ละความคดิเหน็ต่อสงัคมได้อย่าง

เต็มที่ เช่นเดียวกับนางอาภรณ์  รักราวี ประธานสตรี

ชุมชนคลองน�้าเจ็ด 1 ที่มีจิตอาสาเข้ามาท�างานเพื่อพี่

น้องประชาชน ด้วยตระหนักว่าสตรีจะสามารถเข้าใจ

และเข้าถงึพี่น้องประชาชนในชมุชนได้ดกีว่า เมื่อมคีวาม

เข้าใจที่ตรงกัน การแก้ปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนก็จะ

เป็นเรื่องง่ายต่อไป ที่ผ่านมาในฐานะประธานสตรชีมุชน

คลองน�้าเจ็ด 1 ได้เสนอโครงการต่างๆ ไปยังเทศบาล 

นครตรงั ทั้งเรื่องของการฝึกอาชพี การอบรมทกัษะด้าน

ต่างๆ หรือโครงการอื่นๆ ที่น�าเสนอจากความต้องการ

และความถนัดของประชาชนเป็นหลัก ก็ได้รับการดูแล

และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและการด�าเนินการที่

ดมีาโดยตลอด ในหลายๆ โครงการพี่น้องประชาชนได้

เพ็ญประไพ  หมานมาด
ประธาน อสม.ชุมชนหนองยวน

มกัจะเตอืนพี่น้องประชาชนเสมอให้ดแูลสขุภาพเมื่อ

ยงัแขง็แรง ดกีว่าป่วยแล้วค่อยดแูล บางครั้งมนัอาจ

จะสายไปก็ได้ แม้แต่คนที่ร่างกายแข็งแรงก็ไม่ควร

ประมาท

ด้วยหน้าที่ประธาน อสม.ที่ท�ามายาวนาน

จนเป็นส่วนหนึ่งในชวีติไปแล้ว หากเมื่อไหร่ที่จะต้อง

หยดุกค็งรูส้กึเหมอืนขาดอะไรไป ที่ผ่านมาการท�างาน 

อสม.ท�าให้ได้รบัความรูท้ี่เป็นประโยชน์ ได้เพื่อนใหม่ๆ 

ส�าคญัที่สดุคอืได้ความภูมใิจที่ได้ช่วยเหลอืและเป็น

ที่ปรกึษาด้านสขุภาพให้กบัทกุคน กจ็ะขอท�าหน้าที่

ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีแก่พี่น้อง

ประชาชนต่อไปจนถงึที่สดุ 

นางอาภรณ์  รักราวี 
ประธานสตรีชุมชนคลองนำ้าเจ็ด 1

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ ดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยดูแล

ความสุขที่แท้จริงคือ การทำาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 256118 คุยกับ
ประธานอสม./ประธานสตรี



เตรียมพบกับ 3 งานใหญ่
่ของนครตรังที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ณ บริเวณหน้าสำานักงานเทศบาลนครตรัง

• นิทรรศการประวัติศาสตร์จีน

• ตั้งโต๊ะรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

• กิจกรรมร่วมสนุกรับอั่งเปา

• การจำาหน่ายอาหารหลากหลายเมนูของจังหวัดตรัง

• มหกรรมวิชาการจากสถาบันการศึกษา

“ตรุษจีนนครตรัง
มหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก

และมหกรรมงานวิชาการ”ระหว่างวันที ่

3-5
กุมภาพันธ์ 

2562 
พบกับ...

ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครตรัง

นักเรียนนายร้อยทหารบก นักศึกษาคณะแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาคณะแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายร้อยต�ารวจหญิง

ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืน ตลุ�คม – พฤศจกิ�ยน 2561 19เปิดบ้านนครตรัง



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
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มกราคม 
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