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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน 
กระผม นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาลนครตรัง 

มาพบกับทกุท่านในฐานะบรรณาธกิารวารสารนางฟ้าสาร ฉบบัเดอืน
ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 นี้เป็นฉบับแรก กระผมรู้สึกยินดี
และเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้อง 
ชาวนครตรัง ถึงข้อมูลข่าวสารของงานนครตรังที่ได้ด�าเนินงานเพื่อ 
พี่น้องประชาชน รวมถึงสาระเป็นประโยชน์และข่าวสารในปัจจุบัน

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าทุกท่านได้ทราบ
ข่าวถึงเหตุการณ์ที่พี่น ้องคนไทยรู ้สึกเสียใจและสะเทือนขวัญ  
นั่นคือ เหตุการณ์กราดยิงประชาชนผู้บริสุทธ์ิ ณ ห้าง Terminal 21 
จ.นครราชสีมา นับเป็นการก่อเหตุร้ายครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง 
ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งหัวใจของพวกเราคนไทยไม่ต้องการ 
ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ�้า หรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบอีก ในนาม 
ของคนนครตรังขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ท่ีได้รับความ 
สูญเสียอย่างสุดซึ้ง และผมก็เชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนล้วนแล้วแต่ 
มีความรัก ความเอื้ออาทรดุจดั่งญาติมิตรเสมอ 

และขณะนี้ทั่วโลกยังได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ไวรัสโคโร
น่า สายพนัธุใ์หม่ 2019 หรือ “ไวรัสอู่ฮัน่” ทีก่�าลังระบาดในประเทศจีน
และอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
กันด้วยนะครบั โดยเฉพาะท่านทีไ่ด้เดนิทางไปต่างประเทศ หากพบว่า
มไีข้สงูกว่า 37.5 องศา มอีาการไอ เจบ็คอ น�า้มกูไหล หรือหายใจหอบ
เหนื่อย หายใจล�าบาก ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน!! นะครับ 

นอกเหนอืจากนีแ้ล้ว ภายในเล่มยงัมกีจิกรรมต่าง ๆ  อกีมากมาย
ที่เกิดขึ้นแล้วมาน�าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันถึงการท�างาน 
ของเทศบาลนครตรังอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม แล้วพบกันใหม่ใน 
ฉบับหน้า…สวัสดีครับ

ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เมื่ออยู่ในแหล่งชุมชนและในพื้นที่เสี่ยง

ที่ปรึกษา  นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง
บรรณาธิการ  นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล
กองบรรณาธิการ  นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล นายสมพงษ์ นิลประยูร ผู้อ�านวยการ 
 ส�านักการช่าง นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม นางสุมาลี ตาแหลม ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
 นางณฐักานต์ กัว่พานชิ หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป รกัษาราชการแทนหวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล นายนนัทะ ทองเพง็ หวัหน้าฝ่ายบรหิาร 
 งานสาธารณสขุ รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม นางวรรณรตัน์ เจ้ยทองศร ีศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ 
 รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
อ�านวยการผลิต  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง
 จังหวัดตรัง 92000 โทร. 075-218017 ต่อ 1220 www.trangcity.go.th : Email : trangcity@yahoo.com 
ออกแบบและพิมพ์   หจก.เวิลด์มีเดีย กราฟฟิค 2 ถนนทุ่งเสา 2 ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 081-7667505, 080-7079393
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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.

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง

“มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้เท่าทันยุคดิจิทัล

ยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ”

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนา แต่การท่ีจะสร้าง
มนุษย์ให้มีคุณภาพได้นั้น หนึ่งในปัจจัยส�าคัญ คือ “การศึกษา” การศึกษา
นอกจากจะท�าให้มนุษย์เกิดความรู้และพัฒนาตนได้แล้ว ยังสามารถเป็น
ตัวก�าหนดทิศทางของสังคมและประเทศอีกด้วย เพราะหากประเทศไหน 
มีการส่งเสริมการศึกษาที่ถูกทิศทาง ย่อมท�าให้ประเทศน้ันมีต้นทุนท่ีมี
ศกัยภาพในการร่วมกนัสร้างประเทศให้ก้าวไกล นัน่รวมถงึองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอย่างเทศบาลนครตรัง ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาอย่าง 
รอบด้าน ไม่เพียงเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นเอาใจใส่ด้าน 
อื่น ๆ อาทิ การส่งนักเรียนในสังกัดร่วมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้ 
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการ 
แสดงความสามารถและผลงานนักเรียน ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย สามารถติดตามได้ 
ในคอลัมน์เจาะประเด็นทับเที่ยง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า นอกจาก 
ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่หนึ่งของภาคใต้แล้ว เด็กและเยาวชนนครตรัง
ยังมีความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรมอีกด้วย 

และเพื่อให้การท�างานของเทศบาลนครตรังสามารถสนองความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เรายังให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไปจนถึงนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ตที่เป็นเสมือน
กุญแจส�าคัญในการท�างานบริการในยุคดิจิทัล ซึ่งวิถีชีวิตคนในยุคสมัยนี้
มักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์นี้
จึงถือเป็นทักษะส�าคัญที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
ทันสมัย และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

สุดท้ายน้ี กระผม พร้อมพนักงานเทศบาลนครตรัง มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้รับ
สวัสดิการและการบริการท่ัวถึง นอกจากนั้นยังให้ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารการท�างานของเทศบาลนครตรังโดยทั่วกัน และมีความคาดหวัง
ว่าภาคประชาชนจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน เพือ่ให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ต่อไป...ขอบคุณครับ 
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คุยกับ
ปลัดวัลลภ



เรื่อง         
จำกปก

ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 
ท�าความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดประสิทธิชัย

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี 
นครตรัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 2562 
ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง โดยม ี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมาย ตัวแทนจากชุมชนทั้ง 66 ชุมชนของเทศบาลนครตรัง 
และตัวแทนจากชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้  
สืบเนื่องจากตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรม 
ราชานญุาตให้เชญิพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ
ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จ�านวนรวมทั้งสิ้น 23,323,000 แผ่น ส�าหรับน�า
ไปมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ  ได้น้อมส�านึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดประสิทธิชัย อ.เมือง จ.ตรัง  
เทศบาลนครตรัง ได้จัดกิจกรรมท�าความสะอาดบริเวณวัดประสิทธิชัย 
โดยมีพนักงานเทศบาลฯ ร่วมท�าความสะอาด เก็บ กวาด เช็ดถู และ 
ขดัล้างท�าความสะอาดพืน้บรเิวณรอบบนอโุบสถและพืน้ท่ีภายในอโุบสถ 
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันลอกคูระบายน�้า ท�าความสะอาด ตัดหญ้า  
ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสนามหญ้าข้างวัดและหอระฆัง ท�าความสะอาด
ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ และลานจอดรถ เพื่อถวาย 
เป็นเป็นพทุธกศุลเนือ่งในวนัมาฆบชูา และเพือ่เป็นการเตรียมความพร้อม
ของสถานที่ในการใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจ�าปี 2563 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2563

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยนายตรเีนตร เหมอืนเลือ่น 
รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน ได้ร่วมกันสวดมนต์  
ท�าวัตรเย็น รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องใน 
วนัมาฆบชูา ประจ�าปี 2563 ณ วดัประสทิธิชยั อ�าเภอเมอืงตรงั เพ่ือถวายเป็น 
พทุธบชูาและเป็นการเผยแพร่กจิกรรมทางพระพทุธศาสนาในการปลกูฝัง 
คุณธรรมให้เด็ก เยาวชนได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของท้องถิน่ไทย ซึง่ในงานยงัได้น�าพระบรมสารรีกิธาตมุาให้ประชาชนได้ 
สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัวด้วย
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ฉบับเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

เรื่องเด่น  
ณ นครตรัง พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 



เรื่อง     
จำกปกกจิกรรมสรา้งสขุสงัคมสงูวยั ปี 2563

กจิกรรมสานรกัสงูวยัฯ ชมุชนหนองยวน

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีนครตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสร้างสุขสังคมสูงวัย ปี 2563 ประจ�าวัน
พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 โดยกิจกรรมช่วงเช้า มีการฝึกสมาธิ
บ�าบัด ร�าไทเก๊ก กิจกรรมช่วงบ่าย ร้องเพลงฟรีสไตล์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และด�าเนินชีวิตในชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข

นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าท่ีนายกเทศมนตรี
นครตรงั มอบหมายให้เจ้าหน้าทีศ่นูย์บรกิารสาธารณสขุ 3 ร่วมกบั อสม. 
ชมุชนหนองยวน จดักจิกรรมสานรกัสงูวยั จติแจ่มใส กายแขง็แรง ชมุชน
หนองยวน ณ ศาลเจ้าเปากง โดยจัดกิจกรรมทบทวนการดูแลผู้สูงอายุ 
ด้วยหลัก 5 อ. การบริหารข้อนิ้วมือ ข้อมือ และการป้องกันไหล่ติด  
การออกก�าลงักายในผูส้งูอาย ุส�าหรบัผูท้ีป่วดเข่า น�า้หนักตวัเยอะ ร่วมท้ัง 
กิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส ่งเสริมโภชนาการ 
พัฒนาการ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ณ ห ้องประชุมชั้น 1 อาคาร
อเนกประสงค ์  ส� านักงานเทศบาลนครตรัง  โดยมี 
นางจนัทพิย์ รงัสิปราการ รองปลดัเทศบาล ปฏบิตัริาชการแทน  
ป ลัด เทศบาลนครตรั ง  เป ็นประธาน พร ้ อมด ้ วย 
นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง และ 
นายนันทะ ทองเพ็ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
รักษาราชการแทน ผู ้อ�านวยการกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ครอบครัวสุขสันต์ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) โดยมีนายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล  
หวัหน้าส่วนการงาน และผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักัดเทศบาลฯ เข้าร่วม
ในพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าวด้วย โดยใช้กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านจ�านวน  
11 กิจกรรม ได้แก่ ขี่ม้าพาเพลิน แต่งตัวตุ๊กตา แรลลี่แบบผลัด วิ่งผลัด 
ซุปเปอร์แมน ชักเย่อ คล้องมาลัยวิ่งผลัดกระสอบ สึนามิ โกยแป้ง  
กาห่วงไข่ และฟุตบอล เป็นสื่อในการด�าเนินการ

กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ 2562 
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
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เรื่องเด่น  
ณ นครตรัง



นครตรงัรบัรางวลัรองชนะเลศิ
ส�านกัทะเบยีนทีม่ผีลงานดเีดน่

ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลนครตรงั ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ ส�านกัทะเบยีน
ทีม่ผีลงานดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ภาคใต้ โดยมนีายนรเศรษฐ์ ชาลปต ิหัวหน้าส�านัก
ปลัดเทศบาล รับโล่จากนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นอกจากนี ้
ยงัมอบประกาศเกยีรตคิณุ แก่นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล และมอบเกยีรตบิตัร
แก่นางเพ็ญศิณี พิรามวิทวัส เจ้าพนักงานทะเบียนช�านาญงาน ท่ีได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นบคุลากรดเีด่นทางการทะเบยีน ประจ�าส�านกัทะเบยีนท้องถ่ินเทศบาลนครตรงั 
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคดัเลอืกส�านักทะเบยีนดเีด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จากการประกวดของส�านักทะเบียนทั่วประเทศ 

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
ปี 2563 ระหว่างจังหวัดตรัง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง  
โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
ในการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืฯ ณ ห้องประชมุพระยารัษฎา 
ศาลากลางจงัหวัดตรงั โดยบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ในการ
ขบัเคลือ่นนโยบายกระทรวงมหาดไทย   ปี 2563 ระหว่างจงัหวดัตรงั กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัตรงั อกีทัง้ ร่วมกนัตดิตาม ประเมนิผล  
เพือ่ปรบัปรงุ พฒันาต่อยอดเพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นกจิกรรมการพฒันา
หมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งประกาศหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่ม  
องค์กร หมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมการน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนเป็นวิถีชีวิต การรณรงค์แต่งกายด้วย 
ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามบริบท
ของพื้นที่และเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

วนัที ่18 มกราคม 2563 ทีห้่องประชมุ ชัน้ 1 อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัด 
เทศบาลนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE  
(ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชมุชน) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กจิกรรม
พัฒนาศักยภาพแกนน�าชมรม TO BE NUMBER ONE ของชุมชน
เทศบาลนครตรัง โดยมี นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล
นครตรัง พร้อมด้วย นายสรชัช ศิริเสถียร นายทวีศักดิ์ นาคพล สมาชิก
สภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งน้ี  
โดยกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง มาบรรยายให้ความรู ้แก่กลุ ่มเป้าหมาย  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้น�าและผู้แทนจากองค์กรชุมชนและเยาวชนในเขต 
เทศบาลนคตรังเข้าร่วมจ�านวน 102 คน 

นครตรงัลงนาม 
ในการขบัเคลือ่นนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ปี 2563

โครงการ TO BE NUMBER ONE  
(ศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ในชมุชน) 2563MOU
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ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” ประจ�าปี 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายก
เทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง 
เข้าร่วมพธิ ี“วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” ประจ�าปี 2563 โดยม ีนายลือชยั เจรญิทรพัย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ต�ารวจ หัวหน้าหน่วยสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ร่วมวาง
พานพุม่ดอกไม้ถวายราชสกัการะเบ้ืองหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ีองค์พ่อขนุรามค�าแหง
มหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง

งานเทศกาลตรษุจีน และมหกรรมอาหารตรงั ดงัทัว่โลก ประจ�าปี 2563
นางรัศมี ขจรสิริสิน ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 
จังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ และ
ประชาชนผูม้าร่วมงาน โดยนายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล  
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั กล่าวรายงาน พร้อมด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการ
งานเทศบาลนครตรงั พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และแขกผูม้เีกียรติ 
ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม วนัที ่24 มกราคม 2563 เทศบาลนครตรงั ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ส�านักงานตรัง ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลตรุษจีน และมหกรรมอาหารตรัง  
ดงัทัว่โลก ระหว่างวนัที ่24 - 25 มกราคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ี ร.5 เพือ่
เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัตรงั และอนรุกัษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณขีอง
ชาวไทยเชื้อสายจีน อีกทั้ง เป็นการตอกย�้า ตรัง… ยุทธจักรความอร่อย ตามโครงการ  
12 เมืองต้องห้ามพลาด ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยในพิธีเปิด  
ได้รับเกียรติจากนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงานเทศกาลตรุษจีน และมหกรรมอาหารตรัง ดังท่ัวโลก ประจ�าปี 2563 โดยมี 

นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล ร่วมขบวนแห่คู่บ่าวสาวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศจ�านวน 20 คู ่ซึง่เป็นชาวต่างชาต ิ5 คู ่คอื มาเลเซยี, ไทย-แคนาดา, 
ไทย-สวีเดน, ไทย-จีน และไทย-เยอรมัน ที่เข้าร่วมพิธีวิวาห์ใต้สมุทรหรืองานแต่งงานใต้
ทะเลปีที ่24 ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่13-15 กมุภาพนัธ์  เพือ่ต้อนรบัเทศกาลวนัแห่งความรกั 
หรือวันวาเลนไทน์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

ววิาห์ใต้สมทุร
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วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ 
พระยารัษฎานุประดิษฐ ์มหิศรภักดี  อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าท่ีนายกเทศมนตรนีครตรงั  
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจ�าปี 2563 โดยมีนายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้า
ส�านกัปลดัเทศบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายตรเีนตร เหมอืนเลือ่น  
รองปลัดเทศบาลนครตรัง ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ เพ่ือร่วมกันป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยมีสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง ร่วมกันปฏบิตัหิน้าที ่ตลอด 24 ชัว่โมง 
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั ร่วมในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2563 ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครตรัง ถนนวิเศษกุล 
อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
เป็นประธานฯ และกล่าวอวยพรต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีหัวหน้า 
ส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน 
ชาวตรัง เข้าร่วมนับถอยหลัง เข้าสู่ศักราชใหม่ 2563 เป็นจ�านวนมาก  
มกีจิกรรมต่าง ๆ  มากมาย เช่น การประกวด Young Trang City 2020  
มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมการกุศลวิ่งข้ามปีนครตรัง รวมพลังคนรักษ์โลก 
ซึ่งเทศบาลนครตรัง ร่วมกับ ชมรมจักรยานฯ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยติดเตียง และยังมีร้านจ�าหน่ายอาหารของชุมชนท่ีมาร่วมสร้าง
สีสัน สร้างความประทบัใจให้กบัประชาชนและนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง
มาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่ง

วันท่ี 1 มกราคม 2563 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง 
นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีคร
ตรัง ร่วมกิจกรรมท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 
2563 โดยได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายลือชัย เจริญทรัพย์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดตรัง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตรังจ�านวนมาก 
ท่ีมาร่วมตักบาตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่ 2563 โดยกจิกรรมได้มกีารนิมนต์พระสงฆ์ สามเณร จ�านวน 80 
รูป จากวัดต่าง ๆ มารับบิณฑบาต โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้า
คณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

เปิดศูนยป้์องกนัและลดอบุตัเิหตฯุ ชว่งเทศกาลปีใหม ่2563

งานสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม่ 2563
พิธที�าบญุตกับาตร

เนือ่งในวนัขึน้ปีใหม ่พ.ศ. 2563
Nakorn Trang Wonderful Colour Countdown 2020
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วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาล 2 (วดักะพังสรุนิทร์) นายวลัลภ ช่วยบ�ารงุ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
นครตรัง เป็นประธาน พร้อมด้วย ประธานสภา
เทศบาลนครตรัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้า
ส่วนการงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล พนกังานคร ูและบคุลากรทางการศกึษา 
เข้าร่วมงานวนัครแูห่งชาต ิประจ�าปี 2563 ภายใต้
ค�าขวญั “ครไูทย รกัศษิย์ คดิพัฒนา” เพ่ือเป็นการ
ระลกึถงึพระคณุบูรพาจารย์ ส่งเสรมิยกย่องเชดิชู
เกียรติวิชาชีพครู ให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของ
คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง
ทีด่แีก่เยาวชน และเพ่ือธ�ารงไว้ซึง่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ�าปี 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง อ�าเภอเมือง  
จงัหวดัตรงั โดยม ีประธานสภาเทศบาลนครตรงั สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ตรงกับ
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบค�าขวญัเนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2563 
ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  โดยในปีน้ี 
เทศบาลฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที และบูธกิจกรรมต่าง ๆ 
จากโรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครตรงั กจิกรรม “นักดบัเพลิงตวัน้อย”  
โดยสถานีดับเพลิงเทศบาลนครตรัง ที่ได้น�ารถดับเพลิง รถกู ้ภัย  
ชุดเครื่องมือการดับเพลิง มาจัดแสดงเพื่อให้ความรู้และสาธิตการ
ท�างานให้กับเด็ก ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นนักดับเพลิง 

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีท�าบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันครู ประจ�าปี 2563 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอาราม
หลวง โดยมพีระราชวรากร เจ้าคณะจงัหวดัตรงัเป็นประธานสงฆ์ ท้ังน้ี
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดั พนกังานคร ูและบคุลากรทางการศกึษา
ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บูรพคณาจารย์ผู้
ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อบูชาพระคุณของครูที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ให้ศิษย์ได้มีความรู้ความเจริญก้าวหน้าด้วยดีเสมอมา

วนัเดก็แหง่ชาต ิประจ�าปี 2563
ตกับาตรวนัคร ู2563

วนัครแูหง่ชาต ิประจ�าปี 2563
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วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี 
นครตรงั มอบหมายให้ นางกรรณกิาร์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตรนีครตรงั  
ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรื่นรมย์ จังหวัดตรัง”  
ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “เดิน กิน ชิม เท่ียว ถนน
ร่ืนรมย์ จังหวัดตรัง” ณ ถนนร่ืนรมย์ (ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และ 
ส่งเสรมิกจิกรรมการมส่ีวนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ซึง่มแีนวทางด�าเนนิการจดักจิกรรมในลกัษณะถนนคนเดนิ โดยก�าหนด
พิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และก�าหนด
ให้จัดกิจกรรมช่วงแรกตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ และหลังจากน้ันให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

ที่บริเวณตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ ถนนรื่นรมย์ อ�าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีนครตรัง กล่าวต้อนรับ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ที่เดินทางมาร่วม
เปิดงานมหกรรมอาหาร Street Food (อาหารริมบาทวิถี) “เทศกาล
อาหารรืน่รมย์ คนกนิเส้น” ซึง่ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส�านักงาน
เทศบาลนครตรังและชมรมผู้ประกอบการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์  
ถนนร่ืนรมย์ ร่วมกันจัดขึ้น ตามโครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
ปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี
นครตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง 
นโยบายการจัดการขยะในเทศบาลนครตรัง ให้เหลือศูนย์ ปี 2564 
ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เปิดกจิกรรม “เดนิ กนิ ชมิ เทีย่ว ถนนรืน่รมย ์จงัหวัดตรงั”

Street Food (อาหารรมิบาทวถิ)ี

ปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 
เร่ือง นโยบายการจดัการขยะฯ
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เจำะประเด็น
ทับเที่ยง



โรงเรยีนเทศบาล ๑ (สังขวิทย)์  
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  16 รายการ  ได้รับ 
 เหรียญทอง   8   รายการ   
 เหรียญเงิน   3   รายการ   
 เหรียญทองแดง   2   รายการ   
 เกียรติบัตรเข้าร่วม  3   รายการ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บา้นนาตาลว่ง)  
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  2 รายการ ได้รับ
 เหรียญทอง     1   รายการ   
 เหรียญเงิน     1   รายการ  

โรงเรยีนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)  
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  5 รายการ ได้รับ 

 เหรียญทอง    4   รายการ   

 เหรียญเงิน    1   รายการ 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัควนขนั) 
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  2 รายการ ได้รับ
 เหรียญทอง   1   รายการ   
 เหรียญเงิน   1   รายการ  

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัตนัตยาภริม)
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  3 รายการ ได้รับ 
 เหรียญทอง     2   รายการ   
 เหรียญทองแดง     1    รายการ   

ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนคนเกง่

สรปุผลการแขง่ขนัศลิปหตัถกรรมนักเรยีน 
ครัง้ที ่69 ประจ�าปี 2562

ระดบัชาต ิ(ภาคใต)้ จ.นครศรธีรรมราช

เทศบาลนครตรัง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด ในความส�าเร็จจากการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 
ภายใต้ค�าขวัญ “หัตถศิลป์ล�้าค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล 
น�าเด็กไทยสู่สากล” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยในครั้งนี้ เทศบาลนครตรัง ได้ส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมการแข่งขัน 28 รายการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
ดังต่อไปนี้

ไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน
ระดบัชาต ิ(ภาคใต)้ ครัง้ที ่69
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เจำะประเด็น
ทับเที่ยง



ทัง้นีโ้ครงการฯ งบประมาณเงนิสะสมทีต่ัง้ไว้ท้ังส้ิน 122,150,000 บาท ขณะน้ีมผู้ีรบัจ้าง
แล้ว 14 สาย รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 101,200,000 บาท แต่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
เพียง 77,063,319 บาท ต�่ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 24,136,681 บาท 

ถนนพระรามหก  13,950,000.00 10,422,406 
ถนนราชด�าเนิน  3,550,000 3,300,377.00
ถนนควนคีรี 2,230,000 2,080,437
ถนนเลียบทางรถไฟ (ท่ากลาง-นาตาล่วง) 8,110,000 7,579,000 
ถนนรัษฎา 18,700,000 13,800,000 
ถนนวิเศษกุล ซอย5 1,930,000 1,450,000 
ถนนน�้าผุด 6,900,000 5,126,000 
ถนนห้วยยอด 18,860,000 14,295,000 
ถนนเจิมปัญญา  7,710,000  5,709,999 
ถนนภายในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ 3,090,000 2,170,000 
ถนนภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 5,000,000 4,329,500 
ถนนวิเศษกุล ซอย7 3,060,000 1,827,500 
ถนนหลังตลาด 3,270,000  2,076,700 
ถนนรัษฎา ซอย 9  4,840,000  2,876,400 
ถนนกันตัง 20,950,000 รอประกาศผู้ชนะ

เทศบาลนครตรงัไดจ้ดัท�าโครงการปรับปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัตกิคอนกรีต (ผสมยางพารา) จ�านวน 15 สาย 
เป็นงบประมาณทีจ่า่ยจากเงนิสะสมตัง้ไว้ทัง้สิน้ 122,150,000 บาท ไดแ้ก่ 

เทศบาลนครตรังด�าเนินการปรับปรุงผิวจราจร

 งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณก่อสร้างถนน

ส�ำนกักำรชำ่งปรบัปรงุซอ่มแซมทอ่น�ำ้
และประตนู�ำ้สนำมกฬีำกลำง

ส�ำนกักำรชำ่งเทศบำลนครตรัง 
ด�ำเนนิกำรทำสขีอบทำงเทำ้

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี
นครตรัง มอบหมายให้ส�านกัการช่างเข้าปรบัปรงุซ่อมแซมท่อน�า้และ
ประตูน�้าบริเวณหน้าโรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายก
เทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานตีเส้นจราจร ส่วนการ
โยธา ส�านกัการช่างเทศบาลนครตรงั ด�าเนินการทาสขีอบทางเท้า และ
เกาะกลางถนน  เพือ่ให้สีเด่นชดัสร้างความปลอดภยัและลดอบุตัเิหตุ
ในการจราจรให้ประชาชน

www.trangcity.go.th12

ฉบับเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

ภำรกิจ
ส�ำนักกำรช่ำง



 เทศบาลนครตรงั ตระหนกัถงึความส�าคัญของการศกึษา ทีม่สีว่นส�าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาต ิโดยไดด้�าเนนิการสง่เสรมิ
กจิกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดบัการศกึษาของโรงเรียนในสงักดัทัง้ 8 โรงเรียน ใหม้คีวามพร้อม มมีาตรฐาน และกา้วทนัการเปลีย่นแปลง
ในยคุปัจจุบัน ในชว่งเดอืนธนัวาคม - มกราคม ทีผ่า่นมา โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

โครงกำรจดันทิรรศกำรทำงวชิำกำร ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2562

ขอแสดงควำมยนิดกีบันกัเรยีนกฬีำทีไ่ดร้บัรำงวลั

โรงเรยีนเทศบาล ๑ (สงัขวทิย)์ 

โรงเรยีนเทศบาล ๒ (วดักะพังสรุนิทร์)

ผลกำรสอบเสรมิปัญญำ 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 จัดโครงการนิทรรศการ
ทางวิชาการ เพื่อโชว์ผลงานเด่นของนักเรียนในปีการ
ศึกษา 2562 ทั้งด้านวิชาการ  ดนตรี  นาฏศิลป์ พร้อมจัด
กจิกรรมแข่งขนักฬีาต้านยาเสพตดิ โดยมุง่เน้นให้นกัเรยีน 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมแข่งขันกีฬาที่ตนเองสนใจ รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน�้าใจเป็นนักกีฬา ปลอดจากอบายมุข 
สิง่เสพตดิ ป้องกนัและลดปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ขอแสดงความยินดี กับนายศุภกิจ สินชัย 
นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ที่ได้
รับเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครตรัง 

โรงเรยีนเทศบาล ๒ (วดักะพงั 
สุ รินทร ์ )  ขอแสดงความยินด ี
กับนายพีรพัฒน์ ภูมิแก้ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ผ่านการ 
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ 
แพทยศาสตร ์  วชิ รพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช 
กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเข้า
แข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
ตรังประจ�าปี 2563 ครั้งที่ 4 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่น18ปีหญิง รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล 
หญิงรุ ่น18ปี รางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันเปตอง ประเภทคู่หญิงและ 
คู่ชาย รุ่นอายุ 16 - 18 ปี และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 15 ปี หญิง

ผลการสอบเสริมปัญญา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์  
ได้รบัรางวลัคะแนนยอดเยีย่ม อนัดบัที ่1 ของจงัหวดัตรงั ดงันี ้กลุม่สาระคณติศาสตร์  
ได้จ�านวน 9 ระดับชั้น ป.2, ป.3, ป.4, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

กลุม่สาระวทิยาศาสตร์ได้ 6 ระดบัชัน้ ป.3, ม.1, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 กลุม่สาระ
ภาษาองักฤษ 1 ระดบัชัน้ ม.5 และได้เหรยีญรางวลัการสอบวชิาการระดบันานาชาติ 
วิชาคณิตศาสตร์ 5 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง

ส่งเสริมกิจกรรม สร้างการเรียนรู้
แก่เด็กและเยาวชน
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รอบรั้ว
โรงเรียน



กจิกรรมโครงกำรเยำวชนไทย
หำ่งไกลยำเสพตดิ ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2562

โครงกำรโรงเรยีนธนำคำร

ขอแสดงควำมยนิดกีบันกัเรยีนในกำร
แขง่ขนังำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน 

ครัง้ที ่69 ระดบัชำติ
สงักดัส�ำนกังำน เขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ  

ณ จงัหวดันครศรธีรรมรำช

ขอแสดงควำมยนิดีกบันักกฬีำ
เซปักตะกรอ้โรงเรยีนเทศบำล ๔ 

(วดัมัชฌิมภูมิ)

ขอแสดงควำมยินดกีบั 
นักกฬีำเปตอง ท่ีไดร้บัรำงวลัในกำร

แข่งขันกฬีำนักเรยีน อปท.  
รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ ครัง้ที ่37  

“นครระยองเกมส์”

โครงกำรเขำ้ค่ำยดำรำศำสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  
จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทย 
ห่างไกลยาเสพตดิ ประจ�าปีการศกึษา 
2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และ 
ผูป้กครอง และห่างไกลจากยาเสพตดิ  
มีกิจกรรมเดินรณรงค์ชุมชนควนขัน  
การแสดงพธิเีปิดฮลูาฮปู แอโรบคิ และ
การแข่งขันกีฬา โดยมีนายตรีเนตร 
เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาลนคร 
ตรังเป็นประธานในพธิ ีและนางธนัยากร  
แพกลุ ผูอ้�านวยการสถานศกึษากล่าว
รายงาน

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) 
จัดโครงการโรงเรียนธนาคาร เพื่อ เป ็นการ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู ้ จักการออมบนพื้นฐาน
การด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง และปลูกฝังนิสัย
รักการออมให ้แก ่ เด็กและเยาวชน รู ้จักการ 
ใช้จ่ายเงนิอย่างเหมาะสม และสามารถพึง่พาตนเอง
ได้ในอนาคต

ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ ่น 14 ปี ชาย  
(ทีม A)  รองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น 14 ปีชาย (ทีม B)  
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น 14 ปี หญิง  
(ทีม B) รองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ ่น 14 ปี หญิง  
(ทีม B) จากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศ 
แห ่งจังหวัดตรัง ประจ�าป ีงบประมาณ 2563  
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชูดติ้ง 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม 3 คน

วันที่  6 มกราคม 2563 จัดโครงการ 
เข้าค่ายดาราศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียน บุคคล 
เยาวชนให้เกิดความรู ้ด้านดาราศาสตร์ อวกาศ 
และมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
พร้อมท้ังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน 
บุคคล และเยาวชนในชุมชนรอบโรงเรียนผ่าน 
การปฏิบัติกิจกรรมด้านดาราศาสตร์

การแข่งขันคัดลายมือ ส่ือภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้รับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันแกะสลักผัก
ผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน

โรงเรยีนเทศบาล ๔ (วดัมชัฌมิภมู)ิ 

โรงเรยีนเทศบาล ๕ (วดัควนขนั)

โรงเรยีนเทศบาล ๓ (บา้นนาตาลว่ง)

โครงกำรสง่เสรมิพระพุทธ
ศำสนำในสถำนศกึษำ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)  
จดัโครงการส่งเสรมิพระพทุธศาสนาในสถานศกึษา 
สังกัดเทศบาลนครตรัง “กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 
8 ก.พ. 2563 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
วันที่ 15 ก.พ. 2563 ณ วัดนิโครธาราม จังหวัดตรัง

กำรแขง่ขนัทำงวชิำกำรระดบั
นำนำชำต ิประจ�ำปี พ.ศ. 2563

นางปัญจมน ชุมคช ผอ.สถานการศึกษา 
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 (รอบ
แรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

ด.ญ.ธนญัญา บวัแดง รางวลัเหรยีญทองแดง  
วิชาคณิตศาสตร์  

ด.ช.ปัณณวัฒน์  เจือกโว้น  / ด.ช.กฤตวัฒน์  
บุญชูวงศ์  รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

โครงกำรรณรงคป้์องกนัยำเสพตดิ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม
ครอบครัวสุขสันต์ ในโครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด  โดยมี  นายวัลลภ ช ่ วยบ� ารุ ง  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนคร
ตรัง เป ็นประธานในพิธีเป ิด พร ้อมด้วยคณะ 
ผู ้บริหารจากเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา  ผู ้ ปกครอง  บุคลากร  และ
นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเสริม
สร้างความรัก ความสามัคคี และป้องกันภัย 
จากยาเสพติด
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กำรประเมนินกัเรยีนรำงวลั
พระรำชทำน

ระดับประถมศกึษำ โรงเรยีน
ขนำดใหญ่ รอบที ่3

กจิกรรมกำรสอน เรือ่ง “วนิยัจรำจร”

กจิกรรมคำรำวำนวทิยำศำสตร ์อพวช. กจิกรรมวนัมำฆบชูำอบรมวนิยัจรำจรหนำ้เสำธง

วันที่ 21 มกราคม 2563 ด.ญ.พัชรวลัย  
ทองศิริธนศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ได้เข้ารบัการประเมนินกัเรยีนรางวลัพระราชทาน 
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ รอบที่ 3 
ซึง่ได้รบัค�าชืน่ชมจากคณะกรรมการ การประเมนิ
อย่างดีเยี่ยม 

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน ้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง  ร ่วมเป ็นเกียรติ 
ในกิจกรรมการสอน เรื่อง “วินัยจราจร” ของสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ โรงเรียน
เทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)  เพื่อเป็นการ 
ปลูกฝ ัง ค ่านิยม ทัศนคติแก ่ เด็กให ้มีการปฏิบั ติ 
จนเป็นกิจนิสัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมคาราวาน
วิทยาศาสตร์ อพวช. โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง  
โดยมีคุณครูอัญชลี ไชยรัตน์ คุณครูพรชัย จริงจิตร 
และคุณครูปุณณัฎฐา แก้วมณี ควบคุมดูแล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารสถาน
ศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์  
และเวียนเทียน ณ วัดประสิทธิชัย เนื่องใน 
วันมาฆบูชา

วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2563 จดักจิกรรมอบรม
วินัยจราจรหน้าเสาธง เรื่อง สัญญาณจราจรกับการ
ขับขี่รถและการใช้ถนนให้ปลอดภัย ให้แก่เด็กและ
เยาวชน

โครงกำรโรงอำหำรออ่นหวำนโครงกำรโรงอำหำรออ่นหวำน

นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์  ผอ.โรงเรียน 
เทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรมป) ได้ประชาสัมพันธ์
เรื่องป้ายโรงอาหารอ่อนหวานให้นักเรียนทราบ
ถึงความส�าคัญ เนื่องจากทางโรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการโรงอาหารอ่อนหวาน กับสาธารณสุข
จังหวัดตรัง โดยได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและได้รับป้ายโรงอาหารอ่อนหวาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาล  ๖  
(วัดตันตยาภิรม)  จัดโครงการนิทรรศการตันตยาภิรม
วิชาการ ครั้งที่ 7  เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ด้านทักษะทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรยีนเทศบาล ๖ (วดัตนัตยาภริม)

โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนบุาลฝนัทีเ่ป็นจรงิ)

โรงเรยีนเทศบาล ๗ (วดัประสทิธชิยั)
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วนัที ่14 ธนัวาคม 2562 เทศบาลนครตรงั ร่วมกบั มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู ้สอนชาวต่าง
ประเทศและครูผู้สอนชาวไทย เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
รู้ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
รามค�าแหง โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ประกอบด้วย การจัดการ
ชัน้เรยีน (Classroom management) การจดัท�าส่ือการเรียนการสอน 
(Material development) เกมและกจิกรรมการสอนภาษาองักฤษเพือ่
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การวัดผลและประเมินผลการเขียน
แผนการสอน และการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการด�าเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษา 
ภาษาต่างประเทศของเทศบาลนครตรัง

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ออกเยี่ยมมารดา
และทารกหลงัคลอดทีบ้่าน ในเขตเทศบาลนครตรงั โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้มารดาหลังคลอดสามารถดูแลตนเองและบุตรได้อย่างถูกวิธี 
พร้อมส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพ่ือสุขภาพพัฒนาการท่ีดี โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้และแนะน�ามารดาหลังคลอดใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แนะน�ามารดาเรื่องการดูแลทารกหลังคลอด 
สาธิตและแนะน�าในการฝึกทักษะท�าความสะอาดช่องปากแก่มารดา
หลังคลอด เป็นต้น

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี
นครตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขนัฟตุบอลเทศบาลนครตรงั ครัง้ที ่2 
ประจ�าปี 2562 ณ สนามกฬีากลางเทศบาลนครตรงั พร้อมด้วยหวัหน้า
ส่วนการงาน และแขกผู้มีเกียรติ โดยมีนายตรีเนตร เหมือนเลื่อน  
รองปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดการแข่งขัน
กฬีาในคร้ังน้ี มเีป้าหมายส�าคญัในการส่งเสรมิการออกก�าลงักายเพือ่
สุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งเพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะ และมาตรฐานการเล่นกฬีาฟตุบอลให้สงูขึน้ ณ สนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรังโดยมีผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

รุ่นอาวุโส 
ชนะเลิศ มหานครตรัง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมพรหมทอง FC
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมฉุย FC 
รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ชมรมปลัด อปท.ตรัง  
รุ่นประชาชน 
ชนะเลิศ  ทีมพรุใหญ่วิลเลจ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมน้องกีต้า
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเมืองกันตัง  
รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ทีมหาดส�าราญ FC
รุ่นเยาวชน 
ชนะเลิศ  ทีม หจก.จิรายุ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ดีแชทวัน ครูก้อง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ตรอกลิเก FC

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที ่งานศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 3  
เทศบาลนครตรัง ด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ตามโครงการ
รณรงค์ให้วคัซนีป้องกนัโรคหดัในกลุม่เดก็อายุ 1-12 ปี ท่ัวประเทศ พ.ศ. 
2562 - 2563 ตามแผนการเร่งรัดการก�าจัดโรคหัดของประเทศไทย 
เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง ณ โรงเรียนตรัง
คริสเตียนศึกษา 

อบรมพัฒนาระบบจดัการศกึษา
ภาษาตา่งประเทศ

กจิกรรมเยีย่มมารดาและทารกหลงัคลอด

การแขง่ขนัฟุตบอลเทศบาลนครตรัง 

ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคหัด 
รร.ตรงัครสิเตยีนศึกษา 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดย 
งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม โดยการ
ด�าเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์กรชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้ โดยผสมผสานทรัพยากร 
ภูมิปัญญา และทุนศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน  
จดัอบรมระหว่างวนัที ่17 - 18 ธนัวาคม 2562 ณ ห้องประชมุ ส�านกังาน 
กศน. จังหวัดตรัง 

เข้าพบนายลือชยั เจรญิทรพัย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัตรัง เพือ่ขอพร เน่ืองใน 
วนัขึน้ปีใหม่ 2563 โดยนายลอืชยั เจรญิทรพัย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั  
ได้ให้ค�าแนะน�าในการท�างานเพื่อพัฒนานครตรังไปสู ่เป้าหมาย 
ที่เทศบาลนครตรังมุ ่งหวัง นอกจากนี้ทางคณะฯยังได้เดินทาง 
เข้าขอพรนายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง โดยในครั้งนี้ 
มีนายนันทโชติ สิงหพันธ์ นิติกรช�านาญการ หัวหน้ากลุ ่มงาน 
กฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ เป็นตัวแทนในการต้อนรับ  
อกีทัง้ยงัเดนิทางเข้าพบพันต�ารวจเอก อรณุ กลุสริวชิย์ รองผูบ้งัคบัการ 
ต�ารวจภธูรจงัหวัดตรงั เพือ่ขอพรปีใหม่ และขอบคณุทางสถานตี�ารวจ
ภูธรจังหวัดตรัง ที่ให้การสนับสนุนก�าลังต�ารวจในการดูแลความ
ปลอดภัยและอ�านวยการจราจรในการจดักจิกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาล
นครตรัง

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง น�าคนพิการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทน 
เข้ารับมอบเกียรติบัตรศูนย์บริการคนพิการที่มีการด�าเนินงานด้าน 
คนพกิารระดบัดเีด่นประจ�าปี 2562 ในงานวนัคนพกิารสากลจงัหวดัตรงั  
ซึ่งส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารประชุม
เฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
วิทยาเขตตรัง โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจ�าปี 2562 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล
นครตรัง พร้อมด้วยนางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
และนางณัฐกานต์ กั่วพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�านัก
ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถ่ินและการสรรหา 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่จดัขึน้ 
โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าจังหวัดตรัง  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

โครงการพัฒนาศกัยภาพชมุชน
ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ขอพรผูว้า่ราชการจงัหวดัตรงั
และหวัหนา้ส่วนราชการ

งานวนัคนพิการสากลจงัหวัดตรัง 2562 

รว่มประชมุเตรยีมความพร้อม
การเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

     วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ 
นายสราวฒุ ิธนาเจรญิสกลุ นายอ�าเภอเมอืงตรัง เพ่ือการประสานการท�างานร่วมกนัในโอกาสตา่งๆ และสวสัดีปใีหม ่2563

สวสัดปีีใหมน่ายอ�าเภอเมอืงตรัง

น า ย วั ล ล ภ  
ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ น า ย ก
เ ท ศ ม น ต รี น ค ร ต รั ง  
พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนการ
งานเทศบาลนครตรัง 
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ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การประชุมเตรียมการรับเสด็จ

กจิกรรมท�าความสะอาดและปรบัปรงุภมูทิศันส์องขา้งถนน บรเิวณเสน้ทางเสดจ็ฯ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาลนครตรัง หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าท่ีฯ ร่วมต้อนรับคณะจาก
เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ๆ  เกีย่วข้อง จ�านวน 270 คน ทีเ่ดนิทางมาศกึษาดงูานด้านการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกจิชมุชนและการส่งเสรมิประเพณวีฒันธรรม
ของท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง ตามโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงานประจ�าปี 2563 ของเทศบาลเมืองปทุมธานี 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 ส�านักงาน
เทศบาลนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ที่จะเสด็จพระราชด�าเนินมาปฏิบัติพระราช 
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหัวหน้า 
ส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุม 
ได้มีการมอบหมายภารกิจงานเตรียมการรับเสด็จในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลนครตรัง 
ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน บริเวณเส้นทางเสด็จฯ 
ตั้งแต่บริเวณแยกสาริกา จนถึง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมเส้นทางรับเสดจ็ฯ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดตรัง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันท่ี 21 มกราคม 2563  ที่ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ�า
จังหวัดตรัง คณะส่วนล่วงหน้า น�าโดย พล.ต.กษิติ์เดช วัฒนวรางกูร 
ราชองครักษ์ในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีร่วมประชมุกับ นายลอืชยั 
เจรญิทรพัย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั และหวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
ในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดตรัง โดยนายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, องค์การอนามัยโลก (WHO), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียบเรียงโดย   : นายพูลมนัส ชาติลีฬหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวปถมาภรณ์ ตรีรัญเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ ใหม่ 2019 

ด้วยความปรารถนาดีจาก.. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

COVID-19
โคโรนา คืออะไร ?

โคโรนา คือ เชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ เป็นสายพันธ์ุหนึ่งของไวรัสที่ท�าให้เกิดโรคเกี่ยวกับ 
ทางเดนิหายใจเช่นเดยีวกบั SARS หรอื MERs ไวรสัโคโรนาพบครัง้แรกทีเ่มอืงอูฮ่ัน่ มณฑลหเูปย่ ์สาธารณรฐั
ประชาชนจีน สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก 
ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก” ในประเทศไทย 
แจ้งเตือน “ระดับ 3 ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง”

กลุ่มเสี่ยง
 ผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยเรือ้รงั นกัทอ่งเทีย่ว ผูเ้ดนิทางไป-กลบัพ้ืนทีเ่ลีย่งการตดิตอ่ 
 ติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสน�้ามูก น�้าลาย ของผู้ป่วย ซึ่งอาจ 

ติดหรือตกอยู่ในสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ อาการ
 ผูป้ว่ยจะเริม่แสดงอาการออกมาภายใน 1 วนั ถงึ 2 สปัดาห ์หลงัจากไดร้บัเชือ้  

โดยอาการเริ่มแรก ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หายใจล�าบาก เหนื่อยหอบ คล้าย 
โรคปอดอักเสบ หากร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต�่า อาจมีอาการรุนแรง
ส่งผลให้เสียชีวิตได้

อันตรายของไวรัสโคโรนา 

 สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้
 สามารถติดเชื้อได้ทั้งคนและสัตว์
 เป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มีวัคซีนเฉพาะ หรือ

ยาเฉพาะส�าหรับการรักษา
 จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

ถึงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทางการจีน
รายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 42,642 ราย เสียชีวิต 
1016 ราย และพบผูป้ว่ยยนืยนันอกประเทศจนี
แผน่ดนิใหญ ่จ�านวน 464 ราย ในประเทศไทย 
32 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จ�านวน 
43,106 ราย ขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจาก
คนสูค่น พบผูป้ว่ยยนืยนัในผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิาร
เดนิทางไปประเทศจนี แตม่ปีระวตัใิกลช้ดิกบัผู้
ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรค

ค�าแนะน�า/วิธีป้องกัน 
 สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า
 หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนน�าไปสัมผัสตา จมูก ปาก 

หลังจากสัมผัสของในที่สาธารณะบ่อย ๆ
 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม
 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

**หากมีอาการป่วยและมีประวัติไปในทีชุ่มชน และคลุกคลีกับผู้ทีมี่อาการไอหรือ
ป่วยอย่างใกล้ชิด ควรรีบไปโรงพยาบาลทีอ่ยู่ใกล้ เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคอย่าง
ทันท่วงที
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เรื่องน่ำรู้
คู่สุขภำพ



ขอเชิญร่วมงาน

ประเพณีชักพระวัดควนขัน
เทศบาลนครตรัง ร่วมกับชุมชนควนขัน

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2563
ชักพระเดือน5ที่เดียวในประเทศไทยณ วัดควนขัน 

พบเห็นเพลิงไหม้ แจ้ง
ดับเพลิงเทศบาลนครตรัง 075-218777
ดับเพลิงย่อย สวนจันทน์ 075-218438

สายด่วน 199 ตลอด 24 ชม.

ระวัง ฟืนไฟ


