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ร่วมแรง ตั้งใจ ก้าวสู่ปีใหม่ที่ดีกว่าเดิม
	 สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวนครตรังและผู้อ่านทุกท่านค่ะ	 

เรากลบัมาพบกนัอกีครัง้ในนางฟ้าสารฉบบัเดอืนตลุาคม	-	พฤศจกิายน	 
2563	นบัเป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ	2564		และเป็นฉบบัสดุท้าย
ของปี	 2563	นี้นะคะ	 เหมือนผ่านพ้นมาเพียงไม่นาน	ซึ่งดิฉันหวังว่า
ปี	 2563	ที่ก�าลังจะผ่านไปนี้	 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยเร่ืองราว 
ทีน่่าจดจ�าของใครหลาย	ๆ 	คน	เช่นเดยีวกบัดฉินัและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาล 
นครตรังทุกคน	 ที่เราล้วนมีความประทับใจจากการท�างานท่ีส�าเร็จ	 
ด้วยความตัง้ใจ	ความเตม็ใจ	และความสขุทีไ่ด้ปฏบิตังิานบรกิารสาธารณะ	 
เพื่อบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	แก่พี่น้องประชาชนทุกคน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (โควิด	 -	 19)	 ที่ก�าลังขยายวงกว้างแพร่ระบาดอยู่ในขณะน้ี	 
นับเป็นทิศทางที่ดีส�าหรับเทศบาลนครตรังที่ยังไม่พบจ�านวนผู้ติดเชื้อ 
ในเขตพื้นที่	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	24	ธันวาคม	2563)	แต่ถึงอย่างไรดิฉัน 
อยากขอความร่วมจากพีน้่องประชาชนนครตรงัทกุท่าน	ในการป้องกนั
ตนเอง	 และปฏิบัติตามมาตรการต่าง	 ๆ	 ที่ทางรัฐประกาศออกมา 
อย่างเคร่งครัด	 เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่
ในเขตเทศบาลนครตรัง

สุดท้ายนี้ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ในการกล่าวสวัสดีใหม่	 2564	 
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และทีมงานนางฟ้าสาร	 จะมุ่งมั่นและตั้งใจ	 เผยแพร่ข่าวสารของ
เทศบาลนครตรงั	และข่าวสารทีม่ปีระโยชน์แก่ผูอ่้านทุกท่านต่อไปค่ะ

ป้องกันโควิดระลอกใหม่
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พี่น้องประชาชน	ผ่านพัฒนานครตรังไว้หลากหลายด้าน	ทั้งการมุ่งมั่น 
สานต่อในด้านการพฒันาการศกึษาให้เดก็และเยาวชนได้รบัการศกึษา
ท่ีมคีณุภาพ	ด้วยการทุ่มงบประมาณในด้านศกึษาให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	 เพื่อให้มีความพร้อม 
ในการพัฒนาผู้เรียนในทุก	ๆ	ด้าน	 เพื่อเพิ่มทักษะชีวิต	 เพิ่มโอกาส 
ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและมีโอกาสในการ
แข่งขันทักษะอย่างเต็มศักยภาพ	พร้อมไปกับส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้านศาสนา	อบรมคุณธรรม	จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้เติบโต 
เป็นผู ้ใหญ่ที่มีคุณภาพ	 ไปพร้อมกับการวางแผนถึงการลงพื้นที	่ 
เพือ่	“เข้าถงึและใกล้ชดิ”	กบัพีน้่องประชาชนให้เพ่ิมมากขึน้	ไม่ว่าจะเป็น 
การลงพืน้ท่ีเยีย่มเยอืนประชาชน	ลงพืน้ทีร่ณรงค์	จดัอบรมให้ความรูแ้ก่
ประชาชนในด้านต่าง	ๆ 	ทีจ่ะมปีระโยชน์ต่อการด�าเนินชวีติและพัฒนา
ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพต่อไปได้	รวมไปถึงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ 
รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน	 เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนงานพฒันาท้องถิน่มอบความสขุแก่พีน้่องประชาชนต่อไปครบั

	 สุดท้ายนี้	 ถึงแม้เข้าสู่ปีใหม่ในปี	2564	นี้	 จะเป็นอีกปีหนึ่ง 
ที่เราทุกคนต้องร่วมแรง	ร่วมใจ	กันอย่างแข็งขันอีกครั้งหน่ึง	ในการ
ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	
ระลอกใหม่	 กระผมอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาว 
นครตรังให้เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัวอย่าง
ใกล้ชิด	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเองและสังคม	ไม่ให้เกิดขึ้น
ใหม่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ	ท้ังนี้กระผมและพนักงานเทศบาลนครตรัง	
จะมุง่มัน่ปฏิบตัหิน้าท่ีเพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	(COVID	-	19)	ระลอกใหม่อย่างเตม็ความสามารถ	และจะยังคง
ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ก�าลังเพือ่ให้พีน้่องประชาชนได้รบัสวสัดกิารและ
การบริการทั่วถึง	ขอให้พี่น้องประชาชนชาวนครตรังทุกคนเชื่อมั่นและ
มั่นใจในการท�างานของเทศบาลฯ	และเราจะผ่านวิกฤตโคโรนา	2019	
ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ...ขอบคุณครับ

เรื่อง     
จากปกส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

มุ่งสู่นครตรังแห่งความสุข
ที่เพียบพร้อมในทุกด้าน

ต้องยอมรับว่า	ปี	2563	ท่ีผ่านพ้น 
มานี	้เป็นอกีปีหนึง่ทีใ่ครหลายคนกล่าว
เป็นเสียงเดียวกันว่า	 คือ	 “ปีที่หนัก
หนาสาหัส”	 กันพอสมควร	 มีหลาย
เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สร้าง
ความเครียด	ความกังวลใจให้ผู้คน
ในสงัคม	ทัง้ความหวาดผวาจากการ 
สูญเสียจากเหตุการณ์กราดยิง 
ในห้างสรรพสินค้าท่ีอ�าเภอโคราช	
และจาก เหตุ การณ ์ปล ้ นชิ ง
ร้านทองท่ีจังหวัดลพบุรี	 และ
ความเครียดที่มีผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID	 -	 19)	 ไม่ว่าจะเป็น
ความกลัวต่อการติดเชื้อ	ความ
กังวลใจต่อมาตรการการกักตัว	 

ต่อภาวะเศรษฐกิจ	การตกงาน	และ
การขาดรายได้	 ที่สร้างความเครียดและความไม่มั่นคงต่อการด�าเนินชีวิต 
ของพี่น้องประชาชนตลอดช่วงปีที่ผ่านมา	ซึ่งเทศบาลนครตรัง	ได้ด�าเนินการ
อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ	เพื่อสร้าง 
ความรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยต่อการด�าเนินชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชน	 
ไม่ว่าจะเป็นการท�าความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ	 
การคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการและเข้ามายังเขตพื้นท่ี	การตรวจตราและ
เฝ้าระวังการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ตลอดจนการเยียวยา	 
ช่วยเหลือ	แก่พี่น้องประชาชนให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข	ควบคู ่
ไปกับการด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในด้านต่าง	ๆ	 
เท่าท่ีสามารถด�าเนินการได้ตามเงื่อนไขของสถานการณ์	 เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนยังคงได้รับบริการสาธารณะที่ดีและทั่วถึงต่อความต้องการของ 
พี่น้องประชาชนในทุกด้าน

	 ส�าหรับปี	2564	นี้	เทศบาลนครตรัง	ได้วางแผนมอบความสุขให้แก่

การแพร่ระบาดท่ีเกดิจากการตดิเชือ้ใหม่จากอกีกลุม่ก้อนหนึง่
ซึง่เป็นแรงงานต่างด้าว	ซึง่ไม่ได้เชือ่มโยงกบัการระบาดในระลอกแรก
อย่างตอนสนามมวยหรือผับที่ทองหล่อ

การติดเชื้อที่มีผลพวงอันเกิดจากการระบาดรอบแรกด้วย	 
ซึ่งกรณีการติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครครั้งน้ี	 ไม่ได้เชื่อมโยงต่อมา 
จากการระบาดรอบแรก	และเป็นเชื้อจากข้างนอกเข้ามาใหม่	ไม่ใช่
เชื้อเดิมที่เคยตกค้างในประเทศแล้วแพร่อีกรอบ

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง

	 จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อโควิด	 -	 19	 ในจังหวัด	 
“สมทุรสาคร”	สง่ผลใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกาศ	
“ลอ็กดาวนจั์งหวดั”	ตัง้แตค่นืวนัที	่19	ธนัวาคม	2563	พร้อมกับ 
ทางโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (ศบค.)	 แถลงยืนยันถึงภาวะการ
แพร่เชื้อที่เพ่ิมขึ้น	 โดยยืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 
ประเทศไทยไม่ถือเป็นการ	 “ระบาดระลอก	 2”	 แต่	 คือ	 
“การระบาดระลอกใหม่”

“ระบาดระลอก 2”  VS
ต่างกันยังไง!? • ค�าว่า “ระบาดระลอกใหม่” (Newly Emerging)

• ค�าว่า “ระบาดระลอกสอง” (Re-emerging)

“การระบาดระลอกใหม่”
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คุยกับ
ปลัดวัลลภ



เทศบาลนครตรัง คุมเข้ม 
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 ระลอกใหม่

ผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาล
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้

เทศบาลนครตรัง ขอความร่วมมือประชาชน

	 จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19)	 
ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม	2563	ที่ผ่านมา	ได้ขยายวงกว้างในหลายพ้ืนที่
ของประเทศไทย	รวมถึงมีจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสฯ	เพ่ิมขึ้นเป็นประจ�าในทุกวัน	ทางรัฐบาลจึง 
ได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด	 
เพ่ือเปน็การรว่มปอ้งกันการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสฯ	อกีทางหนึง่	ดว้ยเหตนุีเ้ทศบาลนครตรงั	 
จึงได้ด�าเนินการมาตรการคุมเข้มในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ	 รวมถึงก�าหนดมาตรการส�าหรับ 
ผู้มาติดต่อราชการที่ส�าหรับส�านักงานเทศบาลนครตรังและสถานธนานุบาลอีกครั้งนี้	 
เพ่ือปอ้งกนัการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ระลอกใหม	่ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลฯ 

สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนเข้าส�านักงาน

สแกน	QR	Code	ไทยชนะ	
หรือลงชื่อเข้าใช้บริการ

ปอ้งกนัโควดิ - 19 เริม่ตน้ทีตั่วเอง 
ครอบครัวปลอดภยั สงัคมปลอดภยั 
ประเทศชาตปิลอดภยั

เมื่อวันที่	 	28	ธันวาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็นประธานการประชมุคณะท�างาน
ศนูย์ปฏบิตักิารควบคุมโรคเทศบาลนครตรงั	(ศปก.ทน.ตรงั)	ครัง้ที	่3	/	2563	 
เพื่อประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก�าหนด	และปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID	-	19)

	เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน	พบผู้ติดชื้อในประเทศจ�านวนหน่ึง	 
ซึง่อยูใ่นขดีความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสขุทีส่ามารถควบคมุได้	 
แต่ผู้ที่คาคว่าติดเชื้อกระจายตามพื้นที่ทั่วไป	 เนื่องจากการสัญจรไปมา 
ระหว่างพื้นที่	เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID	-	19)	เทศบาลนครตรัง	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันโรค 
เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	
ส�าหรับส�านักงานเทศบาล	/	สถานธนานุบาล	ดังนี้

	-	 จัดให้มีการควบคุมทางเข้า	 -	 ออก	 ส�านักงาน	 ต้องก�าหนด 
ทางเข้า	-	ออก	ให้ง่ายต่อการคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้น

	-	 มีจุดคัดกรองอาการป่วย	 เช่น	 ไอ	 จาม	 เป็นหวัด	 หอบเหนื่อย	 
ต้องมีเครื่องมือส�าหรับท�าการวัดอุณหภูมิเบื้องต้น

	-		จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 หรือ 
น�้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

	-	พนักงานและผู้มาติดต่อราชการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า	100%

	-	 จัดให้มีจุดบริการลงทะเบียนเข้า	 -	 ออก	 หรือยืนยันตัวตน	 
QR	Code	ผ่าน	Application	ไทยชนะ

	-	 ให้มีการเว้นระยะห่างจุดคัดกรอง	 โดยให้ผู ้เข้ามาใช้บริการ 
อยู่ห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

	-	 หากผู ้รับบริการมีอุณหภูมิมากกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 
ให้เจ ้าหน้าท่ีผู ้ท�าการคัดกรองประสานมายังกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรัง	โทร.	075	-	214020

	-	 ต้องมีการท�าความสะอาดพื้น	 พื้นผิวสัมผัสต่าง	 ๆ	 ภายใน
ส�านักงาน	 รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในจุดคัดกรองทั้งก่อนและหลังการ 
ให้บริการ

	-	 ภายในส�านกังาน	ต้องจดัให้มถัีงขยะแบบมฝีาปิด	และมกีารก�าจดั
ขยะมูลฝอยทุกวัน

	-	 จัดให้มีห้องสุขาที่เพียงพอและจัดให้มีสบู่ล้างมือแก่พนักงาน 
และผู้มารับบริการ	ณ		ส�านักงานเทศบาลนครตรัง

	-	 ควบคุมจ�านวนผู้มารับบริการเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
	อย่างไรก็ตามในท่ีประชุมฯ	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	

ปฏบิตัหิน้าท่ีนายกเทศมนตรนีครตรงั	เน้นย�า้ส�าหรบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน
และประชาชนผูเ้ข้ารบับรกิาร	ณ	ส�านกังานเทศบาลนครตรงั	จะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	100%
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เรื่องเด่น  
ณ นครตรัง



เทศบาลนครตรงั
แต่งเตมิสสีนัให้เมอืง
ในค�่าคนืสง่ทา้ยปีเกา่

ตอ้นรบัปีใหม่

นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เผยว่า	 “แม้ว่าปีนี้เทศบาลฯ
จะงดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	แต่ยังคง
ประดับตกแต่งไฟนับล้านดวงให้ประชาชนได้มาชม
ความงาม	ซึ่งไฟทั้งหมดเป็นการออกแบบและด�าเนิน
การติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมออกแบบจราจร	
(ไฟฟ้าสาธารณะ)	ส�านักการช่างเทศบาลนครตรัง	

	 ในช่วงค�่าจะมีประชาชนชาวจังหวัดตรังและ
นักท่องเท่ียว	 เดินทางมาชมความสวยงามของการ
ประดับประดาไฟแสงสีนับล้านดวง	 ช่วงเทศกาล 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 พร้อมกับถ่ายภาพเป็น 
ที่ระลึก	แม้ว่าปีนี้ทางเทศบาลนครตรังและจังหวัดตรัง
จะไม่มีการจัดงานเคาท์ดาวน์นับถอยหลังวันปีใหม	่ 
เพื่อให้เป ็นไปตามนโยบายมาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโควิด	-	19	รอบใหม่”
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เรื่องเด่น  
ณ นครตรัง



ขอแสดงความยนิดกัีบครแูละนกัเรยีนของโรงเรยีนในสังกดัฯ
ไดร้บัรางวัลประจ�าปี 2562 จากมลูนธิชิว่ยการศกึษาทอ้งถิน่

นายขจรศักดิ์	 เจริญโสภา	ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	เป็นประธาน
มอบรางวัลประจ�าปี	 2562	 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	 โดยมี 
นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล	ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรีนครตรัง	 
และหัวหน้าส่วนการงาน	ผู้บริหารสถานศึกษา	ร่วมแสดงความยินดี	 
ณ	ห้องพระยารัษฎา	ชั้น	5	ศาลากลางจังหวัดตรัง	

	 ด ้วยกรมส ่ง เสริมการปกครองส ่วนท ้องถิ่นและมูลนิธ ิ
ช่วยการศึกษาท้องถิ่น	 ได้ร่วมกันสนับสนุนการศึกษาในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	โดยมจีดุมุง่หมายเพ่ือส่งเสรมิให้สถานศกึษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน	มีศักยภาพในการอบรมสั่งสอนนักเรียนในท้องถิ่นให้มีความ
ประพฤตดิ	ีเป็นผูม้วีชิาความรูค้วบคูค่ณุธรรม	ตลอดจนส่งเสริมให้ชมุชน
เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	โดยในปีการศกึษา	2562	ได้มกีาร
ด�าเนินงานโครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น	ผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่น	และครูดีเด่น	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประจ�าปี	2562	
และโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ประจ�าป ี
การศึกษา	2562	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงาน
ดเีด่น	เป็นทีป่ระจกัษ์	และกระตุน้ให้ครแูละนกัเรยีนมโีอกาสพฒันาและ
แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ	 อันเป็นการยกระดับคุณภาพ 
การศกึษาและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนในสังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

	 จากการด�าเนินโครงการดังกล่าว	 จังหวัดตรัง	 มีครูและนักเรียน 
ของโรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รบัรางวลัประจ�าปี	2562	
จากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	จ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย

• รางวลัครดูเีด่น สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�าปี 2562 
จ�านวน	1	คน	ได้แก่	นางบุตรขรี	ปรีดาศักดิ์	ต�าแหน่ง	ครูช�านาญการ
พิเศษ	โรงเรียนเทศบาล	2	 (วัดกะพังสุรินทร์)	สังกัดเทศบาลนครตรัง	 
ได้รับรางวัล	โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

• รางวลัโครงการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรยีนท้องถิน่ ระดบัประเทศ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 จ�านวน	 2	 คน	 ได้แก่	 เด็กหญิงจิดาภา	 
หนูขวัญ	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนเทศบาล	 2	 
(วัดกะพังสุรินทร์)	สังกัดเทศบาลนครตรัง	ได้รับรางวัล	เหรียญทองแดง	
พร้อมเกียรติบัตร	 ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 
(ภาษาอังกฤษ)	 และนางสาวณัฐณิชา	 ปานสิทธิ์	 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาล	2	(วัดกะพังสุรินทร์)	สังกัดเทศบาล
นครตรัง	 ได้รับรางวัล	 เหรียญทองแดง	 พร้อมเกียรติบัตร	 ประเภท 
คะแนนสูงสุดล�าดับที่	2	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง	 ครั้งที่	 4	 ประจ�าปี	 2563	 
อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2563	ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูวณัฐ	สมใจ	
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันฯ	ณ	สนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรัง	โดยมีนายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
นครตรัง	กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	หัวหน้าส่วนการงาน	และแขก 
ผูม้เีกยีรต	ิร่วมในพธิเีปิด	ส�าหรบัการจดัการแข่งขันกฬีาในครัง้น้ี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ 
การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	 
ช่วยส่งเสริม	 และเผยแพร่	 สนับสนุนการเล่นกีฬาฟุตบอลในรูปแบบการแข่งขัน	 
ทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก	เยาวชน	ในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง 
ตามกฎกติกาของการแข่งขัน

	 และมีพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง	 ครั้งที่	 4	 ประจ�าปี	 2563	 
เมื่อวันที่	 10	 ธันวาคม	 2563	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีนครตรัง	มอบหมายให้นายช�านาญ	เรืองมาก	ผู้อ�านวยการส่วนบริหาร
การศึกษา	 รักษาราชการแทน	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	 เป็นประธานกล่าวปิด 
การแข่งขนัฯ	ณ	สนามกฬีาเทศบาลนครตรงั	โดยมนีายวรรณวทิย์	ขวญัแก้ว	ผูอ้�านวยการ
ส่วนส่งเสริมการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ร่วมมอบเงินรางวัล	พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันฯ	ณ	สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

ผลการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

รุ่นประชาชน
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สท.บ๊อบ By พรุใหญ่วิลเลจ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 วิทยาเขตตรัง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมน้องกีต้า น้องกันตัง 
 By ตรอกลิเก
รุ่นอาวุโส 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมฟุตบอลควนปริง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมปลัด อปท.จ.ตรัง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมมหานคร @ ตรัง

	 เทศบาลนครตรัง	 ก�าหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง	 
ครัง้ที	่4	ประจ�าป	ี2563	ขึน้	ระหวา่งวนัที	่24	พฤศจกิายน	-	10	ธนัวาคม	2563	 
ณ	 สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง	 โดยมีทีมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมทั้งสิ้น	 
จ�านวน	30	ทีม	ได้แก่	รุ่นประชาชน	จ�านวน	7	ทีม	และรุ่นอาวุโส	จ�านวน	23	ทีม

การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563
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วันที	่14	พฤศจกิายน	2563	นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและ
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เนื่องใน	“วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง”	โดยมนีายขจรศกัดิ	์เจรญิโสภา	ผูว่้าราชการจงัหวดัตรัง	 
เป็นประธานในพิธีฯ	 และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
เข้าร่วม	เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ		ณ	หอประชมุโรงเรียน
สภาราชินี	จังหวัดตรัง

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่	 5	 ธันวาคม	 2563	นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน	
พนักงาน	 	 และลูกจ้างเทศบาลนครตรัง	 เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	
2563	 และพิธีถวายพานพุ ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ	์
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 	 พุทธศักราช	 2563	 โดยมีนาย
ขจรศักดิ์	 เจริญโสภา	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีฯ	 
พร้อมทั้งน�าข้าราชการทุกหมู่เหล่า	วางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าว 
ถวายราชสดุดีน ้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี	ที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย	 
ณ	อาคารเฉลิมพระเกยีรต	ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตตรงั
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วันท่ี	3	ธันวาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	 
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็นประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรม 
หลักสูตรสมาร์ทโฟนเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	 เพื่อเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้มี 
ความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้	 โดยผสมผสานทรัพยากร	
ภูมิปัญญา	และทุนศักยภาพของชุมชนและท้องถ่ินเข้ากับวิทยาการ	
เทคโนโลยี	และนวัตกรรมต่าง	ๆ	รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาของตนเอง	โดยมีนางจันทิพย์	รังสิปราการ	 
รองปลัดเทศบาล	 กล่าวรายงานฯ	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน	 
และเจ้าหน้าที่	 ๆ	 เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติฯ	 และเข้าร่วมกิจกรรม	 
ณ	ห้องประชุม	อาคารอเนกประสงค์	ชั้น	1	เทศบาลนครตรัง

วนัท่ี	8	ธนัวาคม	2563	นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล	
ปฏิบตัหิน้าท่ีนายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 
การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ณ	 โรงแรม 
ธรรมรนิทร์	ธนา	จงัหวดัตรัง	โดยมพีนักงานเทศบาล	พนักงานครู	 
พนกังานสถานธนานบุาลเทศบาล	และพนกังานจ้างทีป่ฏบิตัหิน้าที ่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน	 เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	150	คน	 
และได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.อษุณีย์	ทอย	ข้าราชการบ�านาญของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	เป็นวิทยากร
ในการอบรมครั้งนี้	

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประจำาปีงบประมาณ 2564

โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วนัที	่21	ธนัวาคม	2563	นายช�านาญ	เรอืงมาก	ผอ.ส่วนบรหิาร 
การศกึษา	รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกัการศึกษา	เป็นประธาน 
การประชุมคณะท�างานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็ก
นอกระบบการศึกษา	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อแต่งตั้ง 
คณะท�างานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ 
การศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง	โดยคณะท�างานฯ	มีหน้าที่ก�าหนด
แนวทางค้นหา	ส�ารวจ	คดัเลอืก	และจดัเกบ็ข้อมลูเดก็นอกกลุม่เป้าหมาย	 
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง 
ทีต้่องการความช่วยเหลอืและจดัท�าแผนการช่วยเหลอืเป็นรายบคุคล
ให้เหมาะสม	รวมถึงการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	และรายงาน 
ผลการส�ารวจข้อมลู	เพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา
ในด้านทักษะการศึกษาและอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ	 
การสร้างทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล

เทศบาลนครตรัง เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำาปี 2564

เทศบาลนครตรังร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสแบบมีส่วนร่วม

 การประชุมคณะทำางานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วนัที	่29	ธนัวาคม	2563	นายวลัลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบตัหิน้าท่ีนายกเทศมนตรีนครตรัง	เป็นประธานเปิดศนูย์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	2564	โดยมีนายฉตัรชยั	ชผูอม	หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล	กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยนายช�านาญ	เรอืงมาก	ผูอ้�านวยการ 
ส่วนบริหารการศึกษา	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	และ	นายวรรณวิทย์	ขวัญแก้ว	ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา	ศาสนา	
และวัฒนธรรม	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ฯ	เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	รวมทั้ง
คอยอ�านวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชน	กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างทันท่วงที	ณ	วงเวียนอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง

วันที่	22	ธันวาคม	2563	จันทิพย์	รังสิปราการ	รองปลัดเทศบาล	เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสแบบมีส่วนร่วม	 
ณ	ตลาดสดเทศบาลนครตรัง	โดยมีนายปฐมพร	พริกชู	หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	12	จังหวัดสงขลา	กล่าวรายงาน	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเลปโตสไปโรสิสในเขตเทศบาลนครตรัง	เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันการเจ็บป่วย
จากโรคเลปโตสไปโรสิส	และเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ก�าจัดหนูซึ่งเป็นพาหะของโรค

	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้	ได้มีการเดินรณรงค์ให้ความรู้	และสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส	(Leptospirosis)	หรือ	 
“โรคฉ่ีหนู”	 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดฯ	 พร้อมกับมอบเกียรติบัตร	 “ร้านค้าสะอาดปลอดภัย	 ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการป้องกัน 
โรคเลปโตสไปโรสิสแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เสี่ยงสูง”	และมอบเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	2564	น้ี	เทศบาลนครตรังขอใช้โอกาสพิเศษน้ี	ส่งความสุข	มอบความปรารถนาดีแก่ชาวนครตรัง 
ทุกท่าน	ผ่านค�าอวยพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง	(ฝ่ายนิติบัญญัติและส่วนราชการ)	ในนางฟ้าสารฉบับนี้

 “เนือ่งในโอกาสขึน้ปใีหม ่พทุธศกัราช 2564 นี ้ผมขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนอ�านาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีทุกท่านเคารพ

นับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบ 

แต่ความสุข ประกอบกิจการงานใดขอให้ส�าเร็จลุล่วง สมความ

ปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และ 

พบแต่สิ่งดีงามตลอดปีครับ”

 “เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 กระผมพร้อมคณะสมาชิก

สภาเทศบาลนครตรังทุกท่าน ขออวยพรให้พี่น้องชาวนครตรัง 

ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์

พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง และ

ปราศจากโรคภัยทั้งปวง...สวัสดีปีใหม่ครับ”

 แต่เดิมชาวไทยถือว่า วันแรม 1 ค่�าเดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งนับเหมันตฤดูเป็นการเริ่มต้นปี ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อในคติพราหมณ์ คือ ถือเอาวันขึ้น 1 ค่่�า เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์อันเป็นการเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่และเป็นเช่นนั้นตลอดมา 
จนกระทั่งปี 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้เนื่องจากทางราชการได้ใช้หลักทางสุริยคติ 
ซึ่งก็ยังสอดคล้องต้องตามคติพราหมณ์ที่นับเดือน 5 หรือเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เริ่มต้นเข้าศักราชใหม่
 ต่อมาประเทศไทยได้รับแนวคิดความเป็นสากลเข้ามา ทางราชการจึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากมีพระบรมราชโองการให้ตรา “พระราชบัญญัติ
ปีปฏิทิน พุทธศักราช 2483” โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กันยายน 2483 ดังน้ันในปี 2483 จึงมีเพียง 9 เดือน
เท่านั้น คือ เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินของนานาประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นับแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยจึงถือเอาวันที่ 1 มกราคมของ
ทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่จนกระทั่งปัจจุบัน แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงถือว่าวันสงกรานต์ หรือวันที่ 13 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยเช่นเดียวกัน

นายวลัลภ ชว่ยบ�ารงุ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีนครตรัง

นายประสาน ออ่นนอ้ม 
ประธานสภาเทศบาลนครตรัง

ประวตัวินัปีใหมข่องไทย

เรียบเรียงเนื้อหาจาก	https://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest003.pdf
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สัมภาษณ์
พิเศษ



ประชมุผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ครัง้ที ่2/2563สานฝันทางการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนนครตรัง

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บา้นนาตาลว่ง)

ขอแสดงความยนิดี

โครงการ “เสรมิสรา้งคณุธรรมส�าหรบัเยาวชน”

กจิกรรมคา่ยดาราศาสตร์

โครงการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนชัน้ ม.6 ประมวลภาพบรรยากาศ
“โครงการอบรมจรยิธรรม กจิกรรมธรรมศกึษา” 
ชัน้ ตร ีโท เอก ระวา่งวนัที ่17 - 19 ธนัวาคม 2563

โครงการทศันศึกษาดงูานศูนยวิ์ทยาศาสตร์ 
อพวช. ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3

ระหว่างวันที ่9 - 12 ธนัวาคม 2563

อบรมให้ความรูเ้รือ่งดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 หอ้ง SME
ระหวา่งวนัที ่19 - 21 พฤศจิกายน 2563 

โรงเรยีนเทศบาล ๑ (สงัขวิทย์) 

โรงเรยีนเทศบาล ๒ (วดักะพังสรุนิทร)์

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกิจ		สินชัย	ได้รับรางวัล
นักเรยีนรางวลัพระราชทาน	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นขนาดเลก็	 
และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
พระราชทานให้เป ็นแบบอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา 
ในการประพฤติตน	มุ่งมานะศึกษาเล่าเรียน	ระดับช้ันละ	1	คน 
ในประเทศไทย	 ลงหนังสือ	 “ผลงานและความดี	 สมศักดิ์ศรี	 
รางวัลพระราชทาน”	ประจ�าปีการศึกษา	2562

วันที่	 18	 -	 19	 ธันวาคม	 2563	 จัดโครงการ 
ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2563	 กิจกรรม 
ค่ายดาราศาสตร์	 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง	
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน		และให้นักเรียนได้ทบทวนความ
รู้ด้านวิชาการ	ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย	ณ	โรงเรียน
เทศบาล	๑	(สังขวิทย์)	

ได้รับความอนุเคราะห์จาก	พลเอก	ศรุต	 นาควัชระ	 
ผู้อ�านวยการศนูย์ยวุพฒัน์	มลูนธิริฐับรุษุ	พลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	 
เป็นวิทยากร	ให้ความรูเ้พือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจและแยกแยะระดบั
ของการกระท�า	ดี	ปกติ	ชั่ว	“สร้างจิตส�านึกให้ท�าดีและละเว้น
การท�าชั่ว..”

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ เรียน	 ส�าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	6	 เพื่อเตรียมพร้อมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดบัอดุมศกึษา	ระหว่างวนัที	่7	-	13	ธนัวาคม	ณ	ภผูายอดรสีอร์ท

การแขง่หุน่ยนต์ SIAM ROBOT 
Programming Tournament คร้ังที ่1

วันที่ 	 22	 ธันวาคม	 2563	 นายก�าธร	 ไตรบุญ	 
ผอ.สถานศึกษา	ร่วมแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์	ที่สามารถ
คว้ารางวัลชนะเลิศ	หุ่นยนต์อัตโนมัติ	ระดับประถมศึกษา	และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	หุ่นยนต์อัตโนมัติ	ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	จากการแข่งหุ่นยนต์	SIAM	ROBOT	Programming	
Tournament	ครัง้ที	่1	โดยมลูนธิ	ิBlooming	Juniper	Foundation	 
ณ	หอประชุมขุมทองวิไล		มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพ่อแหง่ชาติ 5 ธ.ค. 2563

อวยพรปีใหมค่ณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ขอแสดงความยนิดี

ผู้บริหาร	และคณะครูร่วมอวยพรปี
ใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
โรงเรียนเทศบาล	๓	(บ้านนาตาล่วง)	 เนื่อง
ในวันปีใหม่	พ.ศ.	2564		

ผู ้บริหาร	 และคณะครูโรงเรียน
เทศบาล	๓	(บ้านนาตาล่วง)	เข้าร่วมกจิกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร	 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	
วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 5	 ธ.ค.	 2563	 
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี	 และ 
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอแสดงความยนิด	ีกบัเดก็หญงิสพุรรษา	ศรพีรหม	 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	 2	ประเภทคู่ผสม	การแข่งขันเปตองกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 42	 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต	 9	 
ณ	จังหวัดสตูล	วันที่		24	พฤศจิกายน	2563
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรยีนเทศบาล ๔ (วดัมชัฌิมภมิู) 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขนั)

โรงเรยีนเทศบาล ๖ (วดัตันตยาภริม)
ชว่ยเหลอืนกัเรยีนไดร้บัผลกระทบอทุกภยั

ผลติภณัฑน์�า้พรกิหมยูา่ง “พอเพียง”

กจิกรรมสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม ่2564

ธนาคารใบไม ้รบัฝากใบไม้

กจิกรรมวันที ่5 ธนัวาคมพิธีมอบประกาศนียบตัรธรรมศกึษา
ส�าหรบันกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที ่4 – 6

กจิกรรมวนัครสิตม์าส

กิจกรรมนัง่สมาธติอนเชา้กอ่นเขา้หอ้งเรยีน

กีฬาสานสมัพันธต้์านยาเสพติด

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

จดัโครงการกฬีาสานสมัพนัธ์ต้านยาเสพตดิ	กจิกรรมการแข่งขนั
ฟุตบอล	โดยได้รับเกียรติจากนายภูวนัฐ		สมใจ		รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	ตลอดจนได้รับความร่วมมือจาก
ทีมฟุตบอลข้าราชการอาวุโส	จังหวัดตรังและทีมสื่อมวลชน	ร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล	กระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน	ผู้ปกครอง	
นักเรียน	ชุมชน	เทศบาลนครตรังต้นสังกัด

จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรเพิ่มเติม	 โดยเฉพาะสายศิลป์อาชีพสร้างสรรค์	
สาขาอาหาร	ซึ่งโรงเรียนได้เล็งเห็นความส�าคัญที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเพื่อด�ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน	ดังน้ันคณะผู้บริหาร	และคณะครูจึงได้
ส่งเสริม	สนับสนุน	ร่วมกับนักเรียนช่วยกันคิดค้นรังสรรค ์
เมนูท่ีแปลกใหม่ข้ึนมา	 โดยการน�าตัวหมูย่างเมืองตรัง	 
ซึ่งเป็นอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรัง	กับเมนูถนัด
ของนักเรียน	มารังสรรค์เป็น	น�้าพริกหมูย่าง	ภายใต้แบรนด์
สินค้าชื่อ	“พอเพียง”	ที่มีรสชาติกลมกล่อมสุดอร่อยที่ลงตัว	
เป็นที่สนใจของสื่อหลากหลายช่องทาง

วันที่	 30	 ธันวาคม	 2563	 ผศ.อบ	 
แก้วชูเสน	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล	 5	 (วัดควนขัน)	 
ให้เกียรติเป็นประธานมอบของขวัญ	 และ
อวยพรปีใหม่แก่คณะครูและนักเรียน	 	 โดย 
นางธันยากร	 แพกุล	 กล่าวรายงานการจัด
กิจกรรมตามมาตรการป้องกันโควิด	-	19		แบบ
การเว้นระยะห่างจากสงัคม	(Social	Distancing)	 
ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนของขวัญจาก
ห้างร้านต่าง	ๆ 	ผูป้กครอง	ผูบ้รหิาร	และคณะครู	

วันที่	25	ธันวาคน	2563	จัดกิจกรรม
วนัครสิต์มาส	เพ่ือให้นักเรยีนได้ทราบถงึประวตัิ
ความเป็นมาของวันคริสต์มาส	เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมสนุกรื่นเริง	 เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	โดยนางธันยากร	 
แพกุล	 ผอ.สถานศึกษาอวยพรเนื่องในวัน
คริสต์มาสแก่คุณครูและนักเรียน	

นางธันยากร	 แพกุล	 ผอ.สถานศึกษา	 และ 
คณะครู	 ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในการจัดการขยะ	
ปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 การประดิษฐ์
ตะแกรงล้อมต้นไม้	เพื่อเอาไว้เก็บเศษใบไม้ใบหญ้าที่ 
จะใช้ท�าปุย๋	ช่วยลดโลกร้อน	และประหยดัรายจ่าย	ต่อยอด 
สู่อาชีพเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนและครอบครัว

วันที่	4	ธันวาคม	2563	นางธันยากร	 
แพกุล	 ผอ.สถานศึกษา	 เป็นประธานใน
กจิกรรมเน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 
วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 โดยมีคณะครู	
บุคลากร	และนักเรียนร่วมพิธี	 เพื่อแสดงออก
ซึ่ งความจงรัก ภักดี 	 และน ้อมร� าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ

วนัท่ี	16	ธันวาคม	2563	พระครโูสภณ
พุทธทธารักษ์	อาวาสวัดพระงาม	เป็นประธาน
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา	 นักเรียน	 
คณุครมูานติา	หมาดเสน็	คณุครวูนัเพญ็	ชมพนูชุ	 
และคณะสงฆ์เจ้าพระมหาธรีะยทุธ	จติตฺปญุโฺญ	
ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัตนัตยาภริม	พระอารามหลวง	 
เลขานกุารเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงตรงั	พระใบฏกีาณวร	 
กลฺยาณธมฺโม	 วัดนิโครธาราม	 และพระใบฎีกา 
ธนวัฒน์	ธนวฑฺฒโน	วัดกุฏยาราม	ร่วมพิธี	ประจ�า
ปีการศึกษา	2563

ผู ้บริหารและคณะครู	 เข ้าเยี่ยมเยียนและ 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอทุกภยั	ร่วมด้วย
ช่วยกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการรับทราบปัญหา
และข้อมูลต่าง	 ๆ	 มาด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและ 
ลดผลกระทบต่อการเรียนการสอน	เกิดประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนและทางราชการเป็นส�าคัญ

จัดกิจกรรมนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี	เพื่อให้คนใจเย็น	อ่อนโยน	 
มอีารมณ์แจ่มใส	มคีวามสขุในการเรยีน	เสรมิสร้างทัง้ความจ�าด	ี 
สมองท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้	

ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 และสังคม	 
ฝึกให้นกัเรยีนรูจ้กัเสยีสละ	ร่วมแรงร่วมใจ	มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 
โดยการร่วมกนัพฒันาภายในและภายนอกสถานศกึษา	ตลอดจนส่งเสรมิให้นกัเรยีน
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน	ครู	และบุคลากร
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรยีนเทศบาล ๘ (อนบุาลฝนัทีเ่ป็นจรงิ)

โรงเรยีนเทศบาล ๗ (วัดประสทิธชิยั)

ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็ เทศบาลนครตรงั 

ขอบคณุผูใ้หญใ่จดี

โครงการประชมุผูป้กครอง
ประจ�าภาคเรยีนที ่2 /2563

วันที่	6	ธันวาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง	 เป็นประธานพิธี
เปิดการประชุมผู ้ปกครองประจ�าภาคเรียนที่	 2	 /2563	 โดยมี	 
นายอภิรักษ ์ 	 นาคฤทธิ์ 	 เป ็นผู ้กล ่าวรายงานวัตถุประสงค ์	 
นายช�านาญ	เรืองมาก	ผอ.ส่วนบริหารสถานศึกษา	รักษาราชการ 
แทนผอ.ส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครตรัง	 ร่วมพบปะพูดคุย 
กับผู ้ปกครอง	 พร ้อมด ้วยอาจารย ์ดร.นภาพร	 แก ้วพันนา	 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พูดคุยกับผู้ปกครอง 
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน	ในโปรแกรม	MEP	ของโรงเรียน	 
หลงัจากน้ันผูป้กครองเข้าพบครปูระจ�าชัน้	เพือ่สอบถามรายละเอยีด
เกี่ยวกับการเรียนของเด็ก	ๆ

ประชมุคณะกรรมการบริหารศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็ฯ

โครงการเยีย่มบา้นเดก็

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ	 โดยมีดร.สฤษดิ์	 ธัญกิจจานุกิจ	 ประธานคณะ
กรรมการ	นายวิชัย	สงสีจันทร์	 รองประธาน	นายอภิรักษ์	 
นาคฤทธิ์	 กรรมการและเลขานุการ	พร้อมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ	 ร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ	 เรื่องติดตามการ
ด�าเนินงานของศูนย์ฯ	 และเรื่องพิจารณาประเด็นส�าคัญ 
ในการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

จัดโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	ผู้ปกครองกับ 
ครูประจ�าชั้น	ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครอง	เด็กนักเรียน	และครู	ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนักเรียนในด้านการเรียน	อุปนิสัย	
การคบเพือ่น	การเล่น	โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้เห็นชีวติความเป็นอยูท่ี่แท้จรงิของเดก็นกัเรยีน	ขณะทีอ่ยูบ้่านและเพือ่แนวทางสร้างความ
ร่วมมอืทีด่ใีนการช่วยเหลอืป้องกนัแก้ไข	และพฒันาเดก็นกัเรยีน	ทีอ่ยูใ่นความปกครองให้เป็นคนด	ีมคีณุธรรม	จรยิธรรมของสงัคมต่อไป

นายทวีสิทธิ์	 สมัครกิจ	 ผอ.สถานศึกษาฯ	 กล่าว 
ขอขอบคุณ	คุณจตุพล	แซ่โง้ว	ศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ	ที่มอบ
ทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้อง	ๆ	ที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายทวีสิทธิ์ 	 สมัครกิจ	 ผอ.สถานศึกษาฯ	 เป็น
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	โดยคุณธรรม 
จริยธรรมเป ็นกระบวนการท่ีส�าคัญในการพัฒนาคนให ้
มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได ้อย ่างรู ้ เท ่าทัน
การเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศ
ชาติ พึงประสงค ์ 	 เหมาะแก ่กาลเวลาและบริบทสังคม
ไทยดั งปรากฏจากนโยบายทางการปฏิ รูปการ ศึกษา 
ให้ความส�าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้	 โดยยึดผู้เรียน 
เป็นศูนย์กลาง	 มีการจัดกระบวนการเรียนรู ้	 ที่สอดคล้อง 
กับความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน	 เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรม	จริยธรรม	 เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนท่ี
สมบูรณ์	คือ	เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุขอย่างแท้จริง	

นายช�านาญ	เรอืงมาก	ผอ.ส่วนบรหิารการศกึษา	รกัษาราชการ 
แทน	ผอ.ส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครตรัง	พร้อมด้วยนางศิลา	 
สงอาจินต์	 ศึกษานิเทศก์	 และคณะกรรมการติดตามการพัฒนา 
ผู้เรียนเรื่องการอ่านออก	เขียนได้	ให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบ
สื่อการสอนเสริมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม

ตดิตามการพัฒนาผู้เรยีน
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รอบรั้ว
โรงเรียน



ทาสขีอบทางถนน เพ่ิมความชดัเจน ปลอดภัย แกป่ระชาชน

นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที ่
นายกเทศมนตรีนครตรัง	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส�านัก 
การช่าง	ด�าเนนิการปรบัปรงุสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกสญัญาณ
และแบ่งเขตเส้นทางในการสัญจรบนท้องถนน	ด้วยการ
ทาสีขอบทาง	ขาว	–	แดง	ใหม่ให้เห็นชัด	เพื่อให้ประชาชน
ผู้ใช้รถและถนน	มีสัญญาณบอกเขตเส้นทางอย่างชัดเจน	
และเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน		

เจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง	เทศบาลนครตรัง	ด�าเนินการปรับปรุงวางท่อน�้าเสีย	 
บริเวณหน้าส�านักงานขนส่งจังหวัด

เจ้าหน้าที่ส�านักการช่าง	 เทศบาลนครตรัง	 ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบางส่วน 
ที่เสียหาย	บริเวณถนนห้วยยอดซอย	 9	 เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	ปลอดภัยแก ่
ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว

ปรบัปรงุวางทอ่น�้าเสยี

ซอ่มแซม พ้ืนผวิจราจร
เพ่ือความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชถ้นน
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ภารกิจ
ส�านักการช่าง

ต้อนรับปใีหม่ด้วยบริการใหม่
เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน

รับช�าระเงินผ่านพร้อมเพย์
	 บริการใหม่จากเรา	(รับช�าระ	ณ	สถานธนานุบาลฯ	เท่านั้น)
	 จ่ายผ่านแอพพิเคชั่นได้ทุกธนาคาร
	 ไม่เสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม
	 ไม่ต้องเสียเวลาไปถอนเงินที่ธนาคาร
	 ไม่อยากพกเงินสด
	 สะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย
	 ลดความเส่ียงจากเชื่อไวรัสโคโรน่า	2019

หมายเหตุ	*	ไม่รับส่งดอกเบี้ยออนไลน์	 	**	แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะช�าระเงินผ่านพร้อมเพย์

สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้	3	ช่องทาง	ดังนี้
	075-218131	,	062-7078131

  lin.ee/YkdeDXC
 m.me/pawnshop.trang   

(ในวันและเวลาราชการ	เวลา	08.00	-	16.00	น)



ระหว่างวันที่	 19	 -	 21	 ตุลาคม	
2563	เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	3	 
จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์	“คนไทยฟันดี
สดดุสีมเดจ็ย่า”	ตลุาคม	2563	เดอืนแห่งการ 
รณรงค ์ดูแลสุขภาพช ่องปากคนไทย	 
เนื่ องในวันคล ้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 
และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	2563

วนัที	่6	พฤศจกิายน	2563	เจ้าหน้าทีศ่นูย์บรกิารสาธารณสขุ	กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม	ร่วมกับงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตรังและอาสาสมัคร 
ผูดู้แลผูส้งูอาย	ุ(Care	Giver)	ลงพืน้ทีเ่พือ่แนะน�าและมอบหมายการดูแลผู้สูงอาย ุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครตรัง	 จ�านวน	 12	คน	แก่อาสาสมัครบริบาล 
ท้องถิน่	(อสบ.)	จ�านวน	2	คน	เพือ่ร่วมกันดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิต่อไป

วนัท่ี	12	พฤศจกิายน	2563	เจ้าหน้าทีศ่นูย์บรกิารสาธารณสขุ	3	เยีย่มตดิตาม
สถานการณ์โรคตดิต่อช่วงต้นฤดหูนาวในนกัเรยีนระดบัอนบุาล	และมอบยาก�าจดัเหา 
พร้อมอุปกรณ์ส�าหรบันักเรยีนใช้ดูแลตนเองช่วงปิดภาคเรยีน	ณ	โรงเรยีนเทศบาล	6	 
(วัดตันตยาภิรม)	โรงเรียนเทศบาล	7	(วัดประสิทธิชัย)	และโรงเรียนตรังคริสเตียน
ศึกษา

วันที่	16	พฤศจิกายน	และ	17	ธันวาคม	2563	ศูนย์บริการสาธารณสุข	3	
เทศบาลนครตรัง	ลงเยี่ยมมารดาและทารก	ตามกิจกรรมเยี่ยมมารดาและทารก 
หลังคลอดที่บ้านร่วมกับงานทันตสาธารณสุข	 ซึ่งมีการประเมินความรู้เร่ืองการ 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การบีบน�้านมเก็บ	การดูแลสุขภาพช่องปากและอื่น	ๆ	พร้อมฝึก
ทักษะอุ้มลูกเข้าเต้านม	การห่อตัวแบบต่าง	ๆ	การพับผ้าอ้อม	การเช็ดเหงือกทารก	
และอื่น	ๆ

วันที่	18	และ	24	พฤศจิกายน	2563	เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	3	
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 เภสัชกร	พยาบาลวิชาชีพ	ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
โรคเรื้อรังเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น	 และให้ค�าแนะน�าการดูแลผู้ป่วย	 
ให้ค�าแนะน�าการใช้ยาประจ�าตัวที่ถูกต้องและผลข้างเคียงจากการใช้ยา

วันที่	12	พฤศจิกายน	2563	เทศบาลนครตรัง	ร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์
จังหวัดตรัง	 และสโมสรโรตารีตรัง	 จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า	ตามพระปณิธานศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควฒัน	วรขัตติยราชนารี	
ให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าและท�าหมนัสนุขักบัแมว	โดยมนีางจนัทพิย์	 
รังสิปราการ	รองปลัดเทศบาลนครตรัง	พร้อมด้วยนายมนะ	โสสนุย	ผู้อ�านวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	และเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์	กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครตรัง	เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการรณรงค์
“คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า”

นครตรังร่วมกับรพ.ตรัง ดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ดูแลนักเรียนช่วงต้นฤดูหนาว

กิจกรรมเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
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วันที่	12	พฤศจิกายน	2563	ศูนย์บริการสาธารณสุข	1	จัดประชุมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	เพื่อชี้แจง
แนวทางการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัการระบาดระลอกใหม่ของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา	2019	(โควิด	-	19)	

วันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2563	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 ร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทน
พนกังานเทศบาล	(ปลดัเทศบาล)	ในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัตรงั	 
(กรณีครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง)	โดยมีนายภูวนัฐ	สมใจ	รองผู้ว่าราชการ
จังหวดัตรัง	เป็นประธานในการประชุมฯ	ณ	ห้องมรกต	ชัน้	5	ศาลากลางจงัหวดัตรงั	 

วันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2563	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 
ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง	 เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง	
เพือ่พจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถิน่	(พ.ศ.	2561	-	2565)	เพิม่เตมิ 
/	เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	5	/	2563	และประชุมประชาคมท้องถิ่น 
คร้ังท่ี	 2	 /	 2563	 เพ่ือให้ประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณา 
ให้ความเหน็ชอบการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ฯ	และมส่ีวนร่วม 
ในการเสนอปัญหาความต้องการ	 เพื่อก�าหนดทิศทาง
การพัฒนาเทศบาลนครตรัง	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 1	 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

วันที่	 18	 พฤศจิกายน	 2563	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธานการประชุมหัวหน้า 
ส่วนราชการ	ครั้งที่	10	/	2563	เพื่อติดตามการด�าเนินงาน	พร้อมทั้งรายงาน 
ผลความคบืหน้าด้านต่าง	ๆ 	โดยมนีางจนัทร์ทพิย์	รงัสปิราการ	รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ�านวยการทุกส�านัก/กอง	ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ	หัวหน้า
ฝ่ายต่าง	ๆ	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุมเมขลา	 
ชั้น	3	ส�านักงานเทศบาลนครตรัง

ประชมุหวัหนา้สว่นการงาน คร้ังที ่1O / 2563 ประชมุอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ่า้น (อสม.)

การประชมุคดัเลอืกกรรมการ
ผูแ้ทนพนกังานเทศบาล

ประชมุพิจารณารา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ฯ 
และประชมุประชาคมทอ้งถิน่
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วันที่	24		ธันวาคม	2563	นางจันทิพย์	รังสิปราการ	รองปลัดเทศบาล	
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู ้ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร	พ.ศ.	2561	แก่ผูป้ระกอบ
กจิการจ�าหน่ายอาหารและผูส้มัผสัอาหารทีอ่ยูภ่ายใต้กจิการจ�าหน่ายอาหาร
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

วนัที	่24	ธนัวาคม	2563	นางวันทนา	ฝันเชยีร	นางเบญจวรรณ	ชัน้สกลุ	
และเรืออากาศเอกหญิง	ณภัสสรณ์	รุจิเลิศฐากรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ประจ�า
ศูนย์บริการสาธารณสุข	1	เทศบาลนครตรัง	ออกเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควน
วิเศษมูลนิธิ	ร่วมกับ	ทีมแพทย์	พยาบาล	และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลตรัง	
เพือ่ตรวจเยีย่มและตดิตามเฝ้าระวงัโรคตดิต่อต่าง	ๆ 	ของโรงเรยีนในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ

วันที่	22	ธันวาคม	2563	นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านคลัง	 อ�าเภอบางบาล	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 
ซึ่งได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการดี
ด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต	และส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมตามหลัก

วันที่	 26	 ธันวาคม	 2563	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรนีครตรงั	พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนการงาน	พนกังาน
เทศบาล	และลูกจ้าง	ร่วมท�าบุญส�านักงานเทศบาลนครตรัง	เนื่องในโอกาส 
ส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่	 2564	 เพ่ือความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศล 
ให้แก่นายอภิชิต	 วิโนทัย	 อดีตนายกเทศมนตรีนครตรัง	 ณ	 ส�านักงาน 
เทศบาลนครตรัง

ท�าบญุส�านักงานเทศบาลนครตรงั ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูาน อบต.บ้านคลงั

อบรมความรูด้า้นสขุาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯ

ตรวจเยีย่มและตดิตามเฝา้ระวงัโรคตดิตอ่
ภายในโรงเรยีนเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบ

ธรรมมาภบิาล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ศกัยภาพของบคุลากรของ 
คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต�าบล	พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	และ
พนักงานจ้างองค์กรบริหารส่วนต�าบลบ้านคลัง
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	 เมือ่ทราบวิธีการดูแลจติใจแลว้	เทศบาลนครตรงัขอแนะน�าวธิกีารสยบเครยีดดว้ยเทคนคิผอ่นคลายกล้ามเนือ้	โดยนายแพทยก์ติตก์ว	ีโพธิโ์น	
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจติเวชนครราชสีมาราชนครนิทร	์ทีม่ขีัน้ตอนงา่ย	ๆ	สามารถท�าไดด้ว้ยตนเอง	ใชไ้ดท้กุวยั	ในการฝกึปฏบิตัใิหท้�าในสถานทีท่ีม่ี 
ความสงบ	นัง่ในทา่สบาย	คลายเส้ือผา้ให้หลวม	ถอดรองเทา้	หลับตา	ท�าใจใหว้า่ง	ใหส้มาธจิดจอ่อยูท่ีก่ล้ามเนือ้สว่นตา่ง	ๆ	ของรา่งกายทีจ่ะฝกึเกรง็ 
และคลายออกโดยใชเ้วลาเกรง็นานประมาณ	3	-	5	วนิาท	ีและผอ่นคลายนาน	10	-	15	วนิาท	ีจงึเริม่เกรง็ซ�า้ใหม	่ทัง้นีเ้พ่ือผลในระบบการไหลเวยีนเลอืด
ดว้ย	ตามขัน้ตอนต่อไปนี้

บทความสุขภาพ: ดูแลจิตใจ ให้ผ่านวิกฤตโควิด - 19 รอบใหม่        เรียบเรียงโดย: งานเผยแพร่และฝึกอบรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

อ้างอิง: http://xn--y3cri.com/contents/view/750, https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30332 

โควิด - 19 รอบใหม่

ก�ำมอื
1. มอืและแขน ท�าทลีะขา้ง เริม่จากขา้งขวา ใหเ้หยียดแขนออก แลว้ก�ามอืและเกรง็แขนนาน 
 จากนัน้ใหค้ลายออกและท�าซ�า้ แล้วสลับมาทีม่อืและแขนขา้งซา้ยดว้ยวธิเีดยีวกนั
2. หนา้ผาก โดยการเลกิคิว้สงูแล้วคลาย และการขมวดคิว้แลว้คลาย
3. แกม้ ตา จมกู โดยการหลบัตา แล้วย่นจมกู จากนัน้ใหค้ลาย
4. ขากรรไกร ลิน้ ริมฝีปาก โดยการกดัฟนั แล้วใชลิ้น้ดนัทีเ่พดานปากแลว้คลาย 
 และเมม้ปากใหแ้นน่ แลว้คลาย
5. คอ โดยกม้หนา้ใหค้างจรดคอแล้วคลาย จากนัน้ใหเ้งยหนา้จนสดุแลว้คลาย
เงยหนำ้
6. อก ไหล ่และหลงั ดว้ยการสดูหายใจเขา้ลึก ๆ กลัน้ไวส้กัครูแ่ลว้คอ่ย ๆ ผอ่นออก 
 และยกไหล่ทัง้ 2 ขา้งใหส้งูแล้วคลาย
7. หนา้ทอ้งและกน้ ดว้ยการแขมว่ทอ้งใหส้ดุแลว้คลาย จากนัน้ใหข้มบิทีก่น้แลว้คลาย
8. เทา้และขาขา้งขวา โดยการเหยียดขาออก และงอนิว้เทา้ทัง้หมดแลว้คลาย จากนัน้
 ใหก้ระดกปลายเทา้ขึน้และคลาย และเปลีย่นมาท�าทีเ่ทา้และขาขา้งซา้ยดว้ยวธิกีารเดยีวกนั 

1.	 ลดกำรเสพขำ่วท่ีสร้ำงควำมวติกกังวลและบัน่ทอนจติใจตำ่ง	ๆ	
	 เนือ่งจากการระบาดรอบใหมท่ีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็	จึงมกีารน�าเสนอ 
ข่าวและข้อมูลมากมาย	 รวมถึงข่าวปลอมที่ท�าให้เกิดความตระหนก 
ตอ่สถานการณก์ารระบาด	หากเสพขา่วมากเกนิไปอาจะท�าใหเ้กดิภาวะ
วิตกกังวลน�าไปสู่ภาวะเครียดสะสมได้	 ดังนั้นการลดการรับข้อมูล 
จงึเปน็ทางหนึง่ทีช่ว่ยลดสาเหตุของความเครยีดได้
2.	 พูดคยุกบัคนในครอบครัว	เพ่ือน	คนรัก	หรือคนทีไ่ว้ใจ	
	 การไดพุ้ดคยุหรอืระบายความรูสึ้กเครยีดทีส่ะสมอยูใ่นจติใจ	กบัคน 
ในครอบครวั	คนรกั	หรอืเพ่ือนทีไ่วใ้จได้	ก็เปน็อกีทางหนึง่ทีจ่ะสามารถ
ระบายความเครยีดผา่นการมปีฏสิมัพันธก์บัคนรอบขา้ง	และการไดร้บั 
ค�าปลอบประโลม	ใหก้�าลงัใจถือเปน็วธิลีดความเครยีดทีไ่ดผ้ลอยา่งยิง่

ข้อแนะน�าในการดูแลจิตใจ ให้ผ่านวิกฤตโควิด - 19 รอบใหม่ 

ด้วยความปรารถนาดีจาก...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

	 ตอ้งยอมรบัวา่สถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ	-	19)	สง่ผลกระทบตอ่สงัคมไทย 
ในหลายดา้นรวมถงึผลกระทบตอ่จติใจของประชาชนทีก่อ่ใหเ้กดิความกงัวลใจอยา่งมากตอ่สถานการณก์ารระบาดที ่
กลบัมาเกดิขึน้อกีครัง้	ส่งผลใหเ้กิดความเครยีด	ความกงัวลใจ	ทัง้ความกลัวตอ่การตดิเชือ้	ความกงัวลใจตอ่มาตรการ
กกัตวั	ความทกุขท์ีต่อ้งหา่งไกลจากครอบครวั	ซึง่เปน็สาเหตทุางตรง	รวมถงึความเครยีดและกงัวลใจทีม่าจากสาเหตุ
ทางออ้ม	เชน่	ภาวะเศรษฐกิจ	การตกงาน	ขาดรายได	้และแนวโนม้ของการระบาดทีย่งัทรงตวัโดยไมม่ทีทีา่วา่จะจบลง	
เมือ่เวลาผา่นไปนานเขา้ความเครยีดและกังวลใจเหล่านีจ้ะยิง่เกดิการสะสม	เพ่ิมทวคีณูจนสง่ผลตอ่จติใจอยา่งรนุแรง	
ดงันัน้การดแูลจติใจใหผ้า่นพ้นชว่งเวลาวกิฤตนีจ้งึมคีวามส�าคัญอยา่งมาก	เทศบาลนครตรงัจึงมขีอ้แนะน�าในการดแูล
จิตใจ	ใหผ้า่นวกิฤตโควิด	-	19	รอบใหม	่มาให้แก่ชาวนครตรงั

หากท่านรู้สึกเครียดจนถึงขีดสุดและไม่สามารถหาทางออกได้ท่านสามารถเข้าพบนักจิตวิทยา จิตแพทย์ 
หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อรับค�าปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

3.	 พยำยำมรกัษำสุขภำพรำ่งกำยใหแ้ขง็แรง
	 พยายามรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ	โดยรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน	์ดืม่น�า้เยอะ	ๆ	ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ	และนอนหลบัพักผอ่น 
ให้เพียงพอ	จะชว่ยให้ระบบภมิูคุม้กนัจดัการกบัเชือ้โรคไดด้ขีึน้
4.	 ท�ำกจิกรรม	หรอืงำนอดเิรกทีช่อบ
	 การไดท้�ากจิกรรม	หรอืงานอดเิรกทีช่อบไมว่า่จะเปน็	การออกก�าลงักาย	
เลน่โยคะ	การท�าอาหาร	ท�างานประดษิฐ	์สวดมนต	์หรอืการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ 	
จะชว่ยดงึความสนใจใหอ้อกจากสภาวะความเครยีดและชว่ยใหค้วามเครยีด
นัน้เบาบางลง	
5.	 หำกรู้สึกเครียดหรือรู้สึกวิตกกังวลจนหำทำงออกไม่ได้	 แนะน�ำ 
ใหป้รกึษำนกัจติวิทยำหรอืพบจติแพทยจ์ะดีทีสุ่ด

 นพ.กติตก์ว ีกลา่วตอ่วา่ การผอ่นคลายกลา้มเนือ้ ควรฝึกท�าจดุละ 8 - 12 ครัง้ เพ่ือใหเ้กดิความช�านาญ ใชเ้วลารวมประมาณ 20 - 30 นาที  
อาจฝึกในชว่งเชา้หรอืก่อนนอนก็ได ้ควรฝึกให้สม�า่เสมอทกุวัน เมือ่เกดิความคุน้เคยแลว้อาจท�าเฉพาะสว่นทีป่วดเมือ่ยกไ็ด้
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เรื่องน่ารู้
คู่สุขภาพ



ทับเที่ยง

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.

ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายช�าระภาษี ประจ�าปี 2564
เทศบาลนครตรัง

เสียภาษีตามเวลา ช่วยพัฒนานครตรัง
คืนให้ท่านอีกหน ในรูปแบบผลของการพัฒนา

ขอให้ประชาชนที่มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครตรัง ไปติดต่อได้ที่
กองคลัง เทศบาลนครตรัง โทร. 075-210782

ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอย 

ยื่นแบบฯ	ภป.1	เพ่ือช�าระภาษี
ตั้งแต่วันที่	

1	มกราคม	-	31	มีนาคม	2564
กรณีติดตั้ง	/	เปลี่ยนแปลงป้าย	
ให้ยื่นค�าร้องภายใน	15	วัน	

นับแต่วันที่ติดตั้ง	/	เปลี่ยนแปลง

แจ้งการประเมินภาษี
ภายในเดือนกุมภาพันธ์	2564	

และช�าระภายในเดือนเมษายน	2564
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ขอให้ยื่นค�าร้องแจ้งภายใน	60	วัน	
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้เจ้าของบ้าน	/	
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน	

ช�าระค่าขยะมูลฝอย	ประจ�าปี	2564	
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


