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พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง	 เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	
รัชกาลท่ี	9	พระนามเดิม	หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ	 กิติยากร	เป็นพระธิดา 
พระองค์ใหญ่ของพลเอก	พระวรวงศ์เธอ	กรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ	กับ 
หม่อมหลวงบัว	 กิติยากร	 มีฐานันดรเมื่อแรกพระราชสมภพ	 คือ	 
“หม่อมราชวงศ์”	เสด็จพระราชสมภพ	เมื่อวันศุกร์ท่ี	12	สิงหาคม	2475	
สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่า	 “สิริกิต์ิ”	 
มีความหมายว่า		“ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร”
	 นับจากวันท่ี	 28	 เมษายน	 2493	 พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตรได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพธีิราชาภิเษก

สมรส	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง	 ทรงปฏิบั ติพระราชกรณียกิจนานัปการตามแนว 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ทรงงานด้วยความมุมานะ	 และ 
อดทน	ตรากตร�าพระวรกายเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	เพือ่บรรเทาทุกข	์บ�ารุงสุข	
และสร้างรอยยิ้มแก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่างยาวนานตลอดระยะ
เวลากว่า	60	ปี	ด้วยทรงเห็นว่าทุกข์ของราษฎรน้ันรอไม่ได้	แม้จะต้อง
เสด็จพระราชด�าเนินลุยน�า	 บุกป่า	 ฝ่าดงในระยะทางไกล	 อันตราย 
รอบด้าน	มทิรงเกรงกลัวและยอ่ท้อต่อความยากล�าบาก	ด้วยมพีระราช
ประสงค์รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร	และพระราชทาน
พระราชด�าริให้จัดท�าโครงการพัฒนาท่ีหลากหลายท้ังคุณภาพชีวิต	
อาชีพ	และส่ิงแวดล้อมท่ีกระจายไปในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ



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

	 โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สมเด็จพระพันปีหลวง	ทรงคิดค้นวิธีการและน�ากลยุทธ์การพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์
และสร้างระบบสมดุลแห่งธรรมชาติคืนสู่แผ่นดิน	ทรงมีแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม	เมื่อป่าแห้งน�้าแล้ง	แก้ไขด้วยการปลูกป่า	สร้างชีวิตให้คน
อยู่ร่วมกับป่า	อันเป็นการรักษาป่าเพ่ือเพ่ิมน�้า	และสรรพชีวิตในป่า	ขณะเดียวกันราษฎรก็จะมีอาชีพ	อาศัยป่าเป็นแหล่งท�ากิน	ปลูกจิตส�านึกรัก
ในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ	สร้างความสมดุลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	เช่น	โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	โครงการ
ป่ารักน�้า	โครงการหมู่บ้านยามชายแดน	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์น�้า	ในพื้นที่ป่ารอยต่อ	5	จังหวัด	เป็นต้น

	 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม	สมเด็จพระพันปีหลวง	ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลในการสร้างรากฐานของประชาชนจากภูมิปัญญา 
ท้องถิน่	ได้แก่	งานศลิปาชพี	งานหตัถกรรม	เครือ่งจกัสาน	เครือ่งป้ันดนิเผา	ศลิปะพืน้บ้านโบราณ	รวมไปถงึการอนรุกัษ์ศลิปะการแสดงโขนให้ด�ารงอยู่	 
ซึง่ล้วนมคีณุค่าและความงดงามซ่อนอยู	่อนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าในแต่ละท้องถิน่	ผ่านการส่งเสรมิให้ประชาชนได้มอีาชพีท่ีมัน่คง	มคีวามอบอุ่น
ในครอบครัว	โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่อื่น	ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เช่น	โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย

เรียงเรียงข้อมูลจาก:	หนังสือเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	ราชินีศรีแผ่นดิน	โดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

	 โครงการด้านเศรษฐกจิ	สมเดจ็พระพนัปีหลวง	ได้พระราชทาน	“โอกาส”	และ	“ความรู้”	โดยพระราชทานอาชพีจากโครงการศลิปาชพีทีม่ัน่คง	 
ทั้งมีพระเมตตาพระราชทานอุปกรณ์และความรู้แก่ราษฎรได้ผลิตโดยใช้แรงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายสร้าง 
รายได้	มีการจ้างแรงงานไปท�างานในฟาร์มตัวอย่าง	ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้แล้วยังกลับไปท�าได้	นอกจากมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้ว	ยังได้รับ
ความรู้ติดตัวไปสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 โดยท้ังหมดท่ีกล่าวมาขา้งต้นน้ี เปน็เพียงส่วนหน่ึงของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากจ�านวนท้ังส้ินกว่า 948 โครงการ ซ่ึงล้วนเป็นโครงการการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในมิติสังคม มิติศิลปวัฒนธรรม มิติส่ิงแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอาชีพ มีรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีสมบูรณ์และยั่งยืน

“จากภูผาสู่มหานที”

“ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้ยั่งยืน”

“ด่ังแสงสว่างส่องทาง สร้างความมั่นคง”
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น�้าใจชาวนครตรัง ช่วยเหลือกันและกัน ป้องกันภัยช่วงฤดูฝน

	 สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวนครตรังและผู้อ่านทุกท่าน	เรา

กลับมาพบกันอีกครั้งในนางฟ้าสารฉบับเดือนมิถุนายน	 -	กรกฎาคม	

2563	ซึง่เป็นช่วงทีจ่งัหวดัตรงัก�าลงัเข้าสูฤ่ดฝูน	เกดิฝนตกหนักและลม

กระโชกอย่างรุนแรง	ท�าให้ต้นไม้โค่นล้มขวางเส้นทางจราจรในหลาย

พื้นที่	 และอาจเกิดปัญหาเรื่องน�้าท่วมขังและน�้ารอระบายตามมา	 

โดยเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลนครตรงั	ได้เร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าว

ให้ทันท่วงที	 และลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อก�าจัดยุง	ป้องกันโรคภัย

ที่อาจตามมาในฤดูฝน	 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวนครตรัง	

นอกจากนี้เทศบาลนครตรังยังคงด�าเนินงานพัฒนาในโครงการและ 

กิจกรรมอื่น	 ๆ	 ตามแผนการพัฒนาของเทศบาลนครตรังดังเดิม	 

ซึ่งรายละเอียดต่าง	 ๆ	 สามารถอ่านและติดตามได้ในนางฟ้าสาร 

ฉบับนี้ค่ะ

สุดท้ายนี้ใกล้เข้าสู ่ฤดูกาลท่องเที่ยว	 ดิฉันอยากฝากให้พี่

น้องชาวนครตรังทุกท่านเฝ้าระวังตนเองและเน้นย�้านักท่องเท่ียวให้ 

ปฏบิตัตินตามมาตรการป้องกนัต่าง	ๆ 	ตามทีร่ฐับาลได้ประกาศออกมา	 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 

(COVID	-		19)	ไม่ให้กลับมาระบาดซ�้าอีกระลอก	เพื่อความปลอดภัย

ของตัวท่าน	และคนในครอบครัวค่ะ	 แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า…

สวัสดีค่ะ

การ์ดอย่าตก เพื่อการท่องเที่ยว

นครตรังปลอดภัยไร้โควิด - 19

ด้วยควำมเคำรพ

นางจันทิพย์ รังสิปราการ
รองปลัดเทศบำล 

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา  นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง
บรรณาธิการ  นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล 
กองบรรณาธิการ  นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล นางสุมาลี ตาแหลม ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง  
 ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม นายฉัตรชัย ชูผอม หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล นายมนะ โสสนุย ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและ 
 สิ่งแวดล้อม นางสาววนิดา ทะระเกิด ผู้อ�านวยการกองคลัง นายธวัช องศารา ผู้อ�านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  
 รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง นายช�านาญ เรอืงมาก ผูอ้�านวยการส่วนบรหิารส่วนการศกึษา รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการ 
 ส�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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บท
บรรณาธิการ



เรื่อง					
จากปก เที่ยวนครตรัง แบบ New Normal 

สนุก ปลอดภัย 
มั่นใจไร้โควิด – 19

ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยว
ของจังหวัดตรังอีกคร้ังหน่ึง	หลังจาก 
ได้ทรุดตวัลงนบัจากเกดิการแพร่ระบาด 
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	 
อย่างรุนแรง	 ในช่วงคร่ึงปีแรกของ 
ปี	2563	ท่ีผ่านมา	โดยตลอดระยะ
เวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19)	
เทศบาลนครตรัง	 ได้ด�าเนินการ
ดูแลและป้องกันการแพร่ระบาด
ภายในเขตพื้นที่อย่างเคร่งครัด	
ทั้งการลงพื้นที่ให ้ความรู ้แก ่
บรรดาพี่น้องประชาชนในการ 
ปฏิบัติตนและดูแลคนใกล้ชิด 
ให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดฯ	 
การระดมเจ ้าหน้าที่ท�าความ

สะอาดอย่างสม�่าเสมอ	การตรวจเช็ก 

ร้านอาหารในการควบคมุดแูลด้านความปลอดภยัและสขุอนามยั	การคดักรอง 
ผู้เดินทางเข้าออกในเขตพื้นที่เทศบาล	จนเป็นส่วนท�าให้จังหวัดตรังไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่	 เป็นเวลา	 148	 วัน	 (ข้อมูล	ณ	 วันท่ี	 2	 กันยายน	 2563)	 
ซึ่งมั่นใจได้ว่าในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง	 มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID	-	19)	อย่างแน่นอน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีก�าลังจะมาถึง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 และกระทรวงสาธารณสุข	 โดย 
กรมควบคุมโรค	กรมอนามัย	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ได้ออกมาเผยแพร่

• สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะเดินทางและ
 ขณะท่องเที่ยว
• พกเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ 
 และหมั่นใช้เจลล้างมือสม�่าเสมอขณะเดินทาง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาและจมูก และสัมผัส
 ทางกายกับผู้อื่น
• สแกน QR Code ไทยชนะ เมื่อเข้าและออก 
 ณ สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
• นั่งเว้นระยะห่างกัน 1 ที่ เว้น 1 ที่ และรักษาระยะห่าง 
 หากต้องถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเป็นจ�านวนมาก

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีนครตรัง

ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเมื่อท่องเที่ยว 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	(COVID	-19)	“การท่องเทีย่ว	แบบ	New	Normal”	 
ดังต่อไปนี้

“ชาวนครตรงัร่วมใจ”
ไม่ให้โควิด - 19 กลบัมาระบาดอกีระลอก

ด้วยความเข้มงวดในมาตรการต่าง	 ๆ	 ที่เทศบาลนครตรัง 
ได้ด�าเนินการมาในเบื้องต้น	และความร่วมมือในการปฏิบัติตนของ 
นกัท่องเทีย่วตามรปูแบบการท่องเทีย่วแบบ	New	Normal	อย่างเคร่งครดั	 
จะท�าให้การท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครตรังมีความปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	และ
สามารถท่องเทีย่วได้อย่างสบายใจ	เตม็อิม่ในความสวยงามของสถานที่ 
ท่องเที่ยวของนครตรัง	 และสนุกไปกับท่องเที่ยววิถีใหม่ในรูปแบบ	 
New	Normal

ทัง้นีผ้มต้องขอความร่วมมอืพีน้่องประชาชนชาวนครตรงัทุกท่าน  
ในการเป็นเจ้าบ้านทีด่ดีแูลป้องกนัตวัเอง	และปฏบิตัตินอย่างเข้มงวด
ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา	เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาด
ใหม่รอบ	2	และสร้างความม่ันใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มายังนครตรัง
บ้านเราครับ
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คุยกับ
ปลัดวัลลภ



กจิกรรมเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั

วันที่	10	กรกฎาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน	 
พนักงานเทศบาล	 และพนักงานจ้างฯ	 ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	28	กรกฎาคม	2563	เพื่อแสดงความจงรักภักดี	และส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ	ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	ณ	ห้องโถง	ชั้น	 1	
ส�านักงานเทศบาลนครตรัง

วันที่	28	กรกฎาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั	พร้อมด้วยพนักงานในสังกดั	ร่วมใน 
พิธีท�าบุญตักบาตร	ถวายเป็นพระราชกุศล	และร่วมลงนาม	เพื่อถวาย
พระพรชยัมงคล	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว	28	กรกฎาคม	2563		ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	5

วันท่ี	28	กรกฎาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด	ร่วม
พธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ	และจดุเทียนถวายพระพรชยัมงคล	เน่ืองใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	28	กรกฎาคม	2563	
ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่	5

วันท่ี	14	กรกฎาคม	2563	เทศบาลนครตรัง	น�าโดย	นายวัลลภ	
ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนการงาน	 และพนักงานเทศบาลฯ	 ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพร	เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	 
28	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา	(NBT)

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

www.trangcity.go.th06

ฉบับเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

เรื่องเด่น	 
ณ	นครตรัง



กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 

วันที่	29	กรกฎาคม	2563	เทศบาลนครตรัง	น�าโดย	นายวัลลภ	 
ช่วยบ�ารงุ	ปลัดเทศบาล	ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรีนครตรัง	พร้อมด้วย	 
หัวหน้าส่วนการงาน	และพนักงานเทศบาลฯ	ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการพิเศษ	 ถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง	12	สิงหาคม	2563	ณ	ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา	(NBT)

วันที่	 12	 สิงหาคม	 2563	 นายวัลลภ	
ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีนครตรัง	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล	และพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง	ณ	ลานพระบรมราชานสุาวรย์ี	รชักาลที	่5	 
โดยมีนายลือชัย	 เจริญทรัพย์	 ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง	 เป็นประธาน	 เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดี	น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

วันที่	 12	สิงหาคม	2563	นายฉัตรชัย	 
ชูผอม	 หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล	 ร่วมใน
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพาน
พุ่ม	 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ณ	บริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่	5

วันที่	12	สิงหาคม	2563	นางจันทิพย์	
รังสิปราการ	 รองปลัดเทศบาล	 ร่วมในพิธี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง	ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว ์น�้าใน 
แหล่งน�้า	ให้มีความอุดมสมบูรณ์	ณ	สระน�้า 
บ้านนาโพธิ์	 เทศบาลต�าบลท่างิ้ว	 หมู ่ท่ี	 2	 
ต.ท่างิ้ว	อ.ห้วยยอด	จ.ตรัง

วนัท่ี	12	สิงหาคม	2563	นางจนัทพิย์	รงัสปิราการ	รองปลดัเทศบาล	
เป็นประธานในพธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคล	เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง	โดยมีนางสาวน�้าทิพย์	แสงศรีจันทร์	ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน	พนักงานเทศบาล	และพนักงานจ้าง	เข้าร่วม	เพื่อ
แสดงออกถงึความจงรักภักด	ีน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมี
ต่อปวงชนชาวไทย	ณ	ห้องโถงส�านักงานเทศบาลนครตรัง

บันทึกเทปถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ

พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น�าถวายเปน็พระราชกุศล
พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง

พธีิจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เทศบาลนครตรังจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
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วันท่ี	 10	 สิงหาคม	 2563	 นายวัลลภ	
ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 ปฏิบัติหน้าที่	 นายก
เทศมนตรีนครตรัง	 เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระ
ราชบัญญัติ 	 งบประมาณรายจ ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ผ่านระบบวดีทิศัน์ทาง
ไกล	(Video	Conference)	โดยมอีงค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ภาคใต้ฝ่ังอันดามนั	ซึง่ประกอบด้วย	
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาลนคร	และ
เทศบาลเมือง	ทั้ง	17	แห่ง	ร่วมประชุม	ณ	ศาลา
กลางจังหวัดภูเก็ต

พธิเีจรญิพระพทุธสมโภชพระพทุธรปูส�าคญัประจ�าจงัหวดัตรัง
เฉลิมพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิาฯ พระบรมราชินี

ประชมุชีแ้จงกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วนัรพ ีประจ�าปี 2563

วันที่	 1	 มิถุนายน	 2563	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครตรัง	 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธสมโภชพระพุทธรูปส�าคัญประจ�า
จังหวัดตรัง	 เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ	 พระบรมราชินี	 เน่ืองใน 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 42	 พรรษา	 3	 มิถุนายน	 2563	 ณ	 พระอุโบสถ 
วัดกะพังสุรินทร์	 พระอารามหลวง	 อ.เมืองตรัง	 โดยมีนายลือชัย	 เจริญทรัพย์	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	เป็นประธาน

วันที่	7	สิงหาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
นครตรัง	ร่วมเป็นเกียรติและร่วมวางพวงมาลา	เนื่องในวันรพี	ประจ�าปี	2563	ณ	บริเวณหน้าศาล
จงัหวดัตรงั	ซึง่จดัขึน้โดยศาลจงัหวดัตรงัพร้อมด้วยศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัตรงั	ร่วมกับ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายจังหวัดตรัง	 เพ่ือเป็นการ
น้อมร�าลกึถงึพระคณุของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารพพีฒันศกัดิ	์กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธ์ิ	 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย	โดยมีนายจงจิต	เพชรจันทร์กัน	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง	
เป็นประธานในพิธี	
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วันที่15	มิถุนายน	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	มอบนโยบายการท�างานและ 
ให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
โดยเน้นย�้าขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ชุดให้มิดชิด	รองเท้าบูท	หรือ
รองเท้าหุม้ส้น	สวมถงุมอื	และสวมหน้ากากอนามยั	เพือ่ความปลอดภยั 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

วันที่	20	กรกฎาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธานในการประชุม 
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน	ครั้งที่	 6/2563	 เพื่อติดตาม
การด�าเนินงาน	 พร้อมท้ังรายงานผลความคืบหน้าด้านต่าง	 ๆ	 
อันจะน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป	 โดยมีนางจันทิพย์	 
รังสิปราการ	 นางสาวน�้าทิพย์	 แสงศรีจันทร์	 รองปลัดเทศบาล	 
ผู้อ�านวยการทุกส�านัก/กอง	ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ	 
หัวหน้าฝ่ายต่าง	 ๆ	 และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร ่วมประชุม	 
ณ	ห้องประชุมเมขลา	ชั้น	3	ส�านักงานเทศบาลนครตรัง

วนัที	่3	สงิหาคม	2563	นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล	
ปฏิบตัหิน้าท่ีนายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็นประธานเปิดโครงการ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพ้ืนฐาน	ประจ�า
ปีงบประมาณ	 2563	 (กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ส�าหรบัผูน้�าชมุชนและบคุคลท่ัวไป)	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	3	อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
รู้และเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้น�าองค์กรชุมชนบุคคล
ทั่วไป	และผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่
ใช้ในชีวิตประจ�าวันและสามารถใช้สื่อสารได้

โครงการสง่เสริมทกัษะการสือ่สาร
ภาษาตา่งประเทศขัน้พ้ืนฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ประชมุคณะผูบ้รหิารและ
หวัหน้าสว่นการงาน ครัง้ที ่6/2563

มอบนโยบายการปฏบิตังิานแก่
เจา้หนา้ทีข่นเกบ็ขยะนครตรงั
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“กำ�จดัให้เกำลีย้ง ไม่เลีย้งยุงลาย”

วันที่	25	และ	26	พฤษภาคม	2563	ลงพื้นท่ี
ฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดยุง	บริเวณถนนน�้าผุด	ซ.2	ซ.4	 
ซ.6	และซ.8	ถนนบ้านโพธิ์	ซ.1	ซ.3	และ	ซ.5	-	ซ.8	 
ถนนรักษ์จันทน์	ซ.3	ซอยสมเทียม	วัดกะพังสุรินทร	์ 
วดัควนขนั	ถนนวดันโิครธ	ถนนพัทลงุ	ซ.7	ถนนสงัขวทิย์	 
ซ.6	ถนนบ้านโพธิ์	ซ.9	-	ซ.7	ท�าการชุมชนบ้านโพธิ	์
และตลาดบ้านโพธิ์

วันที่	8	มิถุนายน	2563	ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี 
ก�าจัดยุง	 บริเวณวัดควนขัน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ธีรพร	โรงเรียนสังขวิทย์	ถนนอุดมลาภ	ซ.7	-	9	และ
ชุมชนศรีตรัง	3

วันที่	 26	 มิถุนายน	 2563	
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	
3	 ร่วมกับ	 อสม.ศูนย์	 3	 รณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค 
ที่ติดต่อโดยยุง	 พร้อมทั้งก�าจัด
แหล่งเพาะพันธุ ์ยุงลาย	 ในพื้นที่
ชุมชนท่าจีน	ชุมชนท่ากลาง	ชุมชน
หนองปรือ	และชุมชนน�้าผุด

วันที่	25	มิถุนายน	2563	เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข	3	ร่วมกับ	อสม.ศูนย์	3	รณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลอืดออกและโรคทีต่ดิต่อโดยยงุ	ในพ้ืนทีช่มุชน
หนองยวนและชุมชนบางรัก

วันที่	25	มิถุนายน	2563	เจ้าหน้าที่งานป้องกัน 
และควบคุมโรค	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ลงพื้นท่ีฉีดพ่นหมอกควัน	 สารเคมีก�าจัดยุงลาย	
ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ ์ในสถานศึกษาก่อนเปิด 
ภาคเรียนประจ�าปีการศึกษา	2563

	 ย่างเข้าฤดูฝน	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	มอบหมายให้ 
งานปอ้งกันและควบคุมโรค	เทศบาลนครตรัง	เดินหน้าลงพ้ืนที่	ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	พร้อมฉีดพ่นสารเคมี
ก�าจัดยุงลายในเขตพ้ืนที่นครตรัง	 เพ่ือปอ้งกันโรคไข้เลือดออก	โรคชิคุนกุนยา	และโรคอื่น	ๆ	ที่มีพาหะมาจากยุง	 
ในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้
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“กำ�จดัให้เกำลีย้ง ไม่เลีย้งยงุลาย”

วันที่	 9	 กรกฎาคม	 2563	 ลงพื้นที่ฉีดพ่น 
สารเคมีก�าจัดยุง	บริเวณชุมชนบางรัก	ถนนจริงจิตร	
ถนนเวียนกะพัง	บ้านโพธิ์	ซ.2	และ	ซ.4	ถนนพัทลุง	 
ซ.1	ซ.3	และ	ซ.5

วันที่	 15	 กรกฎาคม	 2563	 ลงพื้นที่ฉีดพ่น 
สารเคมีก�าจัดยุงในพื้นที่ชุมชนคลองน�้าเจ็ด	 และ
ชุมชนวัดกุฏยาราม

วันที่	 10	 สิงหาคม	 2563	
ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดยุง	
บริ เวณถนนเพลินพิทักษ ์และ 
ถนนห้วยยอด

วันที่	11	สิงหาคม	2563	ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดยุง	บริเวณถนนพัทลุง	ซ.9	ถนนเพลินพิทักษ	์ 
ชุมชนสรรพากร	ถนนพัทลุง	ซ.4	และ	ซ.6	และถนนเจิมปัญญา

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน

เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยจากสารเคมี

	 การพ่นภายในบ้านเรือนโดยตรง	ให้ปิดหน้าต่างและเปิดประตูทางเข้าพ่น	หากเป็นการพ่นโดยรถยนต์
	 หรือภายนอกบ้านให้เปิดประตูหน้าต่างให้มากที่สุดเพ่ือรับละอองสารเคมี
	 ปกปิดอาหารและเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิดเพ่ือป้องกันปนเปื้ อน
	 นําทารก	เด็กเล็ก	และคนชราออกนอกพ้ืนที่เหนือลมด้านที่ดําเนินการพ่น
	 หากได้รับสารเคมีจากการพ่น	ให้พาผู้ได้รับละอองออกให้พ้นพ้ืนที่พ่น	นั่งพัก	สูดดมยาดม
	 เพ่ือลดอาการคลื่นไส้วิงเวียน
 หากมีอาการแพ้รุนแรง	เช่น	อาเจียนรุนแรง	เป็นลม	หน้ามืดให้นําส่งโรงพยาบาลและแจ้งผู้ดําเนินการพ่น
	 เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้พ่นหมอกควันเพ่ิมเติมไปประกอบการแก้พิษเบื้องต้น

ฉีดยาพ่นก�าจัดยุงลาย
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วันที่	7	สิงหาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
นครตรงั	มอบหมายให้นางจนัทพิย์	รงัสปิราการ	รองปลดัเทศบาล	เป็นประธานเปิดโครงการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ประจ�าปี	 2563	ณ	อาคารอเนกประสงค์	 ชั้น	3	 เทศบาล 
นครตรัง	สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดก�าลังคุกคามขยายวงกว้างมากขึ้น	ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อเดก็และเยาวชน	เทศบาลนครตรงั	มคีวามห่วงใยต่อสภาพปัญหาดงักล่าว	จงึจดัโครงการขึน้เพือ่
พฒันาศกัยภาพของผูน้�าชุมชน	ผูน้�าสตร	ีและสมาชิกในชมุชน	ให้มคีวามสามารถ	มคีวามเข้มแขง็	 
มจีติส�านกึในการเป็นผูน้�า	และมแีนวทางในการจดัท�าแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเหมาะสม	ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่	8	สิงหาคม	2563		นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที ่
นายกเทศมนตรีนครตรัง	มอบหมายให้นางจันทิพย์	รังสิปราการ	รองปลัดเทศบาล	
นครตรัง	 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น	 ประจ�าปีงบประมาณ	
2563	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างองค์ความรู้เรื่องบทบาท	
คุณค่าของความเป็นชายหญิงในสังคม	 พัฒนาการทางเพศ	 การจัดการอารมณ	์
สัมพันธภาพทางเพศ	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน	อีกทั้งป้องกันปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคอันเกิดจากเพศสัมพันธ์	ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	
นอกจากนี้	ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	และรู้บทบาทของตนเอง 
ที่มีต่อสถาบันครอบครัว

วันที่	13	สิงหาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 มอบหมายให้นางจันทิพย์	 
รงัสปิราการ	รองปลดัเทศบาล	ร่วมโครงการเงนิอดุหนนุชมุชนและเพือ่
ความเข้มแข็งของชุมชน	กิจกรรมฝึกอบรมจักสานตะกร้าจากเชือก
พลาสตกิ	กลุม่พฒันาสตรชีมุชนตรอกปลา	ซึง่จดัฝึกอบรมวนัท่ี	13	-	15	
สิงหาคม	ณ	หอการค้าจังหวัดตรัง	อ.เมือง	จ.ตรัง

วันที่	13	สิงหาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
นครตรัง	มอบหมายนางจันทิพย์	รังสิปราการ	รองปลัดเทศบาล	ร่วมในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร	
“การเตรียมความพร้อมการเป็นนักการค้า”	ตามโครงการยกระดบัผูป้ระกอบการและสนิค้าศกัยภาพ
สู่สากล	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ซึ่งส�านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง	ได้ก�าหนดจัดขึ้น	ระหว่างวันที่	 
13	-	14	สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรมธรรมรินทร์	ธนา	อ.เมือง	จ.ตรัง	โดยมีนายลือชัย	เจริญทรัพย	์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	เป็นประธานฯ	เพื่อพัฒนายกระดับผู้ประกอบการและสินค้าจังหวัดตรัง 
ให้เข้าถึงโอกาสทางการค้า	 สามารถก้าวไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ	 อันจะน�าไปสู่การ 
สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ 
จังหวัดตรังจ�านวน	180	ราย	แบ่งเป็น	2	กลุ่มสินค้า	ประกอบด้วย	กลุ่มสินค้ายางพาราไม้ยางพารา	 
จ�านวน	60	ราย	และกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	จ�านวน	120	ราย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ชุมชนตรอกปลาจัดฝึกอบรม
จักสานตะกร้าจากเชือกพลาสติก

ร่วมในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมการเป็นนักการค้า
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เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



เรง่ส�ำรวจและเปลีย่นฝำตะแกรงคูระบำยน�้ำ

เจ้ำหน้ำทีเ่รง่กู้ซำกตน้ไมท้ีโ่คน่ล้มภำยในวัด

ลงพ้ืนทีต่รวจเชก็ไฟสอ่งสวำ่งและกลอ้ง CCTV ใหพ้รอ้มใชง้ำน

เจำ้หนำ้ทีเ่กบ็กูซ้ำกของตน้ไมท้ีล่ม้กดีขวำงถนน

ต้นไม้หักโค่นช่วงฤดูฝน
ระวังอันตราย !

ปลอดภัย
อยู่ห่างต้นไม้ยืนต้นตาย

จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนขาข้างขวาพลาด 
เหยียบลงบนฝาท่อทีช่�ารดุ	บรเิวณขอบฟตุบาท	ถนนรษัฎา	เขตเทศบาล 
นครตรังจนได้รับบาดเจ็บ	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	มอบหมายให้ส�านักการช่าง 
ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที	 ซึ่งพบว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุมีฝาท่อ 
บางจุดช�ารุดและจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีการช�ารุดเป็นรูกว้าง	 จึงได้ 
ท�าการเปลีย่นฝาตะแกรง	รวมถงึมอบหมายให้เจ้าหน้าทีอ่อกส�ารวจ 
ฝาตะแกรงท่อระบาย	หากพบช�ารุดส�านักการช่างจะด�าเนินการ 
เปลี่ยนทันที	 เพ่ือความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชน	

วนัที	่4	สงิหาคม	2563	เจ้าหน้าทีส่�านกัการช่าง	ลงพืน้ทีเ่กบ็กูซ้ากต้นไม้ 
ที่ล้มหักโค่นภายในวัดกะพังสุรินทร์	 พระอารามหลวง	 และวัดกุฏยาราม	 
หลังจากโดนกระแสลมแรงและฝนตกหนักท�าให้โค่นล้มพาดถนน

วันที่	2	 สิงหาคม	2563	เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	เร่งด�าเนินการเคลียร์พื้นที่	ตัดต้นไม้	และเคลื่อนย้าย	
ต้นไม้	ที่หักโค่นล้มทับถนน	หลังจากมีต้นไม้ล้มหักโค่นพาดถนน
หลายจุดจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่

วันที่	 3	สิงหาคม	2563	 เจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง	ลงพื้นที่ส�ารวจไฟ 
ส่องสว่าง	และกล้อง	CCTV	ในเขตเทศบาลนครตรัง	เช็กความพร้อมส�าหรับ
ใช้งาน	เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อการสัญจร

วันที่	16	กรกฎาคม	2563	งานสาธารณูปโภค	ส�านักการช่างเทศบาล
นครตรัง	 น�ารถ	Mobile	Hot	 Recycling	 ลงพื้นที่บริเวณคอสะพานหน้า 
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง	ซ่อมแซมถนนที่ช�ารุด	หลังได้รับแจ้งว่า 
ถนนคอสะพานทรุดตวัส่งผลให้ทางต่างระดบัหวัน่เกิดอบุตัเิหตแุก่ผูท้ีส่ญัจร
ผ่านเส้นทางดังกล่าว

รถ Mobile Hot Recycling 
ประหยดัเวลำ ปลอดภยั ซอ่มแซมถนนคนืสูส่ภำพดี
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ภารกิจ
ส�านักการช่าง



วันที่	25	มิถุนายน	2563	นางจันทิพย์	รังสิปราการ	รองปลัดเทศบาล	
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม	และ	อสม.	ร่วมกับ 
ศูนย์อนามัยที่	 12	 ยะลา	 จัดกิจกรรมไอโอดีนแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2563	 
ณ	ตลาดถนนรื่นรมย์	(เซ็นเตอร์พ้อยท์)

วันที่	1	กรกฎาคม	2563	นางจันทิพย์	รังสิปราการ	รองปลัดเทศบาล	
พร้อมด้วย	นายนันทะ	ทองเพ็ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	 และ 
เจ้าหน้าทีง่านสขุาภบิาลอนามยัสิง่แวดล้อม	และงานวางแผนงานสาธารณสขุ	
กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคที่	12	จังหวัดสงขลา	ในการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่	ปีงบประมาณ	2563	พร้อมทั้งเยี่ยม 
ชมการด�าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	 
ของเทศบาลนครตรัง	

วันที่	22	มิถุนายน	2563	นายวัลลภ	
ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 ปฏิบัติหน้าที ่
นายกเทศมนตรนีครตรงั	มอบหมายให้	งาน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข	 1	 จัดเจ้าหน้าที่
พยาบาลวิชาชีพจากกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม	เทศบาลนครตรงั	ลงพืน้ทีเ่ยีย่ม
บ้านเดก็แรกเกดิ	เพือ่ดแูลสขุภาพประชาชน
ของเทศบาลนครตรัง

วันที่15	 มิถุนายน	 2563	 
นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 
รับมอบถุงมือยาง	 จาก	 3BB	 (ทร ี
บรอดแบรนด์)	เพือ่มอบให้กบัเจ้าหน้าที ่
เก็บขนขยะ	กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม	เพือ่น�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

มอบถุงมอืยำงแกเ่จำ้หนำ้ที่
ขนเก็บขยะนครตรงั

เยีย่มบำ้น
เดก็แรกเกดิ

กิจกรรมไอโอดนีแหง่ชำต ิประจ�ำปี 2563

ตอ้นรบัเจำ้หนำ้ทีป่ระเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนฯ 
ทอ้งถิน่ปลอดบหุรี่
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กิจกรรม



วันที่	17	สิงหาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติ
หน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	เข้าร่วมประชมุ 
กับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาลนคร	
เทศบาลเมือง	กรุงเทพมหานคร	พัทยา	และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล)	 ของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
สภาผู้แทนราษฎร	ณ	ห้องประชุม	405	ชั้น	4	อาคารรัฐสภา	กรุงเทพมหานคร	

วนัที	่19	สิงหาคม	2563	นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล	ปฏบิตัหิน้าที่
นายกเทศมนตรีนครตรัง	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	2	 
ด�าเนินกิจกรรมให้ความรู้สุขศึกษาแก่ผู้มารอรับบริการ	ทั้งความรู้เรื่องโรค 
เบาหวาน	โรคความดนัโลหติสงู	การเฝ้าระวงัโรคหลอดเลอืดสมอง	การเฝ้าระวงั 
โรคหลอดเลือดหัวใจ	 การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ	 และท่าการออก 
ก�าลงักายป้องกนัการหกล้มในผูส้งูอาย	ุซึง่การจดักจิกรรมอยูภ่ายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่	19	สิงหาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีนครตรัง	 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	 3	 
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียนพร้อมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการป้องกันโรค 
ไวรัสโคโรนา	2019	ณ	โรงเรียนเทศบาล	7	(วัดประสิทธิชัย)	

วนัที	่1	กรกฎาคม	2563	นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลัดเทศบาล	ปฏบิตัหิน้าที่ 
นายกเทศมนตรนีครตรงั	พร้อมด้วยนายอภิรกัษ์	นาคฤทธิ	์ผูอ้�านวยการสถาน
ศกึษาโรงเรยีนเทศบาล	8	(อนบุาลฝันทีเ่ป็นจรงิ)	ร่วมให้การต้อนรับ	นายขจรศกัดิ	์ 
เจรญิโสภา	รองผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั	พร้อมคณะกรรมการควบคมุโรคตดิต่อ
จังหวัดตรัง	ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่าง	ๆ	ในสังกัด
เขตเทศบาลนครตรัง	 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเปิดภาคเรียนปลอดภัย 
ห่างไกลโควิด	-	19

ตอ้นรบัและร่วมตรวจเยีย่มสถำนศกึษำ
ในวนัเปิดภำคเรียน

ชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 2
ใหค้วำมรูส้ขุศกึษำแกผู่ม้ำรอรบับรกิำร

ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 3 ตรวจสขุภำพ
นักเรียนและให้ควำมรู้กำรปอ้งกันโควิด - 19
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กิจกรรม



ประชมุผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ครัง้ที ่2/2563ใส่ใจ ศึกษา ไม่หวั่นแม้ช่วงโควิด-19

โรงเรียนเทศบำล ๓ (บำ้นนำตำลว่ง)

กิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการทอ่งเทีย่ว
ในสถานศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยนิดี

รางวัลแหง่ความส�าเร็จ

กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ

ถวายพระพรชยัมงคล

เทเบลิเทนนสิ “ตรงัโอเพ่น”

กิจกรรมวนัไหวค้รู

โครงการวันภาษาไทยแหง่ชาติประชมุผู้ปกครอง ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2563

ประเมนิสถานศกึษาพอเพียง

โครงการอบรมมารยาทไทย ประจ�าปีการศกึษา 2563

พิธถีวายเครือ่งราชสกัการะและถวายพระพร
ชัยมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 
โรงเรยีนเทศบำล ๑ (สังขวิทย์) 

โรงเรยีนเทศบำล ๒ (วดักะพังสรุนิทร)์

วันท่ี	 7	 -	14	สิงหาคม	2563	ณ	 โรงเรียนเทศบาล	๑	 
(สังขวิทย์)	วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู	้ 
ความสามารถในการน�าเสนอแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง
และฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดีในการพัฒนาการ 
ท่องเท่ียวของท้องถิน่ตน	โดยมกีจิกรรมการจดัอบรมเจ้าบ้านน้อย 
การประกวดท�าคลิปวิดีโอแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดตรัง	
การวาดภาพระบายสีสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจในจังหวัด
ตรังและตอบปัญหาความรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว 
ในจังหวัดตรัง

วันที่	 15	สิงหาคม	2563	ณ	ลานกิจกรรมหน้าเสาธง	 
โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	-	มัธยมศึกษาปีที่	3	
เข้าร่วมกจิกรรม	วตัถปุระสงค์โครงการเพือ่มุง่ส่งเสรมิให้นักเรยีน
โรงเรียนเทศบาล	๑	 (สังขวิทย์)	 มีกิริยามารยาทท่ีงดงามตาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา	 
ให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งมารยาทที่ถูกต้อง

วันท่ี	 30	 -	 31	 กรกฎาคม	 2563	 จัดกิจกรรมไหว้ครู	 
ณ	หอประชุม	โรงเรียนเทศบาล	๒	(วัดกะพังสุรินทร์)

วนัที	่29	กรกฎาคม	2563	จดัโครงการวนัภาษา
ไทย	เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตส�านึกของคนไทยทั้งชาติ 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของภาษาไทย

วันท่ี	 19	 กรกฎาคม	
2563	 จัดโครงการประชุมผู ้
ปกครอง	 โดยมีนางปัญจมน		 
ชุมคช	 ผอ.สถานศึกษาเป ็น 
ประธานในการประชุมทาง
โรงเ รียนฯ	 แบ ่งการประชุม
ออกเป็น	 	 2	 ช่วง	 คือ	 ช่วงเช้า	 
ระดับชั้นปฐมวัย	 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	3	และช่วงบ่าย	ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	–	6

วันที่	9	กรกฎาคม	2563	เข้ารับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการฯ

วนัที	่11	สงิหาคม	2563	จดักิจกรรมวนัแม่	ณ	หอประชมุ	
โรงเรียนเทศบาล	๒	(วัดกะพังสุรินทร์)

นางปัญจมน		ชุมคช	 
ผอ.สถานศึกษา	 ร่วมด้วยคณะ
ครู	และนักเรียน	ร่วมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล	 แสดงความ
จงรักภักดี	 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ประจ�า
ปี	2563

ด.ช.โฆษิตไชยเศรษฐ์	 
ศรีสุข	 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	1	รุ่นอายุ	
12	 ปี	 การแข่งขันเทเบิล
เทนนิส	“ตรังโอเพ่น”	

โรงเรียนเทศบาล	๒	(วัดกะพัง 
สุรินทร ์) 	 ขอแสดงความยินดีกับ 
นายธนกฤต	ชูบัว	ที่สอบผ่าน	มีสิทธิ์
เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร	
ในส่วนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

วันที่	11	สิงหาคม	พ.ศ.	2563	คุณวิชัย	สงสีจันทร์	 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เป็นประธาน 
ในพิธี	 ร ่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
ชมรมผู้ปกครอง	ผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากรและนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล	 ๑	 (สังขวิทย์)	 ร่วมพิธีถวายเครื่องราช 
สักการะและถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 2563	 โดยในครั้งนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ชมรมผู้ปกครอง 
และคณะครูเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน	 
ณ	ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนเทศบาล	๒	 (วัดกะพังสุรินทร์)	 ขอแสดง
ความยินดีกับ	1.	ด.ช.พงศธร	รุ่งส่งศรี	2.	ด.ช.ปีติชา	ไตรบุญ	
3.	ด.ช.คฑาวุธ	หาสังข์	4.	นายสรวิช	มากแก้ว	5.	ด.ช.สุรบดี	
นาคพล	6	ด.ช.พงศกร	ปัตตานี	ได้รับรางวัลชมเชย	อันดับ	2	
ระดับประเทศ	การประกวดสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ 
ประเภททีมชายล้วน	 วันท่ี	 24	 กรกฎาคม	 2563	 ณ	 
วดัชนะสงคราม	กรงุเทพฯ	ครผููฝึ้กซ้อมนางบญุญา	กลิน่จนัทร์ 
และนายประเสริฐ	เรียบร้อย
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรยีนเทศบำล ๔ (วดัมชัฌิมภมิู) 

โรงเรียนเทศบำล ๕ (วดัควนขนั)

โรงเรยีนเทศบำล ๖ (วดัตันตยำภริม)
การประกวดบรรยายธรรม

รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ 

พิธเีฉลมิพระเกยีรต ิตอ่หนา้พระบรม
ฉายาลกัษณ ์และพิธถีวายพระพรชยัมงคล

โครงการประชมุผู้ปกครอง

กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ
ประจ�าปีการศกึษา 2563  

กิจกรรมพิธีไหวค้รู
ประจ�าปีการศกึษา 2563

การประชมุผู้ปกครองนกัเรยีน
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

โครงการสง่เสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบรหิารตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศกึษาพอเพียงสู่ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ถวายเทยีนพรรษาและท�าบญุ
เนือ่งในกจิกรรมวนัส�าคญัทางศาสนา

คณะกรรมการประเมนิสถานศึกษา
แบบอยา่งการจดัการเรียนรู้ฯ

กจิกรรมเขา้คา่ยคณุธรรมจริยธรรม

วันที่	9	กรกฎาคม	2563	โรงเรียนได้เข้ารับการประเมิน	จาก
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้	และ 
การบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ประจ�าปี	2563	 
โดยมีการน�าเสนอศูนย์การเรียนรู้ต่าง	ๆ	ของโรงเรียนดังนี้

1.	 ศูนย์การเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 2.	 ศูนย์การเรียนรู ้
เฉลิมพระเกียรติ	 3.	 ธนาคารโรงเรียน	 4.	 ศูนย์การเรียนรู ้ห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ	 5.	 ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรพอเพียงเชิงท่องเที่ยว	 
6.	 ผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง	 7.	 ผลงานนักเรียน
หลักสูตรนวัตกรรมและการบริการ

วันที่	1	สิงหาคม	2563	จัดกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	 ให้แก่นักเรียน 
ชั้นปฐมวัยปีที่	 1	 -	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 
ณ	วัดมัชฌิมภูมิ	อ.เมืองตรัง	จ.ตรัง	เพื่อฝึก
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน

วันที่	 24	 กรกฎาคม	 2563	 ได้ด�าเนินการจัดพิธี
เฉลมิพระเกยีรต	ิต่อหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์	และพธิถีวาย
พระพรชยัมงคล	โดยมนีายสภุาษติ		กณัฐสทุธิ	์	ผอ.สถานศกึษา	 
พร้อมคณะผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากรทางการศึกษา	และ
นักเรียน	 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน	 เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่		8	–	10	มิถุนายน	2563		จัดโครงการประชุมผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น	 
ได้แก่	ระดบัปฐมวยั	ระดบัประถมต้น	และประถมปลายตามล�าดบั	เพือ่ประชุมช้ีแจง
ให้ผู้ปกครองเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน		และนโยบายต่าง	ๆ	
ของสถานศึกษา	 	 ได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน	 เป็นการ
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง	 ครูและนักเรียน	 อีกทั้งร่วมกันหาแนวทาง 
ในการปรบัปรงุแก้ไข	และส่งเสรมิพฒันาการของนักเรยีนให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ

วันที่	 13	กรกฎาคม	2563	ได้น�านักเรียนไปร่วม
ถวายเทียนพรรษาและท�าบุญเนื่องในกิจกรรมวันส�าคัญ 
ทางศาสนา	 เพื่อสืบทอดและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	
พัฒนาจริยธรรม	 รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของ 
ชาวพุทธ	 และน้อมร�าลึกถึงคุณพระรัตนตรัย	 โดยน�า
นักเรียนไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	ณ	วัดมัชฌิมภูม	ิ 
อ.เมืองตรัง	จ.ตรัง

นายวรนิทร	พาหกุาญจน์	กรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 โดยมี 
นางธันยากร	แพกุล	ผอ.สถานศึกษา	กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	 และ 
ส่งเสริมให้ตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที	 
โดยมีตัวแทนคุณแม่เรวดี	คงแทน	มากล่าวความ
รูส้กึต่อลกู	ๆ 	วธิกีารเลีย้งดบูตุร	และ	ด.ญ.ชนนันทัธ์	
เพชรขนั	ลกูตวัอย่าง	กล่าวการปฏบิตัตินเป็นลกูทีด่	ี

นางธันยากร	แพกุล	ผอ.สถานศึกษา	
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด	 และ
นางสาววันเพ็ญ	ชมพูนุช	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ได้กล่าวรายงาน	 จากนั้นผู้อ�านวยการสถาน
ศึกษาพบปะผู้ปกครองชี้แจงนโยบายและการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	และ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อก�าหนดของโรงเรยีน	และมอบทุนการศกึษา
ให้กับนักเรียนจ�านวน	 10	 ทุน	 โดยนางสาว 
อรุณศรี	สัมพันธรัตน์	ครูเกษียณราชการ	

นางธนัยากร	แพกุล	ผอ.สถานศึกษา	เป็น
ประธานเปิดกจิกรรม	และนางมานติา	หมาดเส็น	 
หัวหน้ากิจการนักเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค	์ 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ	
กตัญญูกตเวที	 ระลึกถึงพระคุณ	ครู-อาจารย์	
และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอ
เป็นศษิย์	อนัเป็นการเคารพคร	ูและจัดกจิกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	 เพื่อส่ง
เสริมให้นักเรียนมีลักษณะความเป็นผู้น�าช่วย
เหลือในกิจกรรมงานของโรงเรียนครั้งนี้มีจุด	 
มุง่เน้นส่งเสรมิให้โรงเรยีนเทศบาล	๕	(วดัควนขนั)	 
เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย

นายช�านาญ	เรอืงมาก	ผอ.ส่วนบรหิารการ
ศกึษา	รกัษาการแทนผอ.ส�านกัการศกึษา	ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธีเปิด	และนางธันยากร	แพกุล	
ผอ.สถานศึกษา	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การ
จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียน
ครูบุคลากรและผู้ปกครองได้รับความรู้ตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาใช้	ในชีวิต
ประจ�าวัน	ตลอดจน	สามารถขยายผลสู่สาธารณชน
ได้ให้นักเรียนมีทักษะประสบการณ์มีความรู ้คู ่
คุณธรรมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข	

ด.ญ.ภคพร	อินทรกุล	นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที	่	3	ได้อนัดบัที	่9		การประกวดบรรยายธรรม	รอบชงิชนะเลศิ	 
ระดับประเทศ	ประจ�าปี	 2563	 โล่พระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 จากผู ้ร ่วมประกวดท้ังสิ้น	 19	
จังหวัด	 โดยมีคุณครูวิมล	 ตั้งปรียารักษ์เป็นผู้ฝึกซ้อม 
ได้รับการสนับสนุนจากนายสุภาษิต	 กัณฐสุทธิ์	 ผอ. 
สถานศึกษา
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรยีนเทศบำล ๘ (อนบุำลฝนัทีเ่ป็นจรงิ)

โรงเรยีนเทศบำล ๗
(วดัประสิทธชิยั)

ศนูยพั์ฒนำเดก็เลก็ เทศบำลนครตรงั 

เตรยีมพรอ้มกอ่นเปิดภาคเรยีน

ใหก้ารตอ้นรับหวัหนา้ผูต้รวจราชการ
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่    

นเิทศตดิตามการจัดการเรยีน
การสอนนกัเรยีน

กจิกรรมการก�าจดัแหลง่เพาะพันธุย์งุลาย

มอบชดุนกัเรียน 

คณะกรรมการจากส�านักการศึกษา 
ซึ่งได้ติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนในปีการศึกษา	2563	และให้ค�าแนะน�า
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์วิกฤตโควิด	-	19

วันที่	5	สิงหาคม	2563		นายธวัชชัย	เลี้ยงประเสริฐ	หัวหน้า 
ผู ้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 นายถิรวัฒน์	 
แสงทองล้วน	เลขาฯ	ผต.สถ.	นายศตพงษ์	สนุทรารกัษ์	ท้องถิน่จงัหวดั
ตรัง	นายสมเชต	เรืองอินทร์	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
นางสาวจุฑามาศ	บญุเนือ่ง	หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป	ได้เข้าตรวจเยีย่ม 
โรงเรยีนเทศบาล	๘	(อนบุาลฝันทีเ่ป็นจรงิ)	ในการจดัมาตรการ	การเรยีน 
การสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	
โดยมีนายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาลนครตรังปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง	นายนิวรณ์	แสงวิสุทธิ์	ประธานกรรมการ
สถานศกึษาฯ	นายอภิรกัษ์	นาคฤทธิ	์ผอ.สถานศึกษา	และผอ.	โรงเรยีน 
ทั้ง	7	โรงเรียน	ร่วมให้การต้อนรับ

	 เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันควบคุมโรค	 
โรงพยาบาลตรังเข้ามาติดตามกิจกรรมการ
ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียน

นายทวศีกัดิ	์สมคัรกจิ	ผอ.สถานศกึษา	 
พร้อมด้วยหวัหน้ากลุม่สาระต่างประเทศร่วมกับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่วมนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนนักเรียน

ตัวแทนชุมชนวัดกุฏยาราม	2	มอบชุด
นักเรียนให้กับเด็ก	ๆ

โครงการการศกึษาประสทิธผิล
ของการใชว้ติามนิเอ

โครงการจติอาสานอ้ยโครงการประชมุผู้ปกครอง 

วันท่ี	 30	 กรกฎาคม	 2563	 คณะครูเข้าร่วม 
การประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาประสิทธิผลของการ 
ใช้วิตามินเอ	 เพื่อป้องกันการระบาดและลดความรุนแรง 
ของโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กแบบครบวงจร	ณ	 โรงแรม 
ธรรมรินทร์	ธนา	จ.ตรัง

โครงการจติอาสาน้อย	เป็นการปลกูฝัง 
การมีวินัย	 รู ้จักหน้าท่ีต่อชุมชน	 การมีจิต
สาธารณะ	ผ่านการลงมอืปฏบิตัจิรงิ	เรยีนปนเล่น 
อย่างมีความหมายต่อตัวเด็ก	ในความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา

วันที่	 19	 กรกฎาคม	 2563	 จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง	 โดยมีนาย
วัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 มา
เป็นประธานพร้อมด้วยนางวรรณรัตน์	 เจ ้ยทองศรี	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญ
การพิเศษ	 รักษาราชการแทนผอ.ส�านักการศึกษา	 คณะผู ้บริหารโรงเรียน	
และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	 น�าโดยดร.สฤษดิ์	 ธัญกิจจานุกิจ	 เข้าร่วม 
ในการประชุมครั้งนี้	 โดยมีนายอภิรักษ์	นาคฤทธิ์	 ผอ.โรงเรียนเทศบาล	๘	รักษา
การในต�าแหน่ง	 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	 กล่าวรายงานการจัดประชุม 
ผู้ปกครองในครั้งนี้	คณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบาย	
มาตรการต่าง	ๆ	และการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
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รอบรั้ว
โรงเรียน



บทความสุขภาพ: ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)        เรียบเรียงโดย: งานเผยแพร่และฝึกอบรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
แหล่งข้อมูล: คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชิคุนกุนยา?

1)	 การใส่ใจส�ารวจภาชนะบรเิวณบา้นทีส่ามารถขงัน�า้	และจดัการป้องกนัไมใ่หเ้ป็นแหลง่เพาะพันธุล์กูน�า้ยงุลายอยา่งถกูวธิี
  ตุม่ โอง่ ควรหาฝา หรือมุง้ลวดตาถีม่าปดิปอ้งกนัยงุลายลงไปไขใ่นน�า้ 
  ขารองตูก้บัขา้วหรือรองโตะ๊ควรใสท่รายทมีฟีอสเพ่ือก�าจดัไขแ่ละลกูน�า้ยงุ
  ภาชนะขงัน�า้ทีไ่มไ่ดใ้ชค้วรขดัถแูละคว�า่เกบ็
  จานรองกระถางตน้ไม ้ควรใสท่รายทมีฟีอส ส�ารวจขดัถอูยา่งสม�า่เสมอ เพ่ือปอ้งกนัยงุลายวางไข่
  ขยะ เชน่ ถงุพลาสตกิ ขวดพลาสตกิ ทีส่ามารถมนี�า้มาขงัได ้ควรน�าไปทิง้ 
2)	 การป้องกนัตนเองไมใ่หถู้กยงุกัด 
  ก�าจดัยงุภายในบ้าน
  การนอนในมุง้ หรือนอนในห้องทีม่มีุง้ลวด
  การสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ปิดมดิชดิ
  การจดุยากนัยงุหรือทายากนัยงุ 
 การป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เทศบาลนครตรัง ได้ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดยุงตามก�าหนดการ  
และบรเิวณบา้นผูป้ว่ยและรัศมโีดยรอบ 100 เมตร และมอีาสาสมคัรสาธารณสขุเดนิรณรงค ์แจกทรายทมีฟีอสในชมุชน แตก่ารปอ้งกนัทดีทีีส่ดุ 
คอื การท่ีทุกบ้านร่วมมอืปฏบิตัติามค�าแนะน�าสม�า่เสมอ เนือ่งจากยงุลายเปน็ยงุทีอ่าศัยอยูต่ามบา้นเรอืน ชอบวางไขใ่นน�า้สะอาด ไขย่งุลายสามารถ 
ทนตอ่การขาดน�า้ไดย้าวนานนบัป ีและพรอ้มเจรญิเตบิโตหากมนี�า้ทว่มขงัในภาชนะอกีครัง้หนึง่ หากเราเขา้ใจวงจรของยงุและก�าจดัสาเหตุ 
ไดแ้ลว้นัน้ ตวัเรา ครอบครัว และชมุชนจะปลอดภยัจากโรคดงักลา่ว รวมถงึโรคไขเ้ลอืดออกดว้ย

ใชก้ารรกัษาและรบัประทานยาตามอาการ ไมค่วรรบัประทานยาแอสไพรนิ 
หรอืซือ้ยาแกป้วดเอง เพราะหากเปน็ไขเ้ลอืดออกรว่มด้วยจะท�าให้มีเลอืดออก
มากขึน้

1)	 ระยะฟกัตวั เมือ่ถกูยงุทีม่เีชือ้ชคินุกนุยาไวรสักดั เชือ้จะฟกัตวัประมาณ 2-5 วนั
2)	 ระยะไข	้เมือ่ครบระยะฟกัตวัผูป้ว่ยจะมไีขส้งู 38-40 องศาเซลเซยีส ประมาณ 2-3 วนั และไขจ้ะลดลงอยา่งรวดเรว็
3)	 อาจพบผวิหนงัแดง	หรอืผืน่แดงเลก็	ๆ	ตามตวั เนือ่งจากหลอดเลอืดขยายตวั
4)	 ปวดบรเิวณขอ้	และมกัปวดหลายขอ้พรอ้มกนั ปวดระยะเวลาตัง้แต ่2 สปัดาห ์- 2 ป ีอาจปวดเปน็ ๆ หาย ๆ และ 
 อาจมอีาการขอ้บวมแดงจนขยบัไม่ได ้หรอือาการอืน่ๆ เชน่ ปวดศีรษะ คลืน่ไส ้อาเจยีน ออ่นเพลยีแบบไมจ่�าเพาะรว่มดว้ย
5)	 หากมีอาการดังกล่าวหรือไข้สูง ปวดข้อ	 ควรรีบพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย ซึ่งมีบางกรณีที่ผู้ป่วยอาจเป็น 
 โรคชคุินกนุยาร่วมกบัไขเ้ลอืดออกได้

อาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

การรักษา :
ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ 

ไข้ปวดข้อยุงลาย	

ด้วยความปรารถนาดีจาก.. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

 เขา้ฤดฝูนมาชว่งหนึง่แลว้ ผูป้ว่ยโรคไขเ้ลือดออกและโรคชคุินกนุยาซึง่มยีงุลายบา้นและยงุลายสวนเปน็พาหะน�าโรค 
เพ่ิมสงูขึน้กวา่ชว่งฤดรูอ้นทีผ่า่นมาอยา่งเหน็ไดช้ดั บทความครัง้กอ่นงานเผยแพรแ่ละฝกึอบรมไดน้�าสาระความรูเ้ก่ียวกับโรค 
ไข้เลือดออกมาฝากนักอ่านทุกท่านแล้ว ครั้งนี้ได้น�าสาระความรู้ของโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยามาเผยแพร่ 
แกป่ระชาชนชาวนครตรงั ซึง่ระบาดเพ่ิมขึน้ในฤดูฝนเชน่เดยีวกนั
 โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย หรอืโรคชคินุกนุยา มยีงุลายบา้นและยงุลายสวนเปน็พาหะน�าโรคเชน่เดยีวกบัโรคไขเ้ลอืดออก  
แตจ่ะมอีาการแตกต่างกับโรคไขเ้ลอืดออก คือ โรคชคินุกนุยาจะไมม่ภีาวะเกลด็เลอืดต�า่ จนท�าใหเ้ลอืดออกรนุแรง หรอืเกดิสภาวะ
ช็อกแบบโรคไขเ้ลอืดออก แต่ทัง้นีผู้ป่้วยอาจทรมานจากอาการปวดขอ้เปน็เวลานาน

การป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
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เรื่องน่ารู้
คู่สุขภาพ



	 วันที่	 28	 สิงหาคม	 2563	 นางจันทิพย์	 รังสิปราการ	 
รองปลดัเทศบาล	เป็นประธานในพิธเีปดิโครงการพัฒนาลําคลอง
หนองน้ําภายในเขตเทศบาลนครตรัง	ณ	สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร์	95	โดยมีนายยงยุทธ	เบญจวรางกูล	ผู้อํานวย
การส่วนการโยธา	เป็นผู้กล่าวรายงาน	ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลําคลอง	หนองนํ้า	ภายในเขตเทศบาลนครตรัง	 ให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	กําจัดผักตบชวา	วัชพืช	ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล	ตลอดจนสิ่งกีดขวางการไหลของนํ้า	ภายในลําคลอง	
หนองน้ํา	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ําช่วงฤดูฝน	 
ทั้งยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพนํ้า	รวมถึงเป็นการรณรงค์และ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนในชมุชนไดม้สีว่นรว่มในการพัฒนาปรบัปรงุ
ภมูทิศัน	์และสภาพแวดลอ้มบรเิวณหนองน้ํา	ลาํคลองใหมี้ความ
สวยงาม	โดยมเีจา้หนา้ทีแ่ละกาํลงัพลจากสาํนกังานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง	เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากโรงเรียนตรังคริสเตียน
ศกึษา	ตวัแทนจากชมุชน	และเจา้หน้าท่ีในสงักดัเทศบาลนครตรัง
เข้าร่วมกิจกรรม

ทับเที่ยง
ชาวนครตรัง 

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.

โปรด Check-In และ Check-Out 
ตาม QR Code ดังต่อไปนี้

ร่วมแรง ร่วมใจ
พัฒนาแม่น�้าล�าคลองใสสะอาด


