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หลายท่านคงจะเคยได้ยินค�ากล่าวว่า ความร่วมมอืเป็นหนทาง
สู่ความส�าเร็จ นั่นก็เพราะว่า ความร่วมมือ คือ การที่ทุกคน ทุกหน่วย 
ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ร่วมกันให้ประสบผลส�าเรจ็ เช่นเดยีวกบัการด�าเนิน
งานทุกโครงการและกิจกรรมของเทศบาลนครตรงัจะส�าเรจ็ลุล่วงไม่ได้
หากไม่ได้รบัความร่วมมอืจากพ่ีน้องประชาชน ซึง่ผูอ่้านทุกท่านจะเห็น
ภาพได้ชัดจากรายละเอียดการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ในนางฟ้าสาร  
ฉบับเดือนเมษายน - พฤษภาคมฉบับน้ี อาทิ โครงการประชุมเชิง 
ปฏบิตักิาร จดัท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรงั หรอืการประชมุประชาคม 
ท้องถ่ิน ประจ�าปี 2562 ครัง้ท่ี 4 ทีเ่พ่ิงผ่านพ้นไป ซึง่พ่ีน้องชาวนครตรงั 
ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเสนอความต้องการและแสดงข้อคิดเห็น 
ต่อแผนการพัฒนาให้แก่เทศบาลนครตรัง เพ่ือให้ทุกโครงการและ 
ทุกกิจกรรมท่ีบรรจุได้ในแผนพัฒนาฯ นั้น เป็นโครงการที่ตรงตาม 
ความต้องการและลดความเดอืดร้อนของชาวนครตรงัได้อย่างแท้จรงิ

ส�าหรับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ในโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ประจ�าปี 2562 ท่ีจะประสบ
ความส�าเร็จอย่างแท้จริงไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากพ่ีน้อง
ประชาชนในการคดัแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง รวมไปถึงอกีหลายกิจกรรม 
ท่ีเทศบาลฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ 
มา ณ ที่นี้ ส�าหรับความร่วมมือจากทุกท่านที่มีให้เทศบาลนครตรัง
มาโดยตลอด และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผสานก�าลังกันในการ
พัฒนานครตรังให้เป็นเมืองแห่งความสุขในทุกด้านตลอดไป พบกัน
อีกครั้งในวารสารฉบับเดือนถัดไป…สวัสดีครับ

www.trangcity.go.th02
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นายอภิชิต  วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
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 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรี นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรี
 นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรี
บรรณาธิการ  นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล
กองบรรณาธิการ  นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล นายสมชาย ชิดเชื้อ ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา 
 นายสมหมาย ยอดเพชร ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 นางสาวโสภา วรานุศิษฎ์ ผู้อ�านวยการกองคลัง นางสุมาลี ตาแหลม ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
 นายสมพงษ์ นิลประยูร ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
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ร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคใต้	 
พร้อมเดินหน้าส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง	
ในโครงการอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ

เน่ืองด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจส�าคัญในการสนับสนุน
ส่งเสรมิการปฏิบตังิานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้มีความเข้มแข็งและศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะทกุด้าน รวมไปถึงด้านการศกึษา โดยเฉพาะ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็น
บทบาทหน้าท่ีประการหน่ึง จึงมีนโยบายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในท้องถ่ินได้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทัง้น้ีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ได้สนับสนุน
งบประมาณให้เทศบาลนครตรงั เป็นเจ้าภาพในการจดั
กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 
2562 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกให้แก่ตัวแทนเด็ก
และเยาวชนภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดท่ีเข้าร่วม เติบโต
เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้าง 
ความรู้ ความรัก ความสามัคคี และความมีวินัย 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และรู้ 
คณุค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมถึง 
ปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่เด็กและเยาวชน 
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการถ่ายทอดความรู้การ
ฝึกอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ประกอบ 
ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอีกด้วย

และยังคงด� า เ นินการอย ่ างต ่อ เ น่ือง กับ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เพ่ือเป็นหอศิลป์จัดแสดง
งานศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ โดยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
39 ล้าน เพ่ือด�าเนินการโครงการก่อสร้างฯ  
ซึ่ งด� า เนิ น โครงสร ้ า งภายนอกเสร็ จสิ้ นที ่
เรยีบร้อยแล้ว และได้รบัการอนุมตังิบประมาณจาก 
สภาเทศบาลนครตรังมาเพ่ือด�าเนินการต่อใน
ด้านโครงสร้างงานผนัง - ผิวผนัง งานผิวพ้ืน 
งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบ
ประปา -  สขุาภิบาล แต่เน่ืองจากท่ีดนิท่ีใช้ส�าหรบั
ก่อสร้างโครงการฯ เทศบาลนครตรงัได้รบัอนุญาต
ให้ใช้เป็นที่ก่อสร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะ 
ตามหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี กค 0307.71/1802 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลนครตรังจึง
ต้องขออนญุาตเปลีย่นการใช้ทีด่นิราชพัสดแุปลง 
ดงักล่าวจากเดมิ เป็นเพ่ือก่อสร้างอาคารศนูย์แสดง 
ศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์แทน 
จนกระทั่งได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ี
ราชพัสดุ น.ส.ล เลขที่ ตง.235 ต�าบลทับเที่ยง 
อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื้อที่ 9-2-37.9 ไร่  
ส�าหรับก่อสร้างโครางการฯ โดยมีเงื่อนไขท่ีว่า 
เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จอาคารดังกล่าว
ตกเป ็นกรรมสิท ธ์ิของกระทรวงการคลั ง 
โดยเทศบาลนครตรังจะต ้องใช ้ ท่ีราชพัสดุ 
ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น 
โดยหลังจากน้ี เทศบาลนครตรังจะก�าหนด
คุณลักษณะเฉพาะและด�าเนินการหาผู้รับจ้าง
เพ่ือเร่งก่อสร้างอาคารศนูย์แสดงศลิปวัฒนธรรม
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยระดับ
ท้องถิ่นต่อไป

ช่องทางการประชาสัมพันธ์	เทศบาลนครตรัง
-	 รายการวิทยุ	ทาง	สวท.ตรัง	91.25	MHz	ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	13.00	น.	-	14.00	น.	
-	 รายการวิทยุ	ทาง	สถานีวิทยุ	ตรัง	FM	92.75	MHz		ทุกวันจันทร์	-		ศุกร์
	 เวลา	08.00	น.	-	09.00	น.		
-	 ระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ		รายการรู้เห็นเป็นข่าว	ทุกวันจันทร์	–	วันศุกร์	
	 เวลา	15.30	น.	–	16.30	น.
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คุยกับ
นำยกนครตรัง



เร่ือง									
จำกปก จารึกประวัติศาสตร์ นาทีปีติ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่  4 - 6 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีท่ีพระมหากษตัรย์ิไทยได้รบัการสถาปนา 

อย่างเป็นทางการด้วยการถวายน�้าอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธี คือ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร และเนื่องในโอกาส

มหามงคล เทศบาลนครตรงัได้จดักิจกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ดังนี้

กิจกรรมท�าบุญตักบาตร
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี 

นครตรัง พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน  

และเจ้าหน้าท่ี สังกัดเทศบาลนครตรัง สวมเสื้อจิตอาสาและชุดเหลือง  

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ท�าบญุตกับาตร เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 

ราชาภเิษก พร้อมรวมใจเป็นหนึง่ท�าความด ี โดยม ี นางณิทฐา แสวงทอง  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี โดยมี นายอภิชิต วิโนทัย 

นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการใน

จงัหวดัตรงั และประชาชนทกุหมูเ่หล่า ร่วมตกับาตรพระสงฆ์ จ�านวน 69 รปู 

ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

ร่วมพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
พุทธศักราช	2562

นครตรังลงนามถวายพระพรชัยมงคล	
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชภิเษก

เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายก

เทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน  

เทศบาลนครตรงั เข้าร่วมพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 

2562 และร่วมรบัชมการถ่ายทอดสดจากโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจ 

แห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีเฉลมิพระปรมาภไิธย พระนามาภไิธย 

และสถาปนาพระฐานันดรศักดิพ์ระบรมวงศ์ และเสดจ็พระราชด�าเนนิ

เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ณ 

บริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลาง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโถงส�านักงานเทศบาล

นครตรัง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี

นครตรัง ได้น�าคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ท้ังน้ี เทศบาลนครตรังเชิญชวน

ประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณจุดดังกล่าว
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เร่ือง									
จำกปก



เรื่อง					
จำกปกกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่	3	มิถุนายน	2562

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ	
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1  

ส�านักงานเทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายก

เทศมนตรีนครตรัง น�าคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้า 

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีท�ำบุญตักบำตร
ถวำยเป็นพระรำชกุศล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07:30 น. 

เทศบาลนครตรัง น�าโดย นายอภิชิต วิโนทัย นายก

เทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีท�าบุญตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ี รชักาลที ่5 เพ่ือเป็นการ

เฉลมิพระเกียรตแิละร่วมแสดงความจงรกัภกัด ีโดยมี

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น

ประธานในพิธี พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ 

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมือ่วันท่ี 3 มถุินายน 2562 เวลา 17.30 น. นายอภชิติ วิโนทัย นายกเทศมนตรี

นครตรัง น�าคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและเจ้าหน้าที่ใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร

ชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน

เฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา พัชรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชนีิ  

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี  

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี
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เรื่อง					
จำกปก



พิธีปิดค่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2562

เทศบาลนครตรัง เปิดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้

เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให ้

นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ นางกรรณิการ์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 

หัวหน้าส่วนการงาน และผู้อ�านวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง เป็นประธานและร่วม

เป็นเกียรตใินพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเดก็และเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดบัภาคใต้ 

ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเด็กและเยาวชนได้เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน พร้อมกับเยี่ยมชมแหล่ง

เรยีนรูท่ี้ส�าคญัของจงัหวดัตรงัร่วมกับการได้รบัความรูจ้ากวิทยากรท่ีมาอบรมให้ความรูแ้ก่เดก็และ

เยาวชนที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้

“การพัฒนาเริ่มต้นที่แนวคิด จึงจะเกิดผลการพัฒนาอย่างถาวร

การเข้าค่ายจะท�าให้น้อง ๆ ค้นพบตนเอง เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น

มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน”

เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

เปิดโครงการค่ายพัฒนาเดก็และเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดบัภาคใต้ ครัง้ท่ี 9 ประจ�าป ี

2562 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ�าเภอเมือง  

จังหวัดตรัง โดยมี นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวต้อนรับเด็กและเยาวชน 

ครูผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 14 จังหวัด

ภาคใต้ จ�านวน 1,000 คน ท่ีเข้าร่วม และนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ส�าหรับรูปแบบของกิจกรรมเป็นการเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิต

ส�านกึให้เดก็และเยาวชนด�ารงตนอยู่ในศลีธรรมอนัด ีมรีะเบยีบวินัย เคารพกฎกตกิาของสงัคม อนุรกัษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มีความรู้เก่ียวกับ 

ยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากสิ่งเสพติด พร้อมกับเย่ียมชมแหล่ง

เรียนรู้ท่ีส�าคัญของจังหวัดตรัง รวมถึงการได้รับความรู้จากวิทยากรท่ีมาอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 

และเยาวชนท่ีมาเข้าค่ายในครั้งนี้ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด กิจกรรม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ 

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ

www.trangcity.go.th06
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เรื่องเด่น
นครตรัง
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T R A N G  C I T Y  M U N I C I P A L I T Yเ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง

เรื่อง
จำกปกเด็กนครตรังเก่ง โชว์ผลงาน แสดงทักษะความสามารถ 

ในงาน “ชุมทางทุ่งสงวิชาการ”คว้าเหรียญทองเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

	 เทศบาลนครตรัง	ภายใต้การบริหารของนายอภิชิต	วิโนทัย	นายก
เทศมนตรีนครตรัง	ให้ความส�าคัญในเรื่องการศึกษา	สนองนโยบายกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างเต็ม 
ศักยภาพและเป็นระบบ	โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	เปิดโอกาสให ้
ครูและนักเรียนน�าความรู ้ความสามารถสู ่การแข่งขันทักษะ	โดยส่งเด็ก 
นักเ รียนในสังกัดเทศบาลฯ	ข ้าร ่วมแข ่งขันในงาน	“ชุมทางทุ ่ งสง
วิชาการ”	ระดับภาคใต้	ครั้งที่	15		ระหว่างวันที่	19	-	21	มิถุนายน	2562 
โดยจัดการแข่งขัน	จ�านวน	12	ประเภท	142	รายการ	ในระดับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	ระดับปฐมวัย	ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	รวมทั้งการ 
จัดนิทรรศการของหน่วยงาน	ณ	บริเวณสนามหน้าท่ีว่าการอ�าเภอทุ่งสง 
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ ่ งสง	มีคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	ผู ้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจาก	14	จังหวัดภาคใต้	เข้าร่วมมากกว่า	19,000	คน
	 นายอภิชิต	วิโนทัย	นายกเทศมนตรีนครตรัง	กล่าวว่า	“ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคใต้	“ชุมทางทุ่งสงวิชาการ”	มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ศักยภาพและแสดงขีดความสามารถในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ซึ่งกันและกันของนักเรียน	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านวิชาการ	ตามกลุ่มสาระต่าง	ๆ	ได้แสดง

ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ	น�าประสบการณ ์
ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น	
	 ส�าหรับผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ	สามารถคว้า 
รางวลัชนะเลศิมาได้ถงึ	13	รายการ	รองชนะเลศิ 
อันดับ	1	จ�านวน	12	รายการ	รองชนะเลิศ

อันดับ	2	จ�านวน	13	รายการ	ได้เหรียญจาก
การแข่งขัน	70	เหรียญทอง	28	เหรียญเงินและ	17	

เหรียญทองแดง	รวม	115	เหรียญ	เป็นอันดับ	1	ของ
ภาคใต้	

 “การศึกษา” คือ การสร้างให้เด็กและ

เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ พร้อมท่ีจะ

ประกอบอาชีพเพือ่ตนเองและสงัคม เม่ือเด็กและ

เยาวชนได้รบั “ความรู”้ จะเกดิ “ทักษะ” เราควร 

ส่งเสรมิให้น�าทักษะทีไ่ด้รบัในห้องเรยีนไปแสดงออก 

นอกห้องเรยีนสูเ่วทีการประกวด โดยเป้าหมายไม่ใช่ 

เพยีงถ้วยรางวัลหรอืเหรยีญทองเท่าน้ัน แต่เป้าหมาย 

ที่แท้จริง คือ “ประสบการณ์” 

	 นับเป็นบันไดสู่ความ	“ความส�าเร็จ”	อีกก้าวหนึ่ง	ที่ทางคณะผู้บริหาร
และผูท้ีเ่ก่ียวข้องด้านการศกึษาของเทศบาลฯ	ลงมอืปฏิบติังานด้วยความมุง่มัน่ 
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนของรัฐและเอกชน				
ซ่ึงไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กเก่งทักษะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว	 
แต่มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเก่งทักษะในการด�ารงชีวิต	ซึ่งหมายถึง	มีคุณธรรม	 
มีความมั่นใจ	มีความเป ็นไทย		มีจิตส�านึกในการอนุรักษ ์ประเพณี		 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

1



           เสวนา “คุยข่าว เล่าเรื่อง ชมเมืองนครตรัง” 

น�ำพำนครตรังสู่เมืองแห่ง

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาล

นครตรัง จัดโครงการ “คุยข่าว เล่าเรื่อง ชมเมือง
นครตรัง” เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ด�าเนินงานแก่ประชาชน และสื่อมวลชน ณ  
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง โดยม ี
นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง 
พร้อมด้วย นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง และผู้น�าชุมชน ผู้น�าสตรี  
สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมรับฟังและ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

ส�าหรับการเสวนาในครั้งนี้ มีการพูดคุย 
ในประเดน็หลัก ๆ  ประกอบด้วย โครงการปรบัปรงุ
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จ�านวน 
15 สาย ประกอบด้วย ถนนสายหลังตลาดสด 
ถนนกันตัง ถนนห้วยยอด ถนนภายในสนาม
กีฬาทุ่งแจ้ง ถนนวิเศษกุล ซอย 5 ถนนวิเศษกุล  
ซอย 7 ถนนควนคีรี ถนนเลียบทางรถไฟ 
ถนนราชด�าเนิน ถนนรัษฏา ซอย 9 ถนนรัษฎา 
ถนนพระรามหก ถนนน�้าผุด ถนนเจิมปัญญา 
และถนนภายในสวนสาธารณะสระกะพงัสรุนิทร์ 
เพือ่ขบัเคล่ือนนโยบายรฐับาลในการแก้ไขปัญหา
ราคายางตกต�่า และเพื่อให้ถนนมีความสวยงาม 
ปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดกับผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน และโครงการจดัซือ้รถบรรทุกขยะ จ�านวน 
3 คัน ซึ่งเทศบาลนครตรังมีความจ�าเป็นที่ต้อง 
ซื้อเน่ืองจากรถบรรทุกขยะเสื่อมสภาพตามการ 

ใช้งาน และท่ีใช้งานได้ในปัจจุบันมีอยู่จ�านวน 
3 คัน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท�าให้การจัดเก็บ
ขยะภายในเขตเทศบาลฯ ประสบปัญหาจัดเก็บ
ไม่ท่ัวถึงและขยะล้นถัง ทั้งนี้ เทศบาลนครตรัง
ได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะเพ่ิมเติมรวมรถใหม่และ 
รถเก่ามี จ�านวนทั้งสิ้น 12 คัน ซึ่งจะเพียงพอต่อ 
การจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลนครตรัง

ส�าหรับด้านโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
วัฒนธรรมพระยารัษฏานุประดิษฐ์จังหวัดตรัง 
เทศบาลนครตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีของกลุ่มจงัหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ผ่านส�านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง จ�านวน 39,320,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก่อสร้างอาคารศูนย ์
แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 
โดยท�าการก่อสร ้างบริเวณสนามชนโคเก่า  
ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีราชพัสดุ 
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ด�าเนินการก่อสร้าง
โครงสร้างภายนอกเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ด้านโครงสร้างงานผนัง - ผิวผนัง งานผิวพ้ืน 
งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบ
ประปา - สุขาภิบาล เป็นการด�าเนินงานภายใต้
งบประมาณของเทศบาลนครตรงั ซึง่ในท่ีประชมุ
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ประจ�าปี 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันพุธท่ี 27 กันยายน 2560 
สภาเทศบาลนครตรังได ้อนุมัติให ้ เทศบาล 
โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือ
ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ 
จ�านวน 67,976,000 บาท เหตท่ีุการก่อสร้างล่าช้า
เนื่องจากเดิมเทศบาลฯ ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
ดงักล่าวเป็นสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เมือ่มี 
การก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ต้องมีการ 
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ใหม่

จนกระ ท่ังมีหนั งสือของจั งห วัดตรั ง 
ที่ กค 0311.15/385 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 
แจ้งว่ากรมธนารกัษ์พิจารณาอนญุาตให้เทศบาล
นครตรงัใช้ทีด่นิราชพัสด ุแปลงหมายเลขทะเบยีน
ที ่ตง.235 ต�าบลทับเท่ียง อ�าเภอเมอืงตรงั จงัหวัด
ตรงั เนือ้ท่ี 9 - 2 - 37.9 ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์ท่ีขอได้
ตามประสงค์ โดยมเีงือ่นไขว่าเมือ่ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จอาคารดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
กระทรวงการคลงั โดยเทศบาลนครตรงัจะต้องใช้
ที่ราชพัสดุดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ 
เท่าน้ัน ต่อมาเทศบาลนครตรังได้มีหนังสือ 
ที่ ตง 52006/490 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562 
ส่งบันทึกรับทราบแนวเขตให้ธนารักษ์พ้ืนที่
ตรัง เพ่ือจัดท�าหนังสือขออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 
ราชพัสดุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้เมื่อวันท่ี  
11 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดตรังได้มีหนังสือ 
ที ่กค 0311.15/1577 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 
ส่งหนงัสอือนญุาตให้ใช้ทีร่าชพัสด ุสารบญัล�าดบั
ที่ 0992-002-62 เล่ม 1 หน้า 2 อนุญาตให้ใช้ที่ 
ราชพัสดุ น.ส.ล. เลขท่ี ตง.235 ต�าบลทับเท่ียง 
อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื้อที่ 9-2-37.9 ไร่ 
โดยคาดว่าในปี 2565 การด�าเนินการจะแล้วเสรจ็
เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้

ท้ังนี้ หลังจากมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และผลการด�าเนินงานของหน่วยงานเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว นายอภิชติ วิโนทัย นายกเทศมนตรี 
นครตรัง ได้น�าผู้ร่วมโครงการ “คุยข่าว เล่าเรื่อง 
ชมเมืองนครตรัง” น่ังรถไฟฟ้า และรถบัส ไปดู
พ้ืนท่ีจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น อย่างไร
ก็ตามกิจกรรมดังกล่าวน้ัน เป็นการให้ข้อมูลแก่
ส่ือมวลชน และประชาชน เพ่ือการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและถูกต้อง 
ตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน
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เรื่อง
จำกปก



สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงการส่งเสริม

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

เพราะเล็งเห็นการแข่งขันของสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบันที่ทวีสูงขึ้น จึงได้ส่งเสริม

อาชพีเสรมิแก่ประชาชน ตามโครงการเงนิอุดหนนุ

ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพ่ือความ

เข้มแข็งของชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย 

ภายในครอบครวั  เป็นฝึกการสร้างอาชพีเพ่ือสร้าง 

รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวให้มากข้ึน  

โดยม ีนายอภิชติ วิโนทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั 

พร้อมด้วย นายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายก

เทศมนตรีนครตรัง ให้เกียรติเป็นประธานฯ  

และกล่าวให้ก�าลงัใจ ประชาชนท่ีเข้าร่วมฝึกอาชพี

ตามโครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพ่ือส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมและเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ 2562

ซึง่เมือ่วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา 

ได้จดักิจกรรมส่งเสรมิอาชพี จ�านวน 2 ชมุชน ดงันี้

ชุมชนวิเศษกุล	2	“กิจกรรมการฝึกอบรมท�าเบาะ
และที่เก็บพวงกุญแจ”

ชุมชนต้นสมอ	“กิจกรรมปักผ้า”

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้านผู้ป่วย ตามโครงการ

สงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากฯ ชุมชนนาตาล่วง ชุมชนวัดกุฏยาราม ชุมชน 

หนองยวน และชุมชนท่ากลาง เพ่ือมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของ 

อุปโภค - บริโภค พร้อมให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย

วันท่ี 21 พฤษภาคม 

2562 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติด

เตียง ตามโครงการสงเคราะห์

ผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาส 

บูรณาการร่วมกับโครงการ

โ ร ง พ ย า บ า ล ห มื่ น เ ตี ย ง 

ณ ชมุชนควนขนุน และชมุชน

โคกขัน จ�านวน 3 ราย เพื่อค�าแนะน�าและให้ก�าลังใจผู้ป่วยติดเตียง และ

มอบรถเข็นนั่งให้แก่ผู้ป่วย จ�านวน 1 ราย

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ลงพ้ืนทีช่มุชนโคกยูง เย่ียมเยียนให้ก�าลงัใจ 

และมอบรถเข็นให้แก่ประชาชนท่ีจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เพ่ือใช้ในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพ ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง 

ซึ่งเป็นนโยบายของนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย จ�านวน 6 ราย 

ในชุมชนวังตอ ชุมชนคลองน�้าเจ็ด และชุมชนบางรัก โดยให้ค�าแนะน�า 

การดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย ตามโครงการสงเคราะห์ผู ้ทุกข์ยากหรือ 

ผู้ด้อยโอกาสบูรณาการร่วมกับโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง

นครตรัง เดินหน้านโยบายด้านสาธารณสุข ภายใต้การบริหารงานของ
นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง
บริหารงานแบบบูรณาการและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยในรอบเดือนที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้

www.trangcity.go.th 09

T R A N G  C I T Y  M U N I C I P A L I T Yเ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง

เรื่องเด่น
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กิจกรรมวันวิสาขบูชา

อิ่มบุญ

วันวิสาขบูชา เป็นวันส�าคัญสากลทาง

พระพุทธศาสนาส�าหรับชาวพุทธทุกนิกาย 

ทั่วโลก  เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์

ส�าคัญ 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้ามาบรรจบกัน ณ 

วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 ในวันน้ีพุทธศาสนิกชน 

จะไปท�าบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัดกัน 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง 

พร้อมด้วย คณะผู ้บริหารเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ และ

เจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ ตลอดจน 

พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครตรัง 

เป็นประธานและร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทาง

ศาสนา เน่ืองในวันวิสาขบูชา โดยได้ร่วมพิธี 

สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศนาธรรม และเวียนเทียน

รอบอุโบสถ ณ วัดคลองน�้าเจ็ด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตรัง

นครตรงั เปิดเวทปีระชมุ
ประชาคมท้องถิน่

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิด  

“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมประชาคมท้องถ่ิน  

ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  

ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 กระทรวงมหาดไทยอาศัยอ�านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งก�าหนด

ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นระยะเวลา

ห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และขอให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการทบทวนแผน

พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้แล้ว

เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2652 นั้น เพื่อให้ 

เป็นไปตามขัน้ตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไข 

เพ่ิมเตมิถึง (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 เทศบาลนครตรัง 

จึงได ้การประชุมประชาคมท้องถ่ินส�าหรับ

เทศบาลขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 

ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง
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เจำะประเด็น
ทับเที่ยง



ประชุมชี้แจงการครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของประธานชุมชนและประธานสตรีฯ

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานและร่วมประชุมท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาสตร ีและคณะกรรมการบรหิารชมุชนในเขตเทศบาลนครตรงั 

แก่ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งชี้แจ้งงานนโยบายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางจากชุมชน และเรื่องอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกิจการสาธารณะที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีชุมชนต่าง ๆ ดังนี้ 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ชุมชนคลองน�้าเจ็ด

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ชุมชนควนขัน 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ชุมชนท่ากลาง

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ชุมชนวิเศษกุล
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(อ่านต่อหน้า 12 )



นางอมรรัตน์		วิภูศักดิ ์ ประธานชุมชนวิเศษกุล	2		                                                                                          
ความสุข คือ การช่วยเหลือผู้อื่นและท�าประโยชน์เพื่อสังคม

นางอมรรตัน์ วิภศูกัดิ ์ผูห้ญิงเก่งอกีหน่ึงคน 
ท่ีท�างานในฐานะประธานชุมชนวิเศษกุล 2  
มานานกว่า 4 ปี นอกเหนือจากการประกอบอาชพี
ธุรกิจส่วนตวั “การท�าหน้าทีต่รงนีก็้เปรยีบเสมือน 
ได ้เป ็นกระบอกเสียงแทนพ่ีน ้องประชาชน 
เป็นสือ่กลางในการประสานงานระหว่างเทศบาล
นครตรังและคนในชุมชน เพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ 
ท่ีประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องได้รับทราบ นอกจากน้ัน 
ยังได้ร่วมในโครงการส่งเสริมอาชีพกับเทศบาล
นครตรัง ซึ่งถือว่าเป็นโครงการท่ีดีมากในการ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ท�าให้เกิดความสามัคคีกันมากขึ้น 
ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกัน และมี 
รายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังท�าหน้าที่ 
เป็นคนกลางประสานไปยังเทศบาลฯ หรอืหน่วยงาน 
ภาครัฐต่าง ๆ ในเรื่องอื่น ๆ อาทิ ด้านสวัสดิการ 

เช่น  เสื้อผ้า  อาหาร  น�้าดื่ม ด้านการหางานท�า   
เพ่ือให้คนในชุมขนมีชีวิตท่ีดีขึ้น ด้านเงินทุน
ในการท�าธุรกิจและเครื่องไม้เครื่องมือในการ 
หาเลีย้งชพี ด้านการฝึกอาชพีและการหาช่องทาง
ทางการตลาด เป็นต้น 

สุดท้ายนี้อยากจะฝากเรื่องความสามัคคี
และการร่วมมอืในชมุชน ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัในการ
พัฒนา อยากให้ทุกท่านลองแบ่งเวลาเพื่อมาท�า
ประโยชน์เพ่ือชุมชน โดยเริ่มจากการเข้าร่วมท�า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนของเรา  เพราะชุมชน
จะน่าอยู่และย่ังยืนได้น้ันต้องอาศยัความร่วมมอื
จากทุกท่านค่ะ”

ผู้หญิงนอกจากจะมีหน้าท่ีดูแลบ้านและครอบครัวแล้ว ยังมีบทบาทในการ
ก้าวขึน้มาเป็นผูน้�าได้ เพราะปัจจบุนัสงัคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเท่าเทยีมกบั
ผูช้าย และผูห้ญงิเองกมี็ความสามารถไม่น้อยทีจ่ะรบัหน้าท่ีเป็นผูน้�าในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า

วันที่ 15 มิถุนายน 2562
ชุมชนนาตาล่วง

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
ชุมชนสวนจันทน์ - วัดนิโครธ
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ประธำนชุมชน

เจำะประเด็น
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หวัใจส�าคญัของความส�าเร็จด้านการศกึษา คอื การให้ความส�าคญักับการศกึษาของ
เด็กตั้งแต่ก่อนอนุบาลและสานต่อในทุกช่วงชั้น เพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนมีทักษะชีวิต

เทศบาลนครตรัง เห็นความส�าคัญของการพัฒนาด้านการศึกษา จึงได้ด�าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา  

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี อย่างต่อเน่ือง ด้วยการส่งเสรมิ สนบัสนนุ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีนในสงักัดท้ัง 8 โรงเรยีน  

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ในยุคปัจจุบัน โดยในรอบเดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย และเอามาฝากกัน

ในคอลัมน์รอบรั้วโรงเรียน ดังนี้

พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ม. 1 สังขวิทย์จิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหรสพสมโภช

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ท่ีให้นักเรียนได้

เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร  การวัดผล

ประเมนิผล  ระเบยีบวินัย  จดัสอนปรบัพ้ืนฐาน 

และให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 

2562

1. ด.ช. ดนุสรณ์ เรืองรม 5. ด.ช. คฑาวุฒิ หาสังข์

2. นาย สรวิศ มากแก้ว 6. ด.ช. ปีติชา ไตรญาณ

3. ด.ช. พงศธร รุ่งส่งศรี 7. ด.ช. สุรบดี นาคพล

4. ด.ช. เจตนิพิฐ เมธาสิทธิ์วรกุล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต  

วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมสังขวิทย์จิตอาสาท�าความดีด้วย

หัวใจ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก ซึ่งมีคณะครู ผู้ปกครองและ

นักเรียนร่วมกันเก็บขยะบนถนน ท�าความ

สะอาดวัด สวนสาธารณะสังขวิทย์ และ

โรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)  ร่วม

แสดงพิธีเปิดชุดราชาภิเษกกษัตราธิราช 

ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหรสพสมโภช 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562  

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล 

ที่ 5 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและ

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดกะพังสุรินทร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพ้ืนฐานการเรียนรู ้

ศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

	 นัก เรี ยนได ้ รับ โล ่ รางวัลชนะเลิศระดับจั งหวัด 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ท�านอง

สรภัญญะทีมชายล้วน	ระดับ	ม.1	-	ม.3
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 
 จดักิจกรรมเรยีนปรบัพ้ืนฐานเตรยีมความพร้อม
ก่อนเปิดเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ระหว่างวันท่ี 6 - 10 พฤษภาคม 2562 และ
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 
พฤษภาคม 2562 

นางสุภาวดี  อ่วมคง รองผู้อ�านวยการ
สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียน
ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดกัีบโรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) ทีเ่ป็นตวัแทนเทศบาลนครตรงั 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ 
ภาคใต้ คร้ังท่ี 15 ประจ�าปีการศกึษา 2562 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ�านวน 14 รายการ

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

เปลี่ยนแปลงระเบียบ
การแต่งกายของนักเรียน กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง รับโล่ชนะเลิศจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยเจ้าของภาษา 

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการแต่งกาย
ของนกัเรยีน ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยค�านึง 
ถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  
ท�าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง
บอกถึงสถานภาพท่ีชดัเจน เป็นเครือ่งเตอืนใจ 
ให้ันักเรียนรู้หน้าที่ของตนเองมากขึ้น

เมือ่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ได้จัดกิจกรรม
เน่ืองในวันวิสาขบูชา เพ่ือสืบทอดและท�านุ
บ�ารุงพระพุทธศาสนา พัฒนาจริยธรรม รักษา
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธ และ
น้อมร�าลึกถงึคณุพระรตันตรยั โดยน�านักเรยีน
ไปประกอบพิธีทางศาสนา เวียนเทียน และ
ร่วมพัฒนาบริเวณวัดมัชฌิมภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและ
คุณครูผู้ฝึกซ้อมได้เป็นตัวแทน 4 รายการ 
ที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ณ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน  2562

คณุครมูานติา หมาดเสน็ และนกัเรยีน ได้แก่ ด.ญ.กรองกาญจน์ ช่างพิมพ์ ด.ญ.ฐติามร กูลเก้ือ  
ด.ญ.พิมพ์พัชชา วุ่นน้อย ด.ญ.ภัทรมน ทองสม และ ด.ญ.ณิชกานต์ ฝันนิมิต รับโล่ชนะเลิศจาก
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2562 
จากนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบ และเป็นตัวแทนระดับ
จงัหวัดแข่งขันต่อระดบัภาค จดัโดยส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตรงั เมือ่วันที ่29 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยเจ้าของภาษา (Native Speaker) เพ่ือ
เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการ 
ส่ือสาร เน ้นการฝึกฝนทักษะด้านการ 
ฟัง - พูด ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6  
ได้ฝึกประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา  
และสามารถน�าไปใช้ในการสื่อสารในชีวิต
ประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง
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โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) โรงเรียนเทศบาล 8 (ฝันที่เป็นจริง)

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองตัวแทนจังหวัดตรัง

เปิดโครงการปฐมพยาบาลและการดูแลเด็กเบื้องต้น ของ ศพด.นครตรัง

ทางโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติบัตร รับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 
โดยมรีะยะเวลารบัรองตัง้แต่ วนัท่ี 4 มถุินายน 
2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

นกัเรยีนห้องศลิป์อาชพีสร้างสรรค์ สาขากฬีา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เป็นตวัแทนจงัหวดัตรัง
ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562

1. นายชัยวัฒน์ หลักดี นักกีฬาจักรยาน   2. นายวสันต์ ว่องทรง นักกีฬาแบดมินตัน
3. นางสาวพรศิริ ชัยวิเศษ นักกีฬาแบดมินตัน
โดย นายชยัวัฒน์ หลกัด ีนกัเรยีนระดบัชัน้ ม.5  

ห้องศิลปะอาชีพสร้างสรรค์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในการแข่งขนักีฬาจกัรยานทีมสปริน้

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
นครตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมพยาบาลและการดูแลเด็กเบื้องต้นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยมี 
นายอภิรักษ์ นาคฤทธ์ิ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
กล่าวรายงาน โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู บุคลากรในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเด็ก
เบ้ืองต้น และได้ฝึกการปฏบิตัจิรงิในการปฐมพยาบาล เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเดก็เล็กได้อย่างทันท่วงทีเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุโดยได้รบัเกียรตจิากคณะ
วิทยากรโรงพยาบาลตรังที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

โครงการสอนภาษาอังกฤษ เปิดโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กิจกรรมดี ๆ ที่เทศบาลนครตรังจัด โครงการสอนภาษาอังกฤษ

โดยครูเจ้าของภาษา มีการติดตามสังเกตการสอนของครูชาวต่างชาติ 

โดยคณะอาจารย์จาก มศว. และ ศน.ศิลา สงอาจินต์ ศึกษานิเทศก์

เทศบาลนครตรัง ณ โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันท่ีเป็นจริง)  ต้อนรับคณะศึกษา 

ดูงานจากเทศบาลต�าบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอภิชิต 

วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ให้การ

ต้อนรับ
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ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน	ครั้งที่	3/2562

การแข่งขันฟุตบอล	7	คน	มัชฌิมภูมิคัพ	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	5

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ	ปี	2562

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร

และหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเมขลา เทศบาลนครตรัง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์  เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “การแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งท่ี 5 ประจ�าปี 2562  
ซึ่งเทศบาลนครตรังจัดขึ้น โดยงานกีฬาและนันทนาการ ส�านักการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาในจังหวัดตรัง ทั้งเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการออกก�าลังกายและสร้างคุณธรรมประจ�าใจ ตามวัตถุประสงค์หลักของการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเคารพกฎ กติกา และเพ่ือให้ 
เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด โดยครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขัน จ�านวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชน และอาวุโส ด�าเนินการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน 
เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ปี 2562 โดยมี นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์  
รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการ 
ขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะจากแหล่งก�าเนิด สร้างวินัย สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย ผู้น�าชุมชน 66 ชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม จ�านวน 120 คน ในคร้ังน้ี ได้รับเกียรติจาก นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง และคณะวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตามหลัก 3Rs  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย	ประจ�าปี	2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย 

นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายนิคม จันพุ่ม 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายตรีเนตร 

เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นประธาน

และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ประจ�าปี 2562 กิจกรรม  

“การแช่เท้าด้วยน�้าต้มสมุนไพรส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

และการท�าน�้าดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” ณ ห้องประชุม 

ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
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ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่	2/2562

ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมประชุมผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครั้งท่ี2/2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยม ี
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฯ

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง  
มอบหมายให้ นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย 
นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาลนครตรัง นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัด
เทศบาลนครตรัง นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง ร่วมประชุมเรื่องการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในการจัดงานประเพณีลากพระประจ�าปี จังหวัดตรัง ซึ่งจัดประชุม
โดย ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อง
การจัดงานประเพณีลากพระประจ�าปีของจังหวัดตรัง ท่ีปรากฏทางส่ือออนไลน ์
ว่ามีการปล่อยปละละเลยให้มีการเก็บค่าที่จอดรถ ค่าบริการ ค่าเช่าพ้ืนท่ี ซึ่งเป็น 
สถานท่ีของทางราชการ โดยไม่มกีารปฏิบตัติามระเบยีบและกฎหมาย ณ ห้องประชมุ
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง

เปิดบ้าน
นครตรัง

เทศบาลนครตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเดินทางมาดูงาน 
ของเทศบาลนครตรัง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ รวมท้ัง
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือน�าไปปรับใช้ในการท�างาน 
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยในช่วงเดือนท่ีผ่านมา
ได้มีหน่วยงานที่เข้ามาดูงานต่าง  ๆ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลปากนคร	
จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลต�าบลจักราช	
จ.นครราชสีมา

สภาเด็กและเยาวชน	ทน.ภูเก็ต

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี
นครตรัง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนต�าบลปากนคร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาดูงานเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเย่ียม
ชมบรรยากาศการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง

เมื่อวันที 23 พฤษภาคม 2562 
นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารฯ หัวหน้าส่วนการงาน 
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
ต�าบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา ท่ีเดินทาง
มาดูงานด้านการจัดท�าหลักสูตรการจัดการ
เรยีนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่ และการบรหิาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ณ โรงเรยีนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี
นครตรัง มอบหมายให้นายสาโรช คงนคร 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครภเูก็ต ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาแลก
เปล่ียนเรียนรูกั้บสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล
นครตรงั น�า โดยนางสาวสมใจ สวุรรณศภุพนา 
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
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นครตรัง	เดินเครื่องจักรลงสู่ชุมชน
เทศบาลนครตรงั	ใส่ใจทุกเสยีง	รบัฟังทุกความเห็นและความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชนต่อการพฒันาใน

ทุกเรือ่ง	โดยเฉพาะเรือ่งของโครงสร้างพ้ืนฐาน	ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่และการด�าเนินชวีติของพีน้่องประชาชน
โดยตรง	ท้ังในด้านสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ	เพือ่ให้ทุกการด�าเนินงานของเทศบาลฯ	ตรงตามความต้องการ
และแก้ไขทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

นายกเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ซอยหมื่นราม

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง 
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันหาข้อตกลง 
ในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนในซอยหมื่นราม 
เม่ือวันที ่ 27 พ.ค. 62  ณ ทีท่�าการชมุชนวิเศษกุล พร้อมด้วย 
นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาลนครตรัง นายตรีเนตร 
เหมอืนเลือ่น รองปลดัเทศบาล นายยงยทุธ เบญจวรางกูล 
ผอ.ส่วนการโยธา รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านัก
การช่าง และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง เข้ารับฟังปัญหาของ
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณถนนรัษฎา ซอย 2 
(ซอยหมื่นราม) ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากโครงการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน�า้ ค.ส.ล. ถนนรษัฎา ซอย 2 
จากถนนรัษฎาไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขท่ี 36/5 
และจากข้างบ้านเลขท่ี 70/2 จดข้างบ้านเลขท่ี 40/19 
โดยโครงการฯ ดังกล่าว ผู้รับจ้างไม่สามารถด�าเนินการ

ได้แล้วเสร็จตามสัญญา ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน
เป็นอย่างมาก 

โดยในการพุดคุยได้ข้อสรุปว่าผู้รับจ้างจะน�าก�าลังคนและ
เคร่ืองจักรเข้าด�าเนินการต่อภายในสัปดาห์นี้และจะก่อสร้างให้
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยประชาชนท่ีเข้าร่วมระดมความคิด
ต่างเห็นเป็นแนวทางเดียวกันให้ผู้รับจ้างรายเดิมเข้าด�าเนินการ
ต่อ ซึ่งนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้แจ้งให้ผู้รับ
จ้างท�าหนังสอืมายังเทศบาลฯ โดยให้แสดงแผนการด�าเนินงานว่า
แต่ละช่วงจะเข้าด�าเนนิการส่วนใด เวลาใด และให้จดัการอ�านวย
ความสะดวกเรือ่งการจราจรในเขตก่อสร้าง 
ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้
แก่ประชาชน โดยประชาชนผู้เข้าร่วม 
แสดงความคิดเห็นต ่างพึงพอใจกับ 
ข้อตกลงในครั้งนี้ร่วมกัน

นครตรัง เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น�้าฝน
ที่ตกลงมาในพื้นที่ เปิดคู ดูท่อ ถนนกันตัง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง น�าคณะหัวหน้า 
ส่วนการงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลนครตรัง ร่วมท�ากิจกรรมเปิดคู ดูท่อ ณ บริเวณลานตรวจสภาพรถวิเศษกุลเซอร์วิส 
ถนนกันตังตลอดแนว ด ้วยการท�าความสะอาด ขุดลอกคูและท ่อระบายน�้าซึ่ งมีขยะ 
เศษดินและทรายเป็นจ�านวนมาก เพ่ือเป็นการเปิดทางระบายน�้า และแก้ปัญหาการระบายน�้า 
ในช่วงหน้าฝน นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีท�าการตัดแต่งก่ิงไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณ 
สองข้างทางและเกาะกลางถนน เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะเกิดขึ้น
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บทความสุขภาพ	 :	 ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อป่วยเป็น	“โรคกระดูกพรุน”
ที่มา	 :	 อ.	นพ.กุลพัชร	จุลส�าลี		ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ	สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	(Rama	Health	Talk)
เรียบเรียง	 :	 งานเผยแพร่และฝึกอบรม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครตรัง

“โรคกระดูกพรุน”
ภัยเงียบที่ใกล้ตัว

อันตรายของโรคกระดูกพรุน
โรคกระดกูพรุน หมายถึง โรคท่ีความแขง็แรง

ของกระดูกลดลง จนท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดกระดูกหัก โดยเหตุที่อุบัติเหตุเล็กน้อยก็อาจจะท�าให้
กระดูกหักได้ ถ้าเป็นปกติโดยท่ัวไปเดินหกล้มบนพ้ืนราบ
ธรรมดา เราไม่เป็นอะไร อย่างมากเราอาจจะข้อเท้าพลิก  
เจ็บมือนิดหน่อย เอามือยันพ้ืนได้ แต่กลุ่มคนท่ีเป็นโรค
กระดกูพรนุ หากลืน่ล้มบนพ้ืนราบ ก็อาจจะท�าให้เกิดกระดูก
หักได้ มือยันพื้น ข้อมือหัก สะโพกกระแทกพื้น สะโพกหัก

สาเหตุ
1. ในช่วงอายุก่อน 30 ปี เราจะมีการสร้างมากกว่า

การท�าลายกระดูก เพราะฉะน้ันกระดูกจะค่อย ๆ  แข็งข้ึนเรือ่ย ๆ  
หลงัจากอายุ 30 - 35 มวลกระดกูจะคงที ่คอืมกีารสร้างและ
การท�าลายทีส่มดลุกัน หลงัจากผ่านระยะนัน้ไป คอื ประมาณ
อายุ 40 ปีเป็นต้นไป การท�าลายกระดูกจะเริ่มมากกว่า 
การสร้าง เพราะฉะน้ัน กระดกูจะค่อย ๆ  บางลงเรือ่ย ๆ  ย่ิงเรา
แก่ตัวไป กระดูกเราจะค่อย ๆ บางไปตามธรรมชาติ

2. ระดับของกระดูกพรุนจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ
ว่าเราสะสมมวลกระดูกตั้งแต่ช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 30 ปี

3. ปัจจัยท่ีท�าให้เราเป็นกระดูกพรุนก่อนวัยอันควร 
คือ โรคประจ�าตัวต่าง ๆ และลักษณะการใช้ชีวิตประจ�าวัน  
โรคประจ�าตัวที่มีความเส่ียงท่ีจะเป็นกระดูกพรุน ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคท่ีเก่ียวกับโรคข้อ โรครูมาตอยด ์
โรคไทรอยด์ โรคเก่ียวกับต่อมพาราไทรอยด์ หรือต่อม 
หมวกไตมีปัญหา หรือกลุ่มที่ใช้ยาสเตียรอยด์เป็นประจ�า 

4. การใช้ชีวิตประจ�าวันท่ีมีความเสี่ยงที่จะเป็น 
กระดูกพรุน ได้แก่ กลุ่มคนท่ีไม่ค่อยได้ออกก�าลังกาย 
นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ การสูบบุหรี่ การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นประจ�า 

อาการ
โรคนี้จะไม่มีอาการอะไรให้เราเห็นเลย เขาจะแสดง

อาการก็ต่อเมื่อกระดูกเราหักไปแล้ว เพราะฉะนั้นแล้ว 
การตระหนักถึงโรคนี้ การรู้ถึงความเสี่ยง  เราควรพิจารณา
ไปพบแพทย์ เพ่ือที่จะตรวจมวลกระดูก หรือค�านวณ 
ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักเป็นประจ�าทุกปี

การรักษา	
เป็นการรกัษาด้วย การกินยา หรอืฉดียา เราก็ควรจะ

ไปพบแพทย์และกินยาอย่างสม�่าเสมอ 

การดูแลตัวเอง
1. ระวังเรื่องพลัดตกหกล้ม เน่ืองจากเราเป็นโรค 

กระดูกพรุน เราล้มนิดเดียวเราอาจจะกระดูกหักได้ 
2. หมั่นไปเจอแสงแดด วันหนึ่งประมาณ 15 นาท ี

เป็นแดดอ่อน ๆ อาจจะเลือกเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้  
เน่ืองจากแสงแดดจะช่วยให้ร่างกายเราสงัเคราะห์วิตามนิ D 
ได้จากธรรมชาติ วิตามิน D จะช่วยให้แคลเซียมจากอาหาร
ที่เรากินเข้าไปหรือจากอาหารเสริมท่ีเรากินเข้าไปดูดซึม 
เข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้น

3. การออกก�าลงักาย ควรออกก�าลงักายให้เหมาะสม 
กับวัย การออกก�าลังกายที่จะช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้ ก็ต้อง
เป็นการออกก�าลงักายท่ีมนี�า้หนักลงบรเิวณข้อต่อต่าง ๆ  เช่น 
การเดินเร็ว ๆ การวิ่งเหยาะ ๆ หรือการเต้นแอโรบิคส�าหรับ 
ผู ้สูงอายุจะช่วยเพ่ิมมวลกระดูกได้ ท�าให้มวลกระดูก 
แขง็แรงขึน้ ในกลุม่ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคกระดกูพรนุ หรอืกลุม่ท่ีมี
โรคประจ�าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไตต่าง ๆ เหล่านี้  
ล้วนมข้ีอจ�ากัดในการออกก�าลงักายทัง้สิน้ แนะน�าว่าอาจจะ
ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีออกก�าลังกายที่เหมาะสม

กระดูกปกติ กระดูกพรุน
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สำระ
สุขภำพ



“การศึกษากาวหนา พัฒนาตอเนื่อง สูนครตรังเมืองแหงความสุข”

สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง เข�าใจผู�ปกครองช�วงเป�ดเทอม 
ทั้งค�าเทอม ชุดนักเรียน อุปกรณ�การเรียน สารพัด

ด�วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครตรัง

ติดตามข�าวสาร เทศบาลนครตรัง ได�ที่ 
Facebook “PR Nakorntrang”

ฝากแฟนคลับที่น�ารักกด             เพจ PR Nakorntrang ด�วยนะคะ

สแกนเพื่อเชื่อมต�อ

รายการมหานครตรัง 

ทุกวัน 08.00 – 09.00 น. 

ตรัง เอฟเอ็ม

ข�าวดี ให�ผู�ปกครองมีรอยยิ้ม

สํานักงานเทศบาลนครตรัง
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
โทร. 075-218017  E-mail : trangcity@yahoo.com  Facebook : PR Nakorntrang

0.25 % 

สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 

เริ่มตั้งแต�วันนี้ -  31 พฤษภาคม 2562

0.25 % ปรับลดดอกเบี้ย ตํ่าสุด  
(วงเงินไมเกิน  5,000 บาท )

FM 92.75 MHz

มาเป�น เพื่อน กับเรา

จุดติดตั้ง	เครื่อง	AED
(เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า)	ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

จุดที่	1	 สระว่ายน�้า	สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

จุดที่	2	 สนามเทนนิส	สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง	2	(ทุ่งแจ้ง)

จุดที่	3	 อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์	(ติดตั้งบริเวณป้อมยาม)

จุดที่	4	 สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์	(ติดตั้งที่บริเวณทางออก)

จุดที่	5	 สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์	95	(เขาแป๊ะช้อย)

 (ติดตั้งบริเวณหอนาฬิกา)

จุดที่	6	 สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์	95	(เขาแป๊ะช้อย)

	 (ติดตั้งบริเวณสะพานแขวน)


