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เรื่องเด่นนครตรัง
Nakorn Trang Countdown 2019 
เปิดศักราชร่วมทำาบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล

เรื่องเด่นนครตรัง
ร่วมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2019
Trang Underwater Wedding Ceremony

เรื่องเด่นนครตรัง
งานตรุษจีนนครตรัง มหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก 
และมหกรรมวิชาการเทศบาลนครตรัง



ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง คือเทศกาล 

วนัตรษุจนี หรอืเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องประชาชนเชื้อสายจนีที่เทศบาลนครตรงั

ได้จดัขึ้น ด้วยความร่วมมอื ร่วมใจของทกุภาคส่วนที่ท�าให้งานดงักล่าวส�าเรจ็

ลลุ่วงไปด้วยด ีต้องขอขอบพระคณุทกุท่านไว ้ณ ที่นี้ครบั ที่ผ่านมาเทศบาล

นครตรังได้ให้ความส�าคัญกับทุกประเพณี ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  

ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม และถึงแม้จะมีความหลากหลายเชื้อชาต ิ

และศาสนาของประชากรในเขตเทศบาลนครตรัง แต่พี่น้องประชาชนก็อยู่

ร่วมกันมาอย่างยาวนานด้วยความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวเป็นหนึ่ง

เดยีวกนั ด้วยการให้เกยีรตซิึ่งกนัและกนัในความแตกต่าง โดยยดึถอืคณุค่า

ของความดีในการอยู่ร่วมกัน ท�าให้เทศบาลนครตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มี

ความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นอตัลกัษณ์ที่โดดเด่น ผสมผสานกนัได้

อย่างลงตวั 

ความหลากหลายเหล่านี้ ถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตประจ�าวัน เช่น  

รูปแบบสิ่งก่อสร้างศาสนสถาน  สถาปัตยกรรมผ่านลวดลายการตกแต่ง

บ้านเรอืน ยานพาหนะที่เป็นเอกลกัษณ์ของพื้นถิ่น การแต่งกาย ต้นต�าหรบั

อาหารขึ้นชื่อหลายเมนู เป็นต้น ความธรรมดาเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดแข็ง

ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตรังที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา

สมัผสัปีละไม่น้อยทเีดยีว คาดว่าต่อไปหากมศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ

ที่ดีในการดึงเอาจุดเด่นในสิ่งเรามี สนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง เชื่อ

ว่าเทศบาลนครตรงัจะเป็นเมอืงน่าอยู ่น่าเที่ยวอกีแห่งที่นกัท่องเที่ยวจะต้อง

ปักหมดุก่อนที่ไหนแน่นอนครบั

นายวัลลภ ช่วยบำารุง 
ปลัดเทศบาลนครตรัง

04 เรื่องเด่นนครตรัง
 •	 งานตรุษจีนนครตรัง	มหกรรมอาหารตรังดังท่ัวโลก	และมหกรรมวิชาการเทศบาลนครตรัง

06  เรื่องเด่นนครตรัง 

	 •	Nakorn	Trang	Countdown	2019		เปิดศักราชร่วมทำาบุญตักบาตร	 

	 	 เพ่ือความเป็นสิริมงคล	

07  เรื่องเด่นนครตรัง
 •	ร่วมงานวิวาห์ใต้สมุทร	2019	Trang	Underwater	Wedding	Ceremony

08-11 รอบรั้วโรงเรียน

12-13 ข่าวกิจกรรม

14  เจาะประเด็นทับเที่ยง
	 •		เทศบาลนครตรัง	จัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง	ฉลองรัฐธรรมนูญ	 

	 	 คร้ังท่ี	2	ประจำาปี	2561

15 เจาะประเด็นทับเที่ยง/เปิดบ้านนครตรัง
 •	 อบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	 

	 	 (Care	Give)	ประจำาปี	2562  

 •	 ต้อนรับคณะจากกเทศบาลเมืองเสนา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	  

 •	 ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองบางร้ิน	จังหวัดระนอง

16 เจาะประเด็นทับเที่ย
 •	 เทศบาลนครตรัง	จัดกิจกรรม	วันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	2562

17  เจาะประเด็นทับเที่ยง 

 •	 เทศบาลนครตรังลงพ้ืนท่ี	พ่นหมอกควันกำาจัดยุงลาย 

 •	 บทความสุขภาพ	ดูแล	“หัวใจ”	ให้มีสุขภาพดี

18 เจาะประเด็นทับเที่ยง  

	 •	“รณรงค์	แยกก่อนท้ิง	ใช้น้อย	ใช้ซำา้	นำากลับมาใช้ใหม่สร้างจิตสำานึก	ลดขยะต้นทาง

19 คุยกับ...ประธานอสม./ประธานสตรี  
 •	พวงน้อย	ทองขุนดำา	ประธานสตรีชุมชนบ้านโพธ์	1	 

	 •	ยุพเยาว์	รัตนกรวิทย์	ประธาน	อสม.	ชุมชนสวนจันทร์	วัดนิโครธ	

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

EDITORIAL

เมืองแห่งความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม

ที่ปรึกษา
นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั
นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี
นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตรี
นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรี
นายวรี์รศัมิ์ 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 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256202

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
ทุกวนั 08.00-09.00 น.

สร้างภูมิต้านทาน
ให้เด็กด้วยการศึกษา

เพื่อลดการสร้าง
ปัญหาในอนาคต

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง

ความส�าเร็จการบริหารจัดการด้านการศึกษาของเทศบาลนครตรังเห็น

ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อ

เสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ ของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

นครตรงั อกีทั้งการตอบรบัที่ดจีากผูป้กครองในการให้โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล

นครตรัง เป็นตัวเลือกแรกของลูกหลานในการเข้าเรียนทั้งระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ซึ่งความส�าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นไปตามนโยบายด้านการบริหาร

การศกึษาของ นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั ที่ต้องการเหน็เดก็

และเยาวชนในเขตเทศบาลนครตรงัได้มโีอกาสทางการศกึษาที่ดแีละเท่าเทยีมกนั 

โดยเฉพาะเดก็ที่ขาดโอกาสทางการศกึษาด้วยปัญหาทางครอบครวั 

นายกฯ อภิชิต กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครตรังว่า 

ได้เดนิมาถกูทางแล้ว ทกุวนันี้ได้มกีารเปลี่ยนวธิคีดิของครผููส้อนให้มกีารพฒันา

ตามเดก็ยคุใหม่ให้ทนั เพราะการศกึษากส็ามารถพฒันาไปไดไ้ม่หยดุเช่นกนั เรา

จะต้องร่วมกนัสร้างภมูติ้านทานที่ดใีห้กบัเดก็เพื่อลดการสร้างปัญหาในอนาคต 

ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรังนั้นจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหา 

พ่อแม่หย่าร้าง เดก็ไร้ที่พึ่ง ขาดโอกาส ขาดความอบอุน่จากพ่อแม่ เดก็ที่มปัีญหา

ในครอบครัว ซึ่งถือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ปัญหาเหล่านั้นไม่ควรตกมาที่ตัวเด็ก 

ฉะนั้นเราจึงต้องมีหลักยึดให้กับเขาโดยการส่งเสริมให้เด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้

ได้มโีอกาสที่ดทีางการศกึษาที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดใีห้เขาต่อไป 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังได้พัฒนาการเรียนการสอนมาอย่าง

ต่อเนื่อง มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และบุคลากร เพื่อ

สร้างคณุภาพการศกึษาที่ดใีห้เกดิขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าคณุภาพครทูี่ดจีะสามารถ

ควบคมุคณุภาพของเดก็ให้ดตีามไปด้วย ในการเรยีนการสอนนั้นกไ็ด้มกีารเลอืก

เฟ้น ครู อาจารย์ จากภายนอกที่มคีวามรู้ ความสามารถ เข้ามาช่วยสอนด้วย

เช่นกัน รวมไปถึงครูอาจารย์จากต่างประเทศ เจ้าของภาษา ที่มาช่วยเพิ่ม

ทักษะ ความรู้ ส�าเนียงการออกเสียงภาษาต่างประเทศที่ถูกต้องอีกด้วย 

นอกจากเน้นความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ความรู้ด้านทักษะการใช้ชีวิตใน

สังคมก็เป็นเรื่องส�าคัญ จึงได้มีการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ 

เพื่อสอนให้เดก็รูจ้กัการประกอบอาชพี สร้างประสบการณ์ชวีตินอกต�ารา นอก

ห้องเรยีน เพื่อให้สามารถได้ใช้ชวีติในสงัคมส่วนรวมได้อย่างมคีวามสขุ 

สิ่งเหล่านี้คอืความส�าเรจ็ขั้นหนึ่งที่เทศบาลนครตรงัได้ทุ่มเทมาตลอด 

และยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าเราสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับเด็ก

และเยาวชน ลูกหลานของพี่น้องประชาชนได้ด้วยโอกาสที่ดีทางการศึกษา 

เป็นอกีหนึ่งแนวทางการแก้ปัญหาสงัคมได้ที่ต้นเหตอุย่างแท้จรงิ 

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 03คุยกับ
รองนายกฯ เกรียงศักดิ์

คุยกับ
นายกฯ



งานตรุษจีนนครตรัง มหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก 
และมหกรรมวิชาการเทศบาลนครตรัง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น
ประธานเปิดงาน เทศกาลตรษุจนีนครตรงั ประจ�าปี 2562 ณ เวทกีลางงานเทศกาลตรษุจนี
นครตรงั ถนนวเิศษกลุ หน้าส�านกังานเทศบาลนครตรงั โดยมนีายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรี
นครตรงั กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารเทศบาลนครตรงั นายกองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดตรัง ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานตรัง หัวหน้าส่วนราชการ 
หวัหน้าส่วนการงาน และประชาชน ร่วมเป็นเกยีรต ิและร่วมในกจิกรรมเป็นจ�านวนมาก พร้อม
กนันี้ นายลอืชยั เจรญิทรพัย์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั ได้มอบประกาศเกยีรตคิณุแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งร่วมรับฟังค�าอวยพรจีน ชมการแสดงเชิดสิงโต และ
ร่วมชมนทิรรศการตรษุจนี

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256204 เรื่องเด่น
นครตรัง



ส�าหรบั งานตรษุจนีนครตรงั ประจ�าปี 2562 จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 3 - 5 กมุภาพนัธ์ 
2562 ณ บรเิวณถนนวเิศษกลุ (หน้าส�านกังานเทศบาลนครตรงั) เพื่ออนรุกัษ์ขนบธรรมเนยีม
ประเพณขีองชาวไทยเชื้อสายจนี ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รื่องราวของประเพณใีห้แก่เดก็และ
เยาวชน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น เพื่อน�าความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิธรุกจิการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกจิของจงัหวดัตรงั

นอกจากนี้ภายในงานยงัมกีารจดัมหกรรมอาหารตรงัดงัทั่วโลก และมหกรรม
วิชาการเทศบาลนครตรัง โดยได้น�าความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ด้าน

อาหารการกนิของคนตรงั มาท�าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรู้ โดยใช้
โอกาสในช่วงการจดังานเทศกาลตรษุจนีนครตรงั ซึ่งเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจนี
ทุกคนให้ความส�าคัญ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัตรงัจ�านวนมาก

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการประกอบการค้าอาหารที่ถูกสุขอนามัย สะอาด 
ปลอดภยั มคีณุค่าทางโภชนาการ เสรมิสร้างสขุภาพสนบัสนนุโครงการเมอืงไทย
แข็งแรง คนตรังแข็งแรง ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์การรับประทาน
อาหารตามแบบฉบับของเมืองตรัง ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
จังหวัดตรัง ทางด้านมหกรรมวิชาการฯ มีการแสดงผลงานทางวิชาการ  
การจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงบนเวที การแข่งขันทักษะวิชาการของ
สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง ซึ่งได้รับความ
สนใจแก่ผู้ไปเที่ยวงานเป็นจ�านวนมาก 

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 05เรื่องเด่น
นครตรัง



เมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เทศบาลนครตรงั น�าโดยนายอภชิติ วโินทยั นายก
เทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
เทศบาลนครตรงั ร่วมเดนิขบวนพาเหรดตวัการ์ตูน Nakorn Trang Countdown 2019 
พร้อมวงค์ดุริยางค์ของนักเรียน ขบวนรถเวสบ้า รถตุ๊กๆ หัวกบซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดตรังร่วมขบวน นอกจากนี้ยังมีชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังเข้าร่วมปั่นอีก
ด้วย เพื่อเปน็การประชาสมัพนัธ์เชญิชวนประชาชนร่วมกจิกรรมในงานเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ 2562 

ช่วงค�่าคนืมกีจิกรรมประกวดวงดนตร ีและมกีารบรรเลงวงซมิโฟนี่ของนกัเรยีน
สังกัดเทศบาลนครตรัง บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย 
เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อวยพรปีใหม่ก่อนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่
วดักะพงัสรุนิทร์ พระอารามหลวง โดยในเวลาเที่ยงคนืมกีารอวยพรปีใหม่ นบัถอยหลงั

สู่ศักราชใหม่ และบรรยากาศภายในงานมีการจัดซุ้มไฟอย่างสวยงาม มีการจุดพลุ
เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นกัท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก

วนัที่ 1 มกราคม 2562 เปิดศกัราชใหม่ด้วยการจดักจิกรรมท�าบญุตกับาตรน�า
โดยนายชวน หลกีภยั ประธานสภาที่ปรกึษาพรรคประชาธปิัตย์ ประธานฝ่ายฆราวาส 
นายลอืชยั เจรญิทรพัย์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั ,นางเอื้อจติร เจรญิทรพัย์ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง, นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายไพบูลย์  
โอมาก รองผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั พร้อมด้วย นายกจิ หลกีภยั นายกองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัตรงั และนายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั ร่วมกจิกรรมท�าบญุ
ตกับาตร เนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562 โดยมหีวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
และประชาชนร่วมกจิกรรม โดยมพีระพรหมจรยิาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระภกิษ ุสามเณร จ�านวน 127 รูป ให้พรและรบับณิฑบาต เพื่อความ

เป็นสริมิงคลเนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ 2562 

Nakorn Trang 
Countdown 

2019 
เปิดศักราชร่วมทำาบุญตักบาตร

เพื่อความเป็นสิริมงคล

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256206 เรื่องเด่น
นครตรัง



เมื่อวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2562 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง ร่วมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2019 Trang Underwater Wedding 
Ceremony โดยร่วมเดนิขบวนแห่ขนัหมาก คู่บ่าวสาว 19 คู่ กลางเมอืงตรงัอย่าง
ยิ่งใหญ่อลงัการ ประชาชนนกัท่องเที่ยว ต่างตื่นตาตื่นใจ ไปกบัขบวนคู่บ่าวสาว 
และ ร่วมแสดงความยนิด ีโดยมนีายลอืชยั เจรญิทรพัย์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั 
เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรดน�้าสังข์และประเพณี 
กนิเหนยีว 

โดยกจิกรรมวนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2562 คู่รกัด�าดิ่งจดทะเบยีนใต้น�้าทะเล
ตรงัความลกึ 8 เมตร และท�าพธิรีดทรายสงัข์ให้แก่คู่บ่าวสาวทั้ง 9 คู่ เพื่อความ
เป็นสริมิงคล อกี 10 คู่สวมชดุเจ้าบ่าว – เจ้าสาวเช่นกนั โดยได้ว่ายน�้าชมความ
งามภายในถ�้ามรกตเพื่อเก็บภาพและประทับความทรงจ�า เที่ยวทะเลตรังที่แสน
งดงาม พร้อมกันนั้นยังมีการจดทะเบียนจริงบนแพไม้ไผ่กลางทะเลตรัง จ�านวน 
12 คู่ ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นและหอมหวานจนทะเลตรงักลายเป็นสชีมพู

และในวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้ร่วมงานเลี้ยงส่ง 19 คูร่กัววิาห์ใต้สมทุร 
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งเป็น 1 ใน 20 โบราณสถานของจังหวัดตรัง 
ก่อนเดนิทางกลบัภูมลิ�าเนา 

ร่วมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2019
Trang Underwater 

Wedding Ceremony

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 07เรื่องเด่น
นครตรัง



โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียน
เทศบาล 1 
(สังขวิทย์)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศทั้ง 4 ทักษะ

โรงเรยีนเทศบาล 1 (สงัขวทิย์) จดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้
ให้กบันกัเรยีนเพื่อเป็นการเพิ่มพนูประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้ง 4 ทกัษะ คอื ฟัง พดู อ่าน และเขยีน ตลอดจนการเรยีนรูว้ฒันธรรม
เจ้าของภาษา โดยจดัประกวด/แข่งขนั และบูรณาการกจิกรรมวนัขึ้น
ปีใหม่ให้กบันกัเรยีนในทกุระดบัชั้น  นอกจากนี้ยงัได้จดัโครงการพฒันา
กจิการลกูเสอื-เนตรนารสีามญัและสามญัรุน่ใหญ่เพื่อให้ลกูเสอื-เนตรนารี
มรีะเบยีบวนิยัเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดตีลอดจนรู้จกัแก้ปัญหาต่างๆ ได้
อย่างเป็นระบบ อกีทั้งยงัส่งเสรมิพฒันาบคุลากรให้ได้รบัประสบการณ์
และนวตักรรมใหม่ๆ มาพฒันานกัเรยีน โดยจดัให้ศกึษาดงูาน ณ โรงเรยีน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย

ร่วมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) ครั้งที่ 68

จบลงอย่างสวยงามกบังานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยี
นักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 1  
(สงัขวทิย์) ได้รบัรางวลัดงันี้ ชนะเลิศ จ�านวน 3 กจิกรรม คอื

1.อจัฉรยิภาพสขุศกึษาและพลศกึษา ม.1-3 
2.นาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ระดบัชั้นม.1-3 
3.นาฏศลิป์ไทยอนรุกัษ์ระดบัชั้นม.1-3  
รองชนะเลิศอันดับ 1 จ�านวน 4 กจิกรรม คอื
1.สิ่งประดษิฐ์วทิยาศาสตร์ ม.1-3 
2.นาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6 
3.หุ่นยนต์ผสมระดบัชั้น ป.1-6
4.หุ่นยนต์ผสมระดบัชั้น ม.1-3 
รองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์พื้นฐานระดบั 
ม.1-3 
รางวลัเหรยีญทอง โครงงานคณติศาสตร์ ม.1-3 

รางวลัเหรยีญเงนิ จ�านวน 2 กจิกรรม คอื
1.หุ่นยนต์ระดบักลางและสูงระดบัชั้นม.1-3
2.หุ่นยนต์ระดบักลางและสูงระดบัชั้นม.1-3
รางวลัเหรยีญทองแดง  คอืซูโดก ุระดบัชั้น ม.1-3

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256208 รอบรั้วโรงเรียน

ร่วมยินดีคนเก่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
เทศบาลนครตรงั ขอแสดงความยนิด ีกบันางสาวทวิารตัน์ ด้วนเลก็ นกัเรยีน

ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดักะพงัสรุนิทร์) ที่ได้รบัรางวลั รองชนะเลศิ 
อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นระดับ
ประเทศ วชิาภาษาไทย ซึ่งฝึกซ้อมโดย คณุครูเกยีรตสิดุา ชูประสทิธิ์

ขอแสดงความยนิดกีบั นางสาวชนสิรา อนิทร์นุย้ คนเก่งกลุม่สาระฯสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง ระดบัประเทศ และนายอภริกัษ์  
อุ่นใจแรม  นกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 ได้เป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัเข้าแข่งขนั 
TO BE NUMBER ONE Idol ระดบัภาคใต้

ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนชั้น ม.6 ปีการศกึษา 2561 กบัการสอบเข้า
ศกึษาระดบัอดุมศกึษา 2562



โรงเรียน
เทศบาล 3

(บ้านนาตาล่วง)

ขอแสดงความยนิดกีบั 2 เหรยีญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยี
ของนกัเรยีน ระดบัภาคใต้ ครั้งที่ 68 ประจ�าปีการศกึษา 2561 ระหว่างวนัที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ได้แก่ รางวลั
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ป.1-6 และ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร�าวง
มาตรฐาน ระดบัชั้น ป.1 - ป.6

คว้ารางวัล 12 เหรียญ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง
ขอแสดงความยนิดกีบัคณะครูและนกัเรยีน โรงเรยีนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) คว้ารางวลั 6 เหรยีญทอง 4 

เหรยีญเงนิ และ 2 เหรยีญทองแดง การแข่งขนักฬีาเทเบลิเทนนสิชงิชนะเลศิจงัหวดัตรงั โดยสมาคมกฬีาจงัหวดัตรงั 
ร่วมกบัการกฬีาแห่งประเทศไทย จงัหวดัตรงั ประจ�าปี 2562 จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 7 – 9 มกราคม 2562 

ร่วมยินดี เด็กชายเทพศิรินทร์  
รตันกาญจน์ นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ 
5 โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ได้
เป็นตวัแทนจงัหวดัตรงั กลุม่สาระการเรยีน
รู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับ
ประเทศ ประจ�าปีการศกึษา 2561 

โรงเรียน
เทศบาล 4

(วัดมัชฌิมภูมิ)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 09รอบรั้วโรงเรียน

คว้ารางวัลเหรียญทอง แข่งขันทาง
วิชาการ

นายโชตวิรรธน์ มสุกิะชะนะ ผู้อ�านวยการสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) แสดงความ
ยนิดกีบันกัเรยีนที่ได้รางวลัเหรยีญทองแดง จากการสอบ
แข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 วชิาวทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศกึษา 
และนกักฬีาเซปักตะกร้อได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
รุ่นอายุ 12 ปีหญิง (ดาวรุ่ง) รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น
อาย ุ12 ปีหญงิ และรุ่นอาย ุ12 ปีชาย (ดาวรุ่ง) จากการ
แข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 14 "ยุวชน
พทัลงุคพั" เมื่อวนัที่ 18 - 19 มกราคม 2562 



เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2562 นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อม
ด้วยคณะผู้บรหิาร หวัหน้าส่วนการงาน เป็นประธาน และร่วมเปิดโครงการนทิรรศการ
ทางวชิาการ "ตนัตยาภริมวชิาการ" ครั้งที่ 6 ประจ�าปีการศกึษา 2561 เพื่อเผยแพร่ผล
งานทางวชิาการทั้ง 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนและบคุลากรทางการศกึษาตลอด
ปีการศกึษาที่ผา่นมา เพื่อสง่เสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงออกตามความสามารถและพฒันา
ศกัยภาพของตนเองในทางที่ถกูต้อง เตรยีมความพร้อมของนกัเรยีนในการแข่งขนัทกัษะ 
ระดบัโรงเรยีน ระดบัเทศบาล ระดบัภาค และระดบัประเทศในปีการศกึษา 2562 และ
เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และโรงเรียนอื่นๆ ได้ร่วมเยี่ยม
ชมนทิรรศการทางวชิาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกนั

โดยกจิกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจดันทิรรศการ การศกึษาปฐมวยั และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน กิจกรรม
ตลาดนัดพอเพียง การฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น และพิธีเปิดอาคารส�านักงานโรงเรียน 
รวมทั้งการเปิดศูนย์การเรยีนรู้เกษตรพอเพยีงเชงิท่องเที่ยว และศูนย์จ�าหน่ายผลติภณัฑ์
พอเพยีง Wattan 4.0

จัดนิทรรศการ "ตันตยาภิรมวิชาการ" 
ครั้งที่ 6 ประจำาปีการศึกษา 2561

เปิดงานกิจกรรมปีใหม่ 2562
นางธนัยากร แพกลุ ผูอ้�านวยการสถานศกึษาเป็นประธาน

เปิดงานกจิกรรมปีใหม่ 2562 เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่าง
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และคณะชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้มาท�ากิจกรรม
ร่วมกัน นักเรียนได้รู้จักวางแผนการจัดกิจกรรม กล้าแสดงออก 
โดยได้รบัเกยีรตจิาก นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั 
คณะผู้บรหิาร คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน คณะชมรม
ผู้ปกครองนกัเรยีน และผู้ปกครองนกัเรยีน ทางโรงเรยีนขอบคณุ
ผู้สนับสนุนรางวัลต่างๆ ที่ท�าให้นักเรียนได้มีความสุข เมื่อวันที่ 
28 ธนัวาคม 2561

โรงเรียน
เทศบาล 6

(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียน
เทศบาล 5
(วัดควนขัน)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562
นางธนัยากร แพกลุ ผูอ้�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีน

เทศบาล 5 (วดัควนขนั) คณะครู และบคุลากรทางการศกึษา 
จดักจิกรรมเนื่องในงานวนัเดก็แห่งชาต ิ"รูค้ดิ รูเ้ท่าทนั สร้างสรรค์
เทคโนโลยี" เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
เดก็ สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเดก็ โดยนกัเรยีนยดึมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิ์เป็นประมขุ และ
รูจ้กัหน้าที่ของตนและอยูใ่นระเบยีบวนิยัอนัด ีหมั่นฝึกฝนตนเอง
น�าความรูม้าประยกุต์และแก้ปัญหาในชวีติประวนัได้ ณ สนาม
กฬีากลางเทศบาลนครตรงั เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2562

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256210 รอบรั้วโรงเรียน



โรงเรียน
เทศบาล 8

(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรยีนเทศบาล 7 (วดัประสทิธชิยั) ส่งนกัเรยีน

เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมูส่รภญัญะ กจิกรรมแข่งขนั
ทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วันการ
ศกึษาเอกชนภาคใต้ เปิดโลกการศกึษาตรงั

โรงเรยีนเทศบาล 8 (อนบุาลฝันที่เป็นจรงิ) 
จดัโครงการจดัการเรยีนการสอนระบบสองภาษา 
(Mini English Program) กจิกรรม "ลติเติ้ลมาส
เตอร์เชฟแอนด์เอก็ซ์คลูซฟีเวร์ิคช๊อป" ณ โรงแรม
กระบี่รสีอร์ท ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
กระบี่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 
ภายใต้การสนบัสนนุโดย นายอภริกัษ์ นาคฤทธิ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรยีนเทศบาล 8 (อนบุาลฝันที่
เป็นจรงิ) พร้อมด้วยคณะครูและบคุลากร

โรงเรียน
เทศบาล7  

(วัดประสิทธิชัย)

กิจกรรม "ลิตเ ต้ิลมาส
เตอร์เชฟแอนด์เอ็กซ์คูล
ซีฟเวิร์คช๊อป" 

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 11รอบรั้วโรงเรียน
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เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2562 นายนายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั เป็น

ประธาน ในพธิรีะดมทนุสมทบกองทนุแม่ของแผ่นดนิชมุชนศรตีรงั 2 ณ อาคารสวนสาธารณะ
ทบัเที่ยง พร้อมด้วย สมาชกิสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ หวัหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการ
กองทนุแม่ของแผ่นดนิ และประชาชนในชมุชนศรตีรงั 2 เข้าร่วมกจิกรรมฯ โดยชมุชนศรตีรงั 
2 ได้รบัเงนิพระราชทานกองทนุแม่ของแผ่นดนิในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ 
ในรชักาลที่ 9 ในปี 2561 จ�านวน 8,000 บาท ซึ่งนบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุแก่ประชาชน
ในชมุชนศรตีรงั 2 เป็นล้นพ้น ทางชมุชนจงึได้จดัให้มกีารเฉลมิฉลองและพธิรีะดมทนุขึ้นใน
ปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองและขยายผล เผยแพร่กองทนุแม่ของแผ่นดนิให้เป็นที่รู้จกั
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น และรวมพลงัมวลชน เพื่อใช้พลงัชมุชนในการขบัเคลื่อนกจิกรรม
กองทนุแม่ของแผ่นดนิต่อไป

เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการด�าเนินงาน
เพื่อยตุคิวามรนุแรงในครอบครวั ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง
ประชมุ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรงั เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัว
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสถาบันครอบครัว ทั้งเพื่อเสริมสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชกิครอบครวั ปลกูฝังวถิี
การด�าเนนิชวีติที่ด ีและเพื่อส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาให้กบัตนเอง ครอบครวั สงัคม และมสี่วนร่วม
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 กจิกรรมแข่งขนักฬีาเซปักตะกร้อชมุชนต้านยาเสพตดิ ซึ่งจดัโดย
งานพฒันาชมุชน กองสวสัดกิารสังคม เทศบาลนครตรงั ณ สนามกฬีาชุมชนหลงั
สนามกฬีา โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเชื่อมความสามคัครีะหว่าง
ชมุชน มร่ีางกายแขง็แรงและห่างไกลยาเสพตดิ ฝึกให้ประชาชนมรีะเบยีบวนิยัเคารพ
กตกิา เป็นผู้มนี�้าใจ โดยใช้กฬีาตะกร้อเป็นสื่อกลางในการพฒันาร่างกายและจติใจ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู ้ระเบียบ กติกาของกีฬาเซปักตะกร้อ  
โดยกจิกรรมฯ จดัเมื่อวนัที่ 22 - 23 ธนัวาคม 2561 ณ สนามกฬีาชมุชนหลงัสนาม
กฬีา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ  
นางกรรณิการ ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย 
นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรงั ลงพื้นที่ชมุชนวเิศษกลุ และชมุชน
ท้ายพร ุตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตยีง เพื่อตดิตามอาการและออกเยี่ยม
ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ซึ่งหมุนเวียนกันไปในชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ก�าลงัใจผู้ป่วยและญาต ิรวมทั้งให้ค�าแนะน�าในการดูแลสขุภาพที่
ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึ้น การดแูลสขุภาพของประชาชน 
โดยการจดัให้มบีรกิารด้านสาธารณสขุอย่างทั่วถงึใกล้ชดิกบัประชาชน ส�าหรบั
ครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจ�านวน 4 ราย โดยได้สอบถามถงึปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วย เพื่อให้การช่วยเหลอืในด้านต่างๆ ต่อไป

พิธีระดมทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนศรีตรัง 2

โครงการส่งเสริมการดำาเนินงานเพื่อยุติ
ความรนุแรงในครอบครัว ประจำาปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ประจำาปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลหมื่นเตียง

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256212 ข่าวกิจกรรม



เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยนายอภิชิต วิโนทัย นายก
เทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ชาลปต ิหวัหน้าส�านกั
ปลดัเทศบาล นายอภชิาต ิชาญธรีะวฒันา ผู้อ�านวยการส�านกัการ
ช่าง นายประเสรฐิ คนัฉ่อง หวัหน้างานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่
ส�านกัการช่าง เทศบาลนครตรงั ร่วมปล่อยขบวนรถสนบัสนนุเครื่อง
มืออุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางไปสนับสนุนและช่วยเหลือบรรเทา
ความเดอืดร้อนให้แก่ผูป้ระสบภยัจากพายโุซนร้อน “ปาบกึ” ในพื้นที่
อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช ณ บรเิวณด้านหน้าอาคาร
ส�านกังานเทศบาลนครตรงั 

เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2562 นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั 
เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง”(ร่าง) มาตรการลดก๊าซ
เรอืนกระจกของเทศบาลนครตรงั โดยมนีางกรรณกิาร์ บวัเลศิ, นายวร์ีรศัมิ์ เจอืกโว้น 
รองนายกเทศมนตร,ี นายกนกศกัดิ์ บญุเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาล รว่มเป็นเกยีรต ิ
เพื่อจดัท�าแผนการลดก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจดั
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
สถานศกึษาในเขตเทศบาลนครตรงั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชมุระดม
ความคิดเห็น “(ร่าง) มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครตรัง  
ณ ห้องประชมุ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรงั

สนับสนุน อุปกรณ์ ช่วยเหลือบรรเทา 
ความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”
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เจ้าหน้าที่งานส่งเสรมิสขุภาพ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรงั จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้และนนัทนาการโครงการสานรกัสูงวยั จติแจ่มใส กาย
แขง็แรง ชมุชนบ้านหนองยวน โดยใช้กจิกรรมนนัทนาการเพื่อส่งเสรมิการท�างานของสมองช่วยชะลอความเสื่อมถอยในวยัผู้สูงอายุ

สานรักสูงวัย จิตแจ่มใส กายแข็งแรง ชุมชนบ้านหนองยวน

เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2561 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวดัตรงั ส�านกังาน
ท้องถิ่นจงัหวดัตรงั ร่วมกบัผู้บรหิารเทศบาลนครตรงั น�าโดยนางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตรี
นครตรงั พร้อมหวัหน้าส่วนการงานและพนกังานเทศบาลนครตรงั ร่วมเดนิรณรงค์ในกจิกรรมรณรงค์การ
รกัษาความสะอาดและลดขยะมลูฝอยในงานฉลองรฐัธรรมนญูเพื่อสร้างจติส�านกึแก่ผู้ค้าขายในงานรวม
ถึงผู้มาเที่ยวชมงานในการช่วยกันลดจ�านวนปริมาณขยะ โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัตรงัร่วมให้ก�าลงัใจในกจิกรรมดงักล่าว

ประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง”(ร่าง) มาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครตรัง

กิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดและลดขยะมูลฝอย

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 13ข่าวกิจกรรม



เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตร ี
นครตรงั เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องเปิดการแข่งขนัฟตุบอลเทศบาลนครตรงั 
ฉลองรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง 
พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนการงานและแขกผูม้เีกยีรต ิโดยมนีายสมชาย ชดิเชื้อ ผู้อ�านวยการ
ส�านกัการศกึษา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

โดยการจดัการแข่งขนักฬีาในครั้งนี้ มเีป้าหมายส�าคญัในการส่งเสรมิการออก
ก�าลงักายเพื่อสขุภาพ เสรมิสร้างความรกัความสามคัคใีนหมูค่ณะ อกีทั้งเพื่อส่งเสรมิ
ให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล ได้มโีอกาสพฒันาทกัษะ และมาตรฐานการ
เล่นกีฬาฟุตบอลให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้กีฬาฟุตบอลเข้าสู่
อาชีพ และเพื่อคงไว้ซึ่งกิจกรรมส�าคัญ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 
ธันวาคม ของทุกปี โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมทั้งสิ้น 

จ�านวน 38 ทมี ประกอบด้วย รุน่ประชาชน จ�านวน 14 ทมี และรุน่อาวโุส จ�านวน 
24 ทมี 

 ผลการแข่งขันรุ่นอาวุโส ชนะเลิศ ได้แก่ทีมมหานคร @ ตรัง รับถ้วย
รางวัลพร้อมเงนิบ�ารงุทีม 50,000 บาท รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ ทีมต�านานลาว 
รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ�ารุงทีม 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ทมีตงัเกซฟู๊ีดแอนด์เจ้าพ่อซดีหีาดใหญ่ รบัถ้วยรางวัลพร้อมเงนิบ�ารงุทมี 10,000 
บาท รุ่นประชาชนชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สท.บ๊อบ รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน
บ�ารุงทีม 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมขวัญดาวอพาร์ทเม้นท์
รบัถ้วยรางวลัพร้อมเงนิบ�ารงุทมี 50,000 บาท รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ 

ทีมนายกฯระ รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ�ารุงทีม 15,000 บาท 

เทศบาลนครตรัง จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลเทศบาลนครตรัง
ฉลองรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 2 ประจำาปี 2561

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256214 เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Care Give) ประจำาปี 2562

เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562 เทศบาลนครตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
เทศบาลเมืองบางริ้น จังหวัดระนอง ซึ่งเดินทางมาดูงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพจิตโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของผู้สูงอายุ ณ ส�านักงานเทศบาลนครตรัง โดยมีนายสาโรช คงนคร  
รองนายเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง พร้อมด้วย
นางจันทิพย์ รังสิปราการ, นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ 
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครตรัง ร่วมให้การต้อนรับ 

โดยมเีจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครตรงั ร่วมบรรยายเรือ่งการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน และจัดกิจกรรมสาธิตการบริหารสมอง แก่คณะ 
ผู้ศึกษาดูงาน ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองบางริ้น ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมพัฒนาศักยภาพของ
ชมรมผูส้งูอายุเทศบาลเมอืงบางริน้ให้มปีระสิทธิภาพ อนัจะสร้างประโยชน์สงูสดุให้เกิดแก่ชมรม
ผูส้งูอายุและน�ามาซึง่ความเข้มแข็งของชมรมฯ นอกจากนีเ้พ่ือให้ผูส้งูอายุได้มโีอกาสแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ และท�ากจิกรรมรว่มกนัเปน็หมูค่ณะ ก่อให้เกดิความสามัคค ีสรา้งขวญัและก�าลงั
ใจท่ีดีในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งได้มีโอกาสศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และน�า 

สิ่งที่ได้รับมาปรับพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้นต่อไป 

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู ้พร้อมท้ังเพ่ิมพูนความรูใ้หม่ ทีเ่ป็นทฤษฎีและสามารถน�ามาปฏิบตัิ
ได้จริงในภาคปฏิบัติ ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้ยังได้พบปะ
เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลให้ดียิ่งขึ้น

โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลัก
ประกันสขุภาพเทศบาลนครตรงั และได้รบัสนับสนุนวิทยากรจาก กลุม่งานเวชกรรม
ฟื้นฟู, กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานการ

พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง 

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ฟ้ืนฟูพัฒนาศกัยภาพอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี (Care Give) เขตเทศบาล
นครตรงั ประจ�าปี 2562 เมือ่วันที ่25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชมุอาคารเอนกประสงค์ 
ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง โดยมี นางปรีดา สารารักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลตรัง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภา
เทศบาลนครตรัง นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ

ส�าหรบัโครงการอบรมฟ้ืนฟพูฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนท่ี (Care Give) เขตเทศบาลนครตรงั ประจ�าปี 2562 จดัขึน้โดยมวัีตถุประสงค์ 

เปิดบ้าน
นครตรัง

เมื่อวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562  เวลา 10.30 น. นายสาโรช คงนคร 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดแีละด้านการพฒันาคณุภาพในการบรหิารจดัการสถานธนานบุาล
เทศบาลนครตรงั ณ ห้องประชมุ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 เทศบาลนครตรงั  
โดยมนีายนรเศรษฐ์  ชาลปต ิหวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล และนายพชิยัยศ 
เล้นสิ้น ผู้จดัการสถานธนานบุาลเทศบาลนครตรงัร่วมให้การต้อนรบั ซึ่งคณะ
ที่เดนิทางมาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเสนา  

และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเสนา จ�านวนทั้งสิ้น 70 คน 

ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองบางริ้น 
จังหวัดระนอง

ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 15เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2562 นายอภชิติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั เป็นประธาน
เปิดงานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2562 พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลฯ หวัหน้า
ส่วนการงาน ผู ้ปกครอง เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก  
ณ สนามกฬีากลางเทศบาลนครตรงั

ทั้งนี้ เทศบาลนครตรัง ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลฯ และผูป้กครองนกัเรยีน ที่ไดร่้วมกนัจดักจิกรรมขึ้น เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาศักยภาพ การให้ความรัก การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด การให้การศึกษาอบรมที่
เหมาะสมกบัวยัและการปลกูฝงัทศันคตทิี่ดใีหก้บัเดก็ ทั้งสง่เสรมิสนบัสนนุและปลกูฝังให้เดก็
ได้รู้และตระหนกัในหน้าที่และความส�าคญัของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยั มี
คณุธรรม จรยิธรรม มคีวามเสยีสละ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ นบัว่ามสี่วนส�าคญัอย่างมากที่จะ
ท�าให้เดก็และเยาวชนเตบิโตเป็นพลเมอืงที่มคีณุภาพ

เทศบาลนครตรัง
จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 
ประจำาปี 2562

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันเด็ก จาก 
พลเอก ประยทุธิ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเนื่องในโอกาส “วนัเดก็แหง่ชาต”ิ 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2562 พร้อมค�าขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็ก เยาวชน  
จติอาสา ร่วมพฒันาชาต”ิ โดยนายวรี์รศัมิ์ เจอืกโว้น รองนายกเทศมนตรี
นครตรงั การแสดงความรูค้วามสามารถทางวชิาการ กจิกรรมความบนัเทงิ
เพื่อสร้างเสริมทักษะ การเล่านิทาน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  
การแสดงดนตร ีการแสดงบนเวทขีองนกัเรยีน การจบัสลากรางวลัพเิศษ 
กิจกรรมด้านศิลปะ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ ซุ้มกิจกรรมเล่นเกม
แจกของรางวลัจากโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครตรงั และหน่วยงานต่างๆ 
พร้อมทั้งบรกิารอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรมีแก่เดก็และผู้ปกครองที่มา

ร่วมงาน 

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256216 เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



“หวัใจ” ท�าหน้าที่เหมอืนปั๊มน�้าที่เปิดใช้งานตลอดเวลา ส่งเลอืดเสยีไปเปลี่ยน
เป็นเลอืดดทีี่ปอด และส่งเลอืดดเีลี้ยงไปยงัอวยัวะอื่นทั่วร่างกาย การดแูลสขุภาพของ 
“หวัใจ” นอกจากการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมแล้ว ยงัรวมถงึการดูแลสขุภาพของ “จติใจ
และอารมณ์ต่างๆ” ที่สามารถส่งผลกระทบต่อหวัใจได้ 

1. การออกก�าลงักายเป็นสิ่งส�าคญั การออกก�าลงักายอย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 
วนั วนัละ 30 นาท ีต่อเนื่องกนั เป็นการออกก�าลงักายที่เรยีกว่า คาร์ดโิอ(Cardio) การ
ออกกก�าลงักายลกัษณะนี้ช่วยเพิ่มประสทิธภิาพการท�างานของหวัใจ ให้หวัใจบบีตวั
ได้ด ีมแีรงส่งเลอืดไปเลี้ยงยงัส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ทั่วถงึ ทั้งยงัช่วยให้หลอดเลอืด
มคีวามยดืหยุ่นสงูขึ้น รองรบัความดนัโลหติที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงตามสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ดี

2. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งจ�าเป็น การนอนหลับสนิทท�าให้
อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ท�าให้หัวใจได้ผ่อนคลายหลังจากใช้งานหนักมาตลอด
วัน ในทางกลับกันหากพักผ่อนน้อย หัวใจต้องตื่นตัวตลอดและท�างานหนักต่อเนื่อง 
ทางระบบธาตใุนการแพทยแ์ผนไทย การนอนดกึ นอนนอ้ยท�าให้ร่างกายมธีาตไุฟมาก 
ส่งผลให้ธาตุลมมากตามไปด้วย ลมสัตถกะวาตะ สามารถขึ้นไปเสียดบริเวณต่างๆ 
หรือท�าให้เจ็บแปล๊บบริเวณหัวใจ เป็นลมแหลมคมเหมือนศัสตราวุธ ถือว่าเป็นลม
อนัตราย 

3. จติใจที่ดเีป็นสิ่งส�าคญั เมื่อสขุภาพจติไม่ด ีสขุภาพกายกป็่วยตาม ดงัค�า
กล่าวในสมยัโบราณที่ว่า “จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว” การจมอยูใ่นความทกุข์ ความเศร้า 
ความหดหู่ ความเครยีด หรอือยู่ในอารมณ์โกรธเกลยีดบ่อยๆ ท�าให้จติใจระส�่าระสาย 

ส่งผลให้การท�างานของหวัใจผดิปกต ิดงันั้นคนที่มสีภาวะอารมณ์ดงักล่าว ควรอยู่
กบัปัจจบุนั ระลกึสตขิองตนเองเสมอๆ ไม่ให้จมอยู่กบัความทกุข์เหล่านั้นเป็นเวลา
นาน ๆ รู้จกัผ่อนคลายความเครยีด เช่น ฟังเพลง, นวดผ่อนคลาย, ท�างานอดเิรกที่
ชอบ ,ท่องเที่ยว, ท�ากจิกรรมทางศาสนา เพื่อเพิ่มสตแิละสมาธใิห้กบัตนเอง, ออก
ก�าลงักายให้เหงื่อออก เพื่อให้ร่างกายตื่นตวั สดชื่น กระปรี้กระเปร่า เป็นต้น

รวมถึงการคิดบวก ซึ่งเรืออากาศเอกหญิงณภัสสรณ์ รุจิเลิศฐากรณ์ (พี่เร) 
พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ เทศบาลนครตรงั ได้ให้สมัภาษณ์กบัหนงัสอืพมิพ์ตรงั
นวิส์ ประจ�าวนัที่ 21- 31 มกราคม 2562 หน้า 11 คอลมัน์ “ผู้หญงิเก่ง” เรื่องการ
คิดบวกไว้ว่า “การคิดบวกคือการฝึกอย่างหนึ่ง ต้องอาศัยวินัยในการฝึกซ�้าๆ ครั้ง
แรกอาจไม่ส�าเรจ็แต่เมื่อฝึกซ�้ากจ็ะส�าเรจ็ไปได้ การฝึกต้องศกึษาโทษของการคดิลบ 
เวลาที่เราคิดลบก็เปรียบเหมือนกับฝูงหนูวิ่งออกจากหัว ถ้าเราคิดลบมาฝูงหนูก็จะ
ออกมาเยอะท�าให้เราเครยีด เมื่อรูจ้กัโทษแล้วกม็ามองว่าคดิบวกมปีระโยชน์อย่างไร 
การคดิบวกโลกภายในจะต้องมวีธิคีดิที่ด ีพี่ใช้หลกัค�าสอนของพทุธศาสนา ที่ว่า “สิ่ง
ใดเกดิขึ้นสิ่งนั้นดแีล้ว” ซึ่งสอนให้รู้จกัยอมรบัและปล่อยวาง และ “สิ่งต่างๆ เกดิขึ้น
เพื่อส่งเราไปในสิ่งที่ดกีว่าเสมอ” เมื่อเราคดิแบบนี้ไม่ว่าจะเจออะไรหรอืงานจะหนกั
แค่ไหน อาจจะเป็นบทเรยีนที่ท�าให้เรามปีระสบการณ์มากยิ่งขึ้น” 

งานป้องกนัและควบคมุโรค กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ได้น�าเครื่อง
พ่นหมอกควัน เพื่อใช้พ่นในการก�าจัดยุงลาย ทั้งนี้ได้แนะน�าให้ประชาชนช่วย
กนัก�าจดัลกูน�้ายงุลายด้วยการปิดภาชนะน�้ากนิ น�้าใช้ให้มดิชดิปอ้งกนัยงุวางไข่ 
เปลี่ยนน�้าในแจกนัน�้าทกุ 7 วนั เพื่อตดัวงจรลูกน�้าที่กลายเป็นยงุพร้อมทั้งปล่อย
ปลาหางนกยูง หรือปลากินลูกน�้าลงในอ่างน�้า เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้

สะอาดเป็นประจ�า 

เทศบาลนครตรังลงพื้นที่
พ่นหมอกควันกำาจัดยุงลาย

บทความสุขภาพ

ดูแล “หัวใจ” ให้มีสุขภาพดี
เรียบเรียง : ง�นเผยแพร่และฝึกอบรม กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลนครตรัง

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 17เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



“รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ใช้น้อย ใช้ซำ้า นำากลับมาใช้ใหม่
สร้างจิตสำานึก ลดขยะต้นทาง”

จังหวัดตรังร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แยกก่อนท้ิง ณ หน้าส�านักงาน
เทศบาลนครตรัง มีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย  
นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวรายงาน

 ส�าหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบ
แผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัว
เรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมใน
การลดขยะต้นทางของประชาชน 

ทั้งนี้ทางจังหวัดตรังได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แยก
ก่อนทิ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัยแยกก่อนทิ้งตามหลักการ 3 ใช้น้อย 
ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประกอบด้วยท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลนครตรัง โรงเรียน ผู้น�าชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก 

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 256218 เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



ด้วยความหลากหลายของประชากรในพื้นที่แถบชานเมือง ในเขตเทศบาลนครตรัง 
ท�าให้การบรหิารจดัการเพื่อให้ทกุคนได้รบัสทิธอินัพงึได้รบันั้นดจูะเป็นเรื่องที่ยากล�าบาก เนื่องจาก
มปีระชากรแฝงที่เข้ามาอาศยัอยูห่รอืเข้ามาท�างานโดยไม่ได้มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นพื้นที่ค่อนข้างมาก 
แต่นางพวงน้อย ทองขนุด�า ประธานสตรชีมุชนบ้านโพธิ์ 1 กไ็ด้ทุ่มเทท�างานดูแลทกุคนให้ได้
รับสิทธิ์และการบริการด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม แม้จะมีสมาชิกชุมชนบางกลุ่มที่ไม่มี
รายชื่ออยู่ในพื้นที่กต็าม ที่ผ่านมาได้สนบัสนนุการจดักลุ่มอบรมฝึกหดังานอาชพีเพื่อให้ความ
รู้ในการประกอบอาชพีเสรมิด้านต่างๆ แก่สมาชกิ เช่นการท�าขนมไทย ขนมอบ เป็นต้น และ
รวมกลุ่มกนัเพื่อพบปะ พูดคยุ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ สามารถช่วยเหลอืกนัในยาม
ที่สมาชกิในกลุ่มมปีัญหา หรอืการร่วมกนัท�างานโดยการน�าความรู้ที่ได้รบัจากการอบรมต่างๆ 
มาร่วมกันท�าในช่วงงานบุญของชุมชน เมื่อมีการจัดกิจกรรมขึ้นสมาชิกและกรรมการชุมชนก็
จะมาท�างานกนัอย่างพรอ้มเพรยีง ซึ่งกจิกรรมโครงการที่ได้จดัท�าขึ้นนั้นได้รบัการช่วยเหลอืและ
สนบัสนนุด้านงบประมาณ วทิยากร อปุกรณ์ต่างๆ จากเทศบาลนครตรงัด้วยดเีสมอมา 

วันนี้อยากจะให้สมาชิกคนรุ่นใหม่ๆ ได้เข้ามาท�าหน้าที่ตรงนี้บ้าง เพราะเด็กๆ คนรุ่น
ใหม่ จะมีมุมมอง มีสังคม แนวความคิดที่ใหม่ และทันสมัยมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ สามารถ
บริหารจัดการและเข้าถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้า ความรู้ต่างๆ ได้มากกว่า คาดว่าจะสร้าง
ประโยชน์ให้กบัชมุชนได้ดตีามไปด้วย ส่วนตนเองนั้นกย็งัพร้อมที่จะท�างานช่วยเหลอืชมุชนและ

เทศบาลนครตรงัเสมอไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใดกต็าม 

จากอดตีคณุครเูมื่อว่างเว้นจากการสอนจงึได้เข้ามาสมคัรเป็น อสม. ด้วยประสบการณ์การท�างาน
และความรู้ที่มีจึงได้รับการสนับสนุนให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน อสม.ชุมชนสวนจันทน์ วัดนโิครธ จนถึง
วนันี้กว่า 10 ปีแล้วที่ได้รบัผดิชอบดูแลงานด้านสขุภาพของพี่น้องในชมุชน และบรหิารจดัการทั้งงานที่ได้
รับมอบหมายและดูแลสมาชิก อสม.รุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาท�างาน ซึ่งทุกคนที่สมัครเข้าไปจะต้องได้รับการ
อบรมความรู้เรื่องการท�างานก่อน จะต้องรบัทราบเกี่ยวกบับทบาท ภาระหน้าที่ของการเป็น อสม.ว่าจะ
ตอ้งท�าอะไรบา้ง หลงัจากอบรมแลว้กจ็ะตอ้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบา้นเรอืนที่อยูใ่นความรบัผดิชอบของเรา 
และด้วยตนเองเป็นคนในพื้นที่จงึรูจ้กัพี่น้องประชาชนทกุครวัเรอืน จงึง่ายต่อการท�างานและการประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารต่างๆ ซึ่งในอดีต อสม.ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนัก ต่างกับปัจจุบันที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น 
การดแูลเรื่องสขุภาพจงึจ�าเป็นจะต้องม ีอสม.เข้ามาเพื่อช่วยเหลอืและแบ่งเบาหน้าที่จากทางโรงพยาบาล
หรอืศูนย์อนามยัต่างๆ ในส่วนที่เราสามารถท�าได้ตามที่ได้อบรมเรยีนรู้มา

ส่วนการบรหิารจดัการสมาชกิ อสม.ในชมุชนนั้นจะแบ่งหน้าที่รบัผดิชอบให้แกส่มาชกิทกุคน ชว่ย
กนัดูแลเรื่องสขุภาพของประชนในพื้นที่ของตน ต้องมกีารลงพื้นที่จรงิๆ ไม่ได้เป็น อสม.แต่เพยีงชื่อ แต่ละ
เดอืนกจ็ะต้องมกีารเขยีนรายงานส่งไปยงัศนูย์สาธารณสขุที่รบัผดิชอบ เพื่อเป็นข้อมลูด้านสขุภาพเบื้องต้น
ของประชากรในพื้นที่ มกีารประชมุ ดูงาน และอบรมให้ความรู้แก่สมาชกิ อสม. อยู่เสมอ เพื่อให้สมาชกิ
ทกุคนได้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัสขุภาพ โรคภยัและการป้องกนัตวัเองอย่างถูกต้อง และน�าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
ให้กับพี่น้องประชาชนอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงส�าคัญที่สุด อยากให้
ทกุคนดูแลสขุภาพร่างกายให้แขง็แรงอยู่เสมอ เลอืกรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ และ ออกก�าลงักาย

เป็นประจ�า เพราะร่างกายที่แขง็แรงจะช่วยทเุลาความรนุแรงได้มาก เมื่อเกดิเจบ็ป่วยขึ้นมา 

ยุพเยาว์ รัตนกรวิทย์
ประธาน อสม. ชุมชนสวนจันทน์ วัดนิโครธ 

พวงน้อย ทองขุนดำา
ประธานสตรีชุมชนบ้านโพธิ์ 1

ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2561 – มกร�คม 2562 19คุยกับ
ประธานอสม./ประธานสตรี



เทศบาลนครตรงั
ขอเชิญร่วมงานชักพระ

วัดควนขัน
ประเพณี

ประจำาปี 
2562 วันที่  19-20 

เมษายน 2562
ณ วัดควนขัน
• กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ
• สมโภชน์เรือพระ
• พิธีเปิดงาน
• การแสดงมโหรสพพื้นบ้าน
• พิธีทำาบุญตักบาตร
• พิธีชักพระ
• การสาธิตการทำาขนมพื้นบ้าน  
 (ขนมต้ม ขนมลา)

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


