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ควบคุม ป้องกัน จัดสรรทุกความช่วยเหลือ

สู้ภัย COVID-19

สวัสดีครับ พีน่ อ้ งประชาชนชาวนครตรังทุกท่าน กลับมาพบกัน
อีกครั้งกับวารสารนางฟ้าสาร ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้อ่านจะได้รู้จักกับทีมคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ ชุดใหม่ ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาให้ท้องถิ่น
ของเรา ผมในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการสาธารณะตามนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ท่ า มกลางสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19
ทีก่ ลับมาทวีความรุนแรงอีกครัง้ เทศบาลนครตรัง ได้ให้ความช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ติดตั้งจุดทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
ตรวจตราร้านอาหาร ให้ความรูใ้ นการลงทะเบียนฉีดวัคซีน จัดกิจกรรม
“Nakorn Trang Big Cleaning” ท�ำความสะอาดถนน ทางเท้า และ
ตลาดสด เพือ่ ความสะอาด ปลอดภัย และห่างไกลโควิด-19 และอืน่ ๆ
นอกจากนี้ ยังคงด�ำเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ มากมาย
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูอ้ า่ นสามารถติดตามรายละเอียดได้ในนางฟ้าสารฉบับนี้
และในช่องทางการติดต่อต่าง ๆ อาทิ Facebook : PR Nakorntrang
และ http://www.trangcity.go.th/
ขอให้ทุกท่านอดทน อย่าหมดก�ำลังใจ ดูแลป้องกันตัวเอง
คนรอบข้าง และยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ผมเชื่อว่าเราทุกคน
จะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากล�ำบากนี้ไปได้ครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ

วัลลภ ช่วยบ�ำรุง

ปลัดเทศบาลนครตรัง
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08 เจาะประเด็นทับเที่ยง
นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่หน่วยงานต่าง ๆ
09 เจาะประเด็นทับเที่ยง
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นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รองนายก
เทศมนตรีนครตรัง นายนิวรณ์ แสงวิสทุ ธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายแบบ ขวัญอ่อน
เลขานายกเทศมนตรีนครตรัง นายวัฒนา ณ ระนอง เลขานายกเทศมนตรีนครตรัง นายปรีดิ์ปราโมทย์ เลิศวรภัทร เลขานายกเทศมนตรี
นครตรัง นายกิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์ เลขานายกเทศมนตรีนครตรัง นางระรวย เชาวน์เสฏฐกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง
นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง ปลัดเทศบาล
นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล นางสาวน�ำ้ ทิพย์ แสงศรีจนั ทร์ รองปลัดเทศบาล นายฉัตรชัย ชูผอม หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
นางสาววนิดา ทะระเกิด ผูอ้ ำ� นวยการกองคลัง นายวิจติ ร ด้วงอินทร์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักช่าง นายมนะ โสสนุย ผูอ้ ำ� นวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม นางบ�ำเพ็ญ ศรีมะณี ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายช�ำนาญ เรืองมาก ผู้อ�ำนวยกาบริหารส่วน
การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายฉัตรชัย ชูผอม
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�ำบลทับเทีย่ ง อ�ำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000 โทร. 075-218017 ต่อ 1220 www.trangcity.go.th : Email : trangcity@yahoo.com
หจก.เวิลด์มีเดีย กราฟฟิค 2 ถนนทุ่งเสา 2 ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 081-7667505, 080-7079393
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นครตรั ง

เมืองแห่งอนาคต

สวัสดีครับ พีน่ อ้ งประชาชนนครตรังทุกท่าน กระผม ดร.สัญญา ศรีวเิ ชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณความไว้วางใจจากพี่น้อง
ทุกท่าน ทุกคะแนนเสียงส�ำคัญยิ่ง เครื่องหมายกากบาทบนหน้ากระดาษ
เลือกตัง้ มิใช่เพียงแค่รอยน�ำ้ หมึก แต่เป็นความเชือ่ ใจ ไว้ใจ และเชือ่ มัน่ ของพีน่ อ้ ง
ประชาชนที่คาดหวังว่าจะน�ำการพัฒนามาสู่นครตรังของเรา กระผมจะไม่ขอ
สัญญาแต่จะมุง่ มัน่ พัฒนาเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่พนี่ อ้ งประชาชนและ
นครตรังต่อไปครับ
ส�ำหรับ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ที่กระผมก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้น คือ ยึดหลัก 3S 7 ด้าน 6 ยึด ภายใต้ชุดนโยบาย “แก้จน
พัฒนาคน พัฒนาเมือง” เพื่อให้ครอบคลุม ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านการท่องเที่ยว 3.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
4.ด้านสาธารณสุข 5.ด้านการบริหารและการพัฒนาเมือง 6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7.ด้านการรักษาความปลอดภัย
อีกทัง้ นโยบายเร่งด่วน ต้องรีบท�ำโดยเร็ว “เพือ่ สร้างรอยยิม้ ให้ชาวเทศบาลนคร
ตรัง ได้อยู่ดีมีความสุข” นั่นคือ การเป็นนครแห่งความปลอดภัย เป็นนครแห่ง
ความสุข เป็นนครแห่งสีเขียวและสะอาด เป็นนครแห่งการเรียนรู้ และเป็น
นครของทุกคน
พีน่ อ้ งประชาชนทีเ่ คารพทุกท่านครับ สืบเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดใน
หลายพื้นที่ ทางเทศบาลนครตรังได้ด�ำเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพือ่ น�ำมาฉีดให้พนี่ อ้ งประชาชน โดยทีมคณะผูบ้ ริหารฯ
ได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการด�ำเนินการลง
ทะเบียน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยไม่ซ�้ำกับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม และ
อบจ.ตรัง
สุดท้ายนี้ กระผม ในนามของเทศบาลนครตรัง ขอแสดงความห่วงใย
และขอส่งก�ำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการรักษาสุขภาพตนเองให้
ห่างไกลโควิด-19 และจะน�ำปัญหาความเดือดร้อนมาหาทางแก้ไข เพื่อให้
ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนดีขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลต่อไป...ขอบคุณครับ

นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาส การระบาด COVID-19
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ผวจ.ตรัง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ครั้งแรก
ประจ�ำปี 2564 หลัง กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งฯ
เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ครัง
้ แรก ประจ�ำปี 2564
หลังจากคณะกรรมการการเลือกตัง
้ ประกาศผลการเลือกตัง
้ สมาชิกสภา ครบจ�ำนวน 24 คนแล้ว
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 จ�ำนวน 4 คน และ
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง
้ (เพิ่ มเติม) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จ�ำนวน
20 คน โดยมี นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิน
่ จังหวัดตรัง นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ชัน
้ 4 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง

ส�ำหรับการประชุมสภาเทศบาลนครตรังครั้งแรกในวันนี้ มีนายสุพรรณ สุทธินนท์
สมาชิกเทศบาลนครตรัง เขต 4 ผู้อาวุโสสูงสุด ท�ำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครตรัง ชั่วคราว
และนายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง ปลัดเทศบาล ท�ำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครตรัง ชั่วคราว
จากนั้นประธานสภาฯ ชั่วคราว น�ำสมาชิกสภาฯ กล่าวค�ำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
ความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง
ทัง้ หมดได้กล่าวปฏิญาณ จากนัน้ ได้ดำ� เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึง่ วาระการประชุมใน
วันนี้เป็นการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และก�ำหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ ประจ�ำปี 2564 และก�ำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ในปี 2565
ผลการเลือกประธานสภาเทศบาลนครตรัง นายประเวช ไกรเทพ สมาชิกสภาเทศบาล
นครตรัง เขต 2 ได้รบั เลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครตรัง นายสุเทพ หม่อมวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 1 ได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
นครตรัง และนายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง ปลัดเทศบาล ได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลนครตรัง ทัง้ นีส้ ภาฯ ได้ก�ำหนดวันเริม่ ประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีก�ำหนด 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

มีก�ำหนด 30 วัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ�ำปี
พ.ศ. 2564 ระหว่ า งวั น ที่ 1 ตุ ล าคม ถึ ง วั น ที่
30 ตุลาคม 2564 มีก�ำหนด 30 วัน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1
ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีก�ำหนด
30 วัน และก�ำหนดวันเริม่ ประชุมสภาเทศบาลนคร
ตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�ำปี พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2565 มีก�ำหนด 30 วัน ซึ่งถือเป็นการเริ่มปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ แ ทนของประชาชนในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
เพื่อน�ำเสนอปัญหาให้ได้รับการแก้ไขต่อไป
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นายกเทศมนตรีนครตรัง แถลงนโยบายต่อสภาฯ

ยึดหลัก 3S 7 ด้าน 6 ยึด มุ่งพัฒนาเทศบาลนครตรัง
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง
นายประเวช ไกรเทพ ประธานสภาเทศบาลนครตรัง เปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ ที่ 1 เพือ่ ให้ ดร.สัญญา ศรีวเิ ชียร
นายกเทศมนตรี น ครตรั ง แถลงนโยบายต่ อ สภาเทศบาลนครตรั ง
ก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง โดยมี นายภูวณัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
และปลัดเทศบาลนครตรัง หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติและเข้า
ร่วมประชุมฯ โดยคณะผูบ้ ริหารเทศบาลนครตรัง ได้กำ� หนดนโยบายในการ
พัฒนานครตรัง ตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ยึดหลัก 3S 7 ด้าน 6 ยึด

ติดตามรายละเอียดข้อมูลนโยบายที่แถลงต่อสภา
ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง หน้า 9

ประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง
นายประเวช ไกรเทพ ประธานสภาเทศบาลนครตรัง เปิดประชุมสภา
เทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2564
โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ซึ่งระเบียบวาระที่น่าสนใจ
คื อ ระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งที่ เ สนอใหม่ 5.1 เรื่ อ งขอเสนอญั ต ติ
(เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครตรังและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง) ทีป่ ระชุมได้มมี ติคดั เลือกคณะกรรมการ จ�ำนวน 2 คณะ
ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง จ�ำนวน 3 คน
		 1. นายสุเทพ หม่อมวงศ์
		 2. นายสุวัฒนา เชาวนาพันธุ์
		 3. นายไพจิตร วัดโคก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		 เทศบาลนครตรัง จ�ำนวน 3 คน
		 1. นายด�ำรงค์ เสกธีระ
		 2. นายอนุชา เสาวภาคย์
		 3. นายพัฒนพงษ์ แก้วพ่วง
เ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง T R A N G M U N I C I P A L I T Y
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“Nakorn Trang Big Cleaning”

นครตรัง ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดล้างท�ำความสะอาดถนน
สร้างความปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลนครตรัง ภายใต้การน�ำของ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายก
เทศมนตรีนครตรัง เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชด
ิ และไม่ได้นิง
้ ง
่ ใจและปลอดภัยให้พี่นอ
่ นอนใจ พยายามหาทางแก้ไข เพิ่ มความมัน
ประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม “Nakorn Trang Big Cleaning” ลุยฉีดล้าง ท�ำความสะอาดถนน ทางเท้า เพื่ อสร้างความปลอดภัยและ
อุ่นใจให้กับประชาชน และเพื่ อให้ท้องถนนในเขตเทศบาลนครตรัง มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม และปลอดภัย
ห่างไกลโควิด-19

โดยในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2564 ทีผ่ า่ นมา ดร.สัญญา ศรีวเิ ชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง น�ำทีมพร้อมคณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง รวมพลังกันท�ำความสะอาดถนนและทางเท้า
ในเขตเทศบาลนครตรัง มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถนนห้วยยอด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ถนนวิเศษกุล (หอนาฬิกา-สามแยกหมี)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถนนพัทลุง
ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564
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เทศบาลนครตรัง ไม่ทิ้งประชาชน
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เร่งช่วยเหลือ ป้องกัน สู้ภัยโควิด-19

ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจย�่ำแย่
ฐานะทางการเงินของประชาชนไม่สู้ดีนัก ธุรกิจหลายที่ต้องปิดตัว เสียงแห่งความเดือดร้อนดังระงมไปทุกแห่งหน

เทศบาลนครตรัง ภายใต้การน�ำของ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง และคณะผู้บริหารฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด ร่วมกันหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และสร้างขวัญก� ำลังใจ
ให้พี่น้องประชาชน เดินหน้าสู้และข้ามผ่านภาวะอันยากล�ำบากนี้ไปด้วยกัน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลนครตรังได้ช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

เทศบาลนครตรัง ไม่ทิ้งประชาชน

วันที่ 15 มิถน
ุ ายน 2564 ดร.สัญญา ศรีวเิ ชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบฟักทองให้กบ
ั รพ.ตรัง และวัดประสิทธิชยั (ท่าจีน) เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ก�ำลังเดือดร้อน ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต�่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

เวลา 11.00 น. ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง เดินทาง
ไปยัง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพือ่ ประสานมอบน�้ำดืม่
และฟักเขียว น�ำไปใช้ประกอบข้าวกล่อง เพื่อน�ำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอต่าง ๆ และยังได้ให้ก�ำลังใจจิตอาสาที่มาช่วยงานในครั้งนี้อีกด้วย
วันที่ 18 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมืองตรัง ดร.สัญญา ศรีวเิ ชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางสุดใจ ทองย้อย
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ร่วมมอบและร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบอาหาร
พระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอ�ำเภอห้วยยอด จ�ำนวน 3,000 ชุด ณ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดตรัง โดยมี
นายไพบูลย์ โอมาก รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฯ และในการนี้ ได้มอบน�ำ้ ดืม่ 100 โหล และฟักเขียว 500 กิโลกรัม น�ำไปใช้ประกอบข้าวกล่อง
เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอต่าง ๆ อีกด้วย

วันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2564

เวลา 14.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลนครตรัง ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้งานป้องกัน
และควบคุมโรค และงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันล้างท�ำความสะอาดตลาดสดเทศบาลนครตรัง พร้อมทั้งฉีดพ่น
น�้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ
ตลาดสดเทศบาลฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง T R A N G M U N I C I P A L I T Y
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เจาะประเด็น นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทับเที่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ดร.สัญญา ศรีวเิ ชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง และคณะผูบ
้ ริหาร ได้รว
่ มพบปะและมอบนโยบายการปฏิบต
ั ิ
่
งานแก่หน่วยงานต่าง ๆ เทศบาลนครตรัง เพื อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่ น้องประชาชน และร่วมกันพั ฒนานครตรังให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ส�ำนักการศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2564

กองสาธารณสุข วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ส�ำนักช่าง วันที่ 18 มิถุนายน 2564

เจ้าหน้าที่ประจ�ำสนามกีฬา วันที่ 23 มิถุนายน 2564

กองสวัสดิการสังคม วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ส�ำนักปลัดและกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพั งสุรินทร์)

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

www.trangcity.go.th
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เจาะประเด็น
ทับเที่ยง
นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง แถลงต่อ สภาเทศบาลนครตรัง วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครตรังที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสัญญา ศรีวเิ ชียร ได้รบั ความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง โดยผ่าน
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
มาตรา 48 ทศ ซึ่งก�ำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผม
จึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลนครตรัง แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลนครตรัง
ซึง่ นโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาเทศบาลนครตรัง เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
ชาวเทศบาลนครตรัง ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ยึดหลัก 3S 7 ด้าน 6 ยึด
ได้แก่

3S หมายถึง อัตลักษณ์ของทีมงานทุกคนต้องมี
Smile (ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง) Smart (บุคลิกภาพ)

Sustainable (ความยั่งยืน)

7 ด้าน คือ นโยบายทั้ง 7 ด้าน คือ

1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านการท่องเที่ยว
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
4. ด้านสาธารณสุข
5. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านการรักษาความปลอดภัย

6 ยึด คือ

1. หลักธรรมาภิบาล
2. คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา
3. วิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “นครตรังแห่งอนาคต”
4. เป้าหมายการพัฒนา
5. เวลาในการบริหารจัดการ 4 ปี
6. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแห่งตน ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม การบริหารโดยบูรณาการ การท�ำงานระหว่างเทศบาลนครตรัง ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคี การพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะ “สภาเมือง” เพื่อการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนานครตรัง ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ท�ำให้ประชาชน
ในนครตรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ท่านประธานสภาเทศบาลนครตรัง ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง
ผู้ทรงเกียรติ นโยบายทั้งหมดที่กระผมน�ำเสนอมานี้ คือ นโยบายการบริหารงาน
เทศบาลนครตรัง ที่กระผมต้องน�ำนโยบายดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
โดยการท�ำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
พร้อมทั้งจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการเทศบาลนครตรังในระยะ 4 ปีนี้
ทั้งนี้ เพื่อความส�ำเร็จตามชุดนโยบาย แก้จน พัฒนาคน พัฒนาเมือง และจะรายงาน
ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้สภาเทศบาลนครตรังทราบทุกปี และ
ในโอกาสนี้ ต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาลนครตรัง และสมาชิกสภา
เทศบาลนครตรังทุกท่าน ที่ได้กรุณารับฟังการแถลงนโยบายในวันนี้ หากท่านมีความ
ประสงค์ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้กระผมได้ด�ำเนินการ
ในเรื่องใด หรือต้องการน�ำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอได้โปรดแจ้ง
กระผมและทีมบริหารได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพราะเรามีจุดหมายเดียวกัน คือ เพื่อประโยชน์สุข
ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และเทศบาลนครตรังของเรามีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอขอบพระคุณครับ

					
					

นายสัญญา ศรีวิเชียร

นายกเทศมนตรีนครตรัง

ติดตามคำ�แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง ฉบับเต็มได้จาก www.trangcity.go.th
เ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง T R A N G M U N I C I P A L I T Y
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ดร.สัญญา
ศรีวิเชียร

พัฒนานครตรังด้วยสองมือ
มิ ใช่เพียงคำ�สัญญา

่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
เมือ
้ (กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตัง
้ สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ประเภทเทศบาลนครครบแล้วทัง
้ 76 จังหวัด และการเลือกตัง
้ นายกเทศมนตรีนครตรัง และสมาชิกสภาเทศบาล
นครตรัง เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเทศบาลนครตรังที่ไม่เคยมีมาก่อน
เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมานานถึง 9 ปี จึงท�ำให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง
และที่ส�ำคัญมีตัวเลือกให้พ่ี น้องประชาชนมากขึ้น ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนได้มีโอกาสคิดพิ จารณา
ในหลาย ๆ ด้าน เพื่ อประกอบการตัดสินใจในการเลือกผู้น�ำมาบริหารกิจการบ้านเมืองในยามนี้ วารสารนางฟ้าสาร ฉบับนี้ พาผู้อ่าน
ไปท� ำ ความรู้ จั ก กั บ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง คนใหม่ ที่ เ ผยความรู้ สึ ก แรกหลั ง ชนะการเลื อ กตั้ ง ว่ า
“พี่ น้องชาวนครตรังไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตรา”

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

www.trangcity.go.th
การเดินทางจากโรงเรียนสู่เทศบาล

ย้อนกลับไปก่อนเข้าสู่เส้นทางสายการเมือง กระผมท�ำงานบริหาร
กิจการโรงเรียนเอกชนมาอย่างยาวนาน เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2535 เป็นผูจ้ ดั การ
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเป็นผู้จัดการ
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2558 และเป็นผู้รับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การโรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 เรือ่ ยมาถึงปัจจุบนั และ
ชัดเจนในเส้นทางสายการเมืองเมือ่ พ.ศ. 2542 ได้รบั เลือกตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 2 สมัย ต�ำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครตรัง
1 สมัย และคราวเลือกตัง้ พ.ศ. 2555 กระผมก็พกั งานการเมืองไม่ลงสมัคร
ในต�ำแหน่งใด เพราะตั้งใจเตรียมทีมลงสมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครตรัง นับเป็นเวลาเกือบ 9 ปีเต็มที่มุ่งมั่นและตั้งใจ
สร้างที ม วางแผนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ เพลงประจ� ำ ที ม จนมี
พระราชกฤษฎีกาประกาศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ให้มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่น กระผมจึงน�ำทีมลงสมัครรับเลือกตั้งครบทุกเขต ในนาม
ทีม ดร.สัญญา พัฒนานครตรัง
เสียงแห่งความรู้สึกและค�ำขอบคุณ

กระผมขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูง ที่ท�ำให้
มติการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7,285 คะแนน ที่ได้มอบ
ความไว้วางใจให้กระผมและสมาชิกเทศบาลนครตรังอีก 20 คน เพือ่ ร่วมกัน
ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของเทศบาลนครตรั ง ให้ มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
ตามนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ตอ่ สภาท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเริ่มนับหนึ่งที่กระผมได้บริหารเทศบาลนครตรัง
ในต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีนครตรัง หากถามว่าดีใจหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า
ดีใจและภูมิใจมากครับ ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง
มีเมตตาต่อกระผมและทีม จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ

และทุก ๆ ปัญหาของพี่น้องประชาชน
กระผมขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจ
ว่า เทศบาลนครตรัง
จะนำ�ปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น
มาช่วยกันหาทางแก้ ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและเมือง
ควบคู่กันไปอย่างดีที่สุดครับ

พั ฒนาเมืองให้พร้อมตามยุคดิจิทัล
บนพื้ นฐานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เทศบาลนครตรัง เปรียบเสมือนเมืองหลวงของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา การพยาบาล และ
ศูนย์ราชการของจังหวัดตรัง กระผมจึงมีวิสัยทัศน์ในการท�ำงานที่ว่า
“นครตรัง ทันสมัย มั่นคง มั่งคั่ง โปร่งใส ตรวจสอบได้” เน้นในเรื่อง
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน มีความทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม
แก่ทกุ คน ภายใต้ชดุ นโยบาย “แก้จน พัฒนาคน พัฒนาเมือง” ทัง้ ยังยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการท�ำงาน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
โดยงานเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการแก้ไข คือ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ขุดลอกคู ในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อแก้ปัญหา
น�ำ้ ท่วมขัง และน�ำ้ ไหลไม่ทนั เมือ่ ฝนตกหนัก จัดระบบการบริหารจัดการน�ำ้
เพื่อแก้ปัญหาน�้ำท่วม น�้ำเน่าเสีย และน�ำสายไฟฟ้า สายเคเบิล
โทรคมนาคมลงใต้ดนิ ในถนนสายหลัก ภายใต้แนวคิด “นครไร้สาย”
เพื่อสร้างความปลอดภัยและได้มาตรฐานให้พี่น้องประชาชน
ในส่วนของโครงการเร่งด่วน (ด้านภัยพิบตั )ิ คือ การจัดซือ้
วัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ�ำนวน 40,000 โดส
ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก เพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรั ง และเร่งช่ว ยเหลือพี่น้องทุกครั วเรื อ น
กระผมและสมาชิกในทีมก�ำลังด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน
กิจกรรมที่ด�ำเนินการอยู่ขณะนี้ คือ Nakorn Trang
Big Cleaning ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมท� ำ ความสะอาดถนน
สายต่าง ๆ ในเขตชุมชน โดยมีการล้างถนน ทางเท้า เพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นและ
ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน

เ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง T R A N G M U N I C I P A L I T Y
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บริหารงานเต็มที่ตลอดเวลา
สู่การพัฒนานครตรัง
วีร์รัศมิ์ เจือกโว้น

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง
สวัสดีพนี่ อ้ งประชาชนทุกท่านครับ กระผม วีรร์ ศั มิ์ เจือกโว้น ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
นครตรัง ภายใต้การน�ำของ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กระผมอยู่ในเส้นทางสาย
การเมืองมาโดยตลอด เริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เรื่อยมา
จนปัจจุบันได้มาท�ำงานร่วมกับ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร มีหน้าที่ดูแลกองสาธารณสุข ดูแลเรื่อง
ความสะอาดของบ้านเมืองเป็นหลัก และปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ คือ สุนัขจรจัด หนู ยุง ซึ่งสัตว์พวกนี้จะ
เป็นพาหะน�ำโรคทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายมากมาย ทางกองสาธารณสุขก�ำลังด�ำเนินการแก้ไข และยังเน้น
เรือ่ งสุขภาพ พยายามส่งเสริมให้พนี่ อ้ งประชาชนรูจ้ กั รักษาสุขภาพ ดูแลป้องกันตัวเองก่อนจะเป็นโรค
ต่าง ๆ ตามนโยบายของท่านนายกฯ อีกเรื่องที่ส�ำคัญ ณ ขณะนี้ นั่นคือ เรื่องการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ติดต่อไปทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อจัดซื้อวัคซีนให้แก่พี่น้อง
ชาวนครตรัง อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนครตรัง ไม่ต้องห่วงเรื่องการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 กองสาธารณสุข พยายามเร่งจัดการอย่างเต็มที่ เพราะถ้าทุกคนได้ฉีดวัคซีน
เมืองเราก็เปิดได้โดยเร็ว
จากประสบการณ์ทำ� งานการเมืองมาตลอด ความตัง้ ใจของกระผม คือ อยากท�ำให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครตรัง มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ในการบริหารงานกระผม
จึงพยายามท�ำทุกอย่างให้เต็มที่ตลอดเวลา ในการบริหารคนก็ต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไป และใน
อีก 4 ปีข้างหน้านี้ กระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง จะบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย
เพื่อท�ำให้นครตรังเกิดการพัฒนามากที่สุดครับ

ยึดถือความซื่อสัตย์
เพื่อพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้น
ถนอมพงศ์ หลีกภัย

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง
สวัสดีครับพี่น้องชาวนครตรังทุกท่าน กระผม ถนอมพงศ์ หลีกภัย ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายก
เทศมนตรีนครตรัง ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น ในอดีตกระผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง
มาก่อน ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 มีโอกาสได้ลงพืน้ ทีต่ ามทีต่ า่ ง ๆ ได้เห็นความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งประชาชน
เห็นความยากล�ำบากของชาวบ้านอยู่เรื่อยมา จนปัจจุบันได้มาท�ำหน้าที่ฝ่ายบริหารของ ดร.สัญญา
ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาท�ำหน้าที่ตรงนี้ ท่านนายกฯ มอบ
หมายให้กระผมดูแลส�ำนักช่าง ที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของเทศบาลฯ น�้ำไม่ไหล ไฟดับ ต้นไม้ล้ม
หรือแม้แต่นโยบายต่าง ๆ 99% ก็เกีย่ วกับการก่อสร้างทัง้ สิน้ หน้าทีต่ รงนีจ้ งึ ถือว่าต้องใช้ความพยายาม
พอสมควร แต่ดว้ ยความตัง้ ใจและรักในสายงานนี้ กระผมไม่ได้เข้ามาเพือ่ หาผลประโยชน์ แต่เข้ามา
เพือ่ พัฒนาบ้านเกิดให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ ี ไม่ตอ้ งให้ดงั กว่าเดิม แต่พฒ
ั นาให้ดกี ว่าเดิมก็ดงั ได้ กระผม
คิดว่าสิ่งที่จะท�ำให้บ้านเกิดของเราพัฒนาขึ้น ต้องใช้แนวทางการบูรณาการระหว่างฝ่ายข้าราชการ
ประจ�ำกับฝ่ายการเมือง เพื่อให้การท�ำงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสมดุล เพื่อที่ความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนจะแปรเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สืบเนือ่ งจากตระกูลของกระผมเดินในเส้นทางสายการเมืองมาอย่างยาวนาน กระผมจึงยึดถือ
“ความซื่อสัตย์” เป็นคติในการท�ำงานเสมอมา เป็นนักการเมืองใจซื่อมือสะอาด ผลประโยชน์ส่วน
รวมต้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะเข้ามายืนอยู่จุดนี้ด้วยใจรัก ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ
และท่ามกลางสถานการณ์อันยากล�ำบากนี้ กระผมขอให้พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ปฏิบัติ
ตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และทางเทศบาลนครตรังพร้อมช่วยเหลือ
ทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564
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ท�ำงานเสร็จ ผู้ร่วมงานมีความสุข
ผู้รับบริการพึงพอใจ
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รองนายกเทศมนตรีนครตรัง
จากอดีตข้าราชการครู นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยศึกษาธิการอ�ำเภอ และรองผอ.เขต ปัจจุบัน
ได้รับความไว้วางใจจาก ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายก
เทศมนตรีนครตรัง ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของการศึกษาและกีฬา ไม่ว่าจะเป็น ศรีตรัง
เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ ส่วนใหญ่เรื่องกีฬาของจังหวัดตรัง กระผมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมอยูเ่ สมอ ประสบการณ์ตรงนีไ้ ด้สอนให้กระผมเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกจึงได้มอบหมาย
ให้กระผมดูแลในส่วนของด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ ในด้านการ
ศึกษา เราจะพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สิ่งส�ำคัญ คือ ต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของแต่ละบุคคล และยกระดับให้เป็นโรงเรียน 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะ
คุณภาพ ในส่วนของด้านกีฬา เราเล็งเห็นว่าจังหวัดตรังมีความโดดเด่นด้านกีฬา จึงได้จัดห้องเรียน
กีฬา (Sport Classroom) เพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานให้สู่ความเป็นเลิศและประกอบอาชีพได้ ที่กล่าว
มาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายภายใต้การน�ำของท่านนายก ดร.สัญญา ศรีวิเชียร ด้วยศักยภาพ
ทีม่ ี กระผมจะท�ำหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายด้วยความตัง้ ใจและหวังว่าผลลัพธ์จะเป็นทีน่ า่ พอใจ โดยมีคติ
ในการท�ำงาน “ท�ำงานเสร็จ ผู้ร่วมงานมีความสุข ผู้รับบริการพึงพอใจ” นี่คือ คติการท�ำงานที่ผมยึดถือ
มาตลอดชีวิต
วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแผนงาน ยุทธศาสตร์ หรืออะไรที่เราก�ำหนดไว้ เป้าหมายใหญ่ที่เรามี
ร่วมกัน ก็คอื พีน่ อ้ งประชาชน เพราะไม่ลมื ว่าเราได้รบั ความไว้วางใจมาจากพีน่ อ้ งประชาชน เริม่ แรกอยูใ่ น
ขั้นตอนการวางระบบ เมื่อระบบเรียบร้อยสิ่งต่อไปที่ต้องมีภายในทีม คือ ความร่วมมือ เราไม่ใช้ระบบ
การท�ำงานแบบสัง่ การ แต่เราจะท�ำงานแนวราบ สุดยอดของการท�ำงาน คือ การประสานงาน สุดยอด
ของการประสานงาน คือ การประสานใจ ถ้าเราได้งานแล้วได้ใจคนด้วย ตรงนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของ
การท�ำงานครับ

แก้ไขทุกความเดือดร้อน
เพื่อสร้างสุขให้พี่น้องประชาชน
สุดใจ ทองย้อย

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง
พี่น้องที่เคารพทุกท่านคะ ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ดิฉันได้ท�ำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับ
พี่น้องประชาชน ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ดิฉันได้เรียนรู้วิถีชีวิต ได้ลงพื้นที่สัมผัสความ
เป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ได้รับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
แต่เนือ่ งด้วยในขณะนัน้ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ท�ำได้เพียงสะท้อนความคิดและความ
ต้องการต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนไปยังฝ่ายบริหาร จึงไม่ได้ท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความ
สามารถ ในวันนี้ ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากท่าน ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง
ให้ทำ� หน้าทีร่ องนายกเทศมนตรีนครตรัง ดูแลภารกิจของกองสวัสดิการสังคม ซึง่ เป็นงานทีส่ มั ผัสและ
ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด จึงถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะได้น�ำความต้องการของ
พีน่ อ้ งประชาชนมาแก้ไขและร่วมท�ำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเทศบาลนครตรัง เพือ่ ตอบ
โจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ภายใต้นโยบายของ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรี
นครตรัง ที่ว่า “แก้จน พัฒนาคน พัฒนาเมือง” และเพื่อความสุขที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนต่อไป
สุดท้ายนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดิฉนั ขอให้พนี่ อ้ งประชาชนอย่าตืน่ ตระหนก แต่ขอให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ไม่อยู่ในสถานที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการป้องกันโรคของสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงเตรียมตัวให้พร้อมในการรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่อไป
เ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง T R A N G M U N I C I P A L I T Y
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โปร่งใส เป็นธรรม
ชัดเจนในการบริหารงาน
แบบ ขวัญอ่อน

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนครตรังที่เคารพทุกท่านครับ กระผม แบบ ขวัญอ่อน อดีตข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ต�ำแหน่งหัวหน้างานพัสดุยานพาหนะ ด้วยความทีเ่ ป็นคนสนใจปัญหาการบ้าน
การเมืองมาแต่ไหนแต่ไร ทัง้ ระดับชาติและท้องถิน่ และติดตามการเมืองมาโดยตลอด รับรูป้ ญ
ั หาของ
ชาวบ้าน ความเดือดร้อนต่าง ๆ นานา คิดมาตลอดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเดินในเส้นทางสายการเมือง
ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอุดมการณ์ คือ การที่จะเป็นนักการเมืองเราต้องท�ำเพื่อบ้านเมือง
จริง ๆ และสิ่งส�ำคัญ คือ เราพร้อมหรือยัง เมื่อเกษียณอายุราชการจึงตัดสินใจร่วมทีมกับ ดร.สัญญา
ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ มา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความเชื่อมั่นและ
เล็งเห็นถึงศักยภาพ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี มอบหมายให้ดแู ลงานเรือ่ งร้องเรียน
ต่าง ๆ บางเรื่องบางประเด็นก็ต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาเป็นอย่างไร ได้รับความ
เดือนร้อนอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะสนองนโยบายตรงนี้ให้กับทีมต่อไป ความเดือดร้อนของชาวบ้าน คือ
งานของเรา เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะคะแนนเสียงของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นต้องท�ำให้เต็มที่ และ
ทุกการด�ำเนินงานต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
งานทุกงานมีความยากความง่ายแตกต่างกัน และกระผมยึดหลักการท�ำงานที่ว่า “โปร่งใส
เป็นธรรม และชัดเจนในการบริหารงาน” พูดอะไรไว้กบั ชาวบ้านต้องท�ำให้ได้ และการท�ำงานของเราต้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส พีน่ อ้ งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ นี่ คือ สิง่ ทีผ่ มให้ความส�ำคัญอย่างถึงทีส่ ดุ
และในห้วงยามที่ประชาชนก�ำลังล�ำบาก ต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 กระผมขอส่งความห่วงใยถึง
พี่น้องทุกคน ในส่วนของเทศบาลนครตรังเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาอาชีพและช่องทางต่าง ๆ
ที่พอจะช่วยได้ ส่วนเรื่องวัคซีนก็ได้ติดต่อไปแล้ว อยากให้พี่น้องทุกคนสู้ไปด้วยกันครับ

ท�ำด้วยความตั้งใจ ท�ำให้ดีที่สุด
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
วัฒนา ณ ระนอง

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง
สวัสดีครับ ผม วัฒนา ณ ระนอง โดยส่วนตัวแล้วผมชอบท�ำงานช่วยเหลือสังคม ก่อนหน้านี้
คอยช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด ก็เลยคิดว่าถ้ามีพื้นที่ทางการเมืองด้วยก็น่าจะมีก�ำลังช่วย
ชาวบ้านได้มากกว่านี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางสายการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลนครตรัง เมื่อ พ.ศ. 2555 ปัจจุบันได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก ดร.สัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง เลขานุการฯ ดูแลงานทัว่ ไปตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากท่าน
นายกฯ โดยจะเน้นในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน ประกอบกับผมท�ำธุรกิจด้านก่อสร้าง จึงได้นำ� ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากธุรกิจส่วนตัวมาประยุกต์และบริหารจัดการในส่วนนี้ ท่านนายกฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และด้านโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นเรื่องส�ำคัญ โดยจะพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้วยการเพิม่ ความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเอือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ ของพีน่ อ้ งประชาชน
พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ถนน ทางเท้า คูระบายน�้ำ ขยายไฟฟ้าสาธารณะและแสง
สว่าง จัดการระบบประปาอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ และปรับปรุงระบบไฟจราจรโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “ทางแยกอัจฉริยะ”
ทุกการท�ำงานต้องท�ำด้วยความตั้งใจ เพราะทุกความตั้งใจจะตอบแทนเราเสมอ และผม
จะท�ำหน้าทีท่ ที่ า่ นนายกฯ มอบหมายให้ดที สี่ ดุ เพือ่ เป้าหมายสูงสุด คือ พีน่ อ้ งประชาชนทุกคน และใน
ภาวะวิกฤตของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พนี่ อ้ งประชาชนดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด
ทางเทศบาลนครตรังได้ท�ำการจัดซื้อวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และท่านนายกฯ ยังมี
นโยบายช่วยสร้างอาชีพให้กับพี่น้องนครตรัง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอให้พี่น้องประชาชน
สู้ไปด้วยกันครับ
ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564
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จากนักสู้ภาคประชาชน สู่การบริหารงานท้องถิ่น
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ปรีดิ์ปราโมทย์ เลิศวรภัทร

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง
สวัสดีครับ ผม ปรีดิ์ปราโมทย์ เลิศวรภัทร จากความชอบส่วนตัวในเรื่องการเมืองตั้งแต่
อายุ 14 ปี น�ำไปสูเ่ ส้นทางการเป็นนักกิจกรรม และมุง่ มัน่ ในสายงานภาคประชาชน ผมได้สมั ผัสงาน
จากการด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกสมาคมคนไทยไร้ที่ท�ำกิน และงานกิจกรรมภาคประชาชนต่าง ๆ
จึงได้เห็นความเดือดร้อนและความยากล�ำบากของชาวบ้าน ตัง้ แต่นนั้ มาผมก็ตงั้ เป้าหมายว่าจะท�ำ
“เพือ่ ชาวบ้าน เพือ่ ชุมชน” และกลายเป็นประสบการณ์อนั มีคา่ ทีไ่ ด้น�ำมาปรับใช้ในการด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้เล็งเห็นความสามารถ
และประสบการณ์ตรงนี้ จึงมอบหมายให้ดแู ลเรือ่ งงานการเมืองและงานภาคประชาสัมพันธ์ พร้อมกับ
รับหน้าที่ประสานงานและเรื่องงบประมาณส่วนกลางต่าง ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
แก่พี่น้องประชาชน ด้วยประสบการณ์ด้านการเมืองและสายงานภาคประชาชน การประสานงาน
นับว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนัก แต่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย และเพราะด้วยความเป็นนักสู้ ผมจึงไม่ได้
มองเรื่องยากให้เป็นปัญหา ด้วยวิสัยทัศน์ในการท�ำงาน ผมยึดหลักการท�ำงานที่สร้างความเข้าใจ
ให้กบั ผูร้ ว่ มงาน นีค่ อื สิง่ ทีด่ ี และท�ำอย่างไรให้ผรู้ ว่ มงานอยากจะท�ำในสิง่ ทีเ่ ราอยากท�ำเช่นกัน นัน่ คือ
การท�ำเพื่อชาวบ้านด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ในขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นที่
น่าเป็นห่วง ขอความร่วมมือให้พนี่ อ้ งประชาชนปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ข้อปฏิบตั ิ
ทีอ่ ยากฝากไว้ คือ 1. ใช้วจิ ารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง 2. ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ใช้แอปฯ
หมอชนะ และ 3. ให้ความส�ำคัญกับแพทย์ทางเลือก เช่น บ�ำรุงร่างกายด้วยสมุนไพร ให้มีภูมิคุ้มกัน
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ

เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ
เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุข เพื่อประชาชน
กิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง
สวัสดีครับ ผม กิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์ หรือที่ใครหลายคนรู้จักในนาม ครูกิ๊ง ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุณความไว้วางใจจาก ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ให้ผมด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ซึง่ เป็นการเข้าสูเ่ ส้นทางสายการเมืองครัง้ แรกในชีวติ เพราะก่อนหน้านีต้ งั้ แต่
เรียนจบมาผมก็มงุ่ สูเ่ ส้นทางการเป็นครูมาตลอด ทัง้ โรงเรียนเอกชนและรัฐบาล รวมระยะเวลา 10 กว่าปี
ในบทบาทแม่พมิ พ์ของชาติ และปัจจุบนั เบนเข็มมาสูเ่ ลขาส่วนตัวท่านนายก คอยติดตาม ประสานงาน
กับกองต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์การเป็นครู ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับการบริหารท้องถิน่
พอสมควร เพราะโรงเรียนต้องเข้าถึงชุมชน ท้องถิ่นก็เข้าถึงชุมชนเช่นเดียวกัน ผมจึงน�ำประสบการณ์
ที่ผ่านมาเหล่านี้มาปรับใช้อย่างเต็มที่ และจะท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ท่านนายกเป็นคนที่
มองรอบด้าน มอบหมายงานตามศักยภาพของแต่ละคน เพือ่ ให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ถ้าสักแต่ทำ�
เพราะหน้าที่งานก็จะออกมาตามกรอบ แต่ถ้าท�ำเพราะหน้าที่และใจรักด้วยผลลัพธ์ของงานก็จะออก
มาดี เปรียบการท�ำงานเหมือนปลูกต้นไม้ ถ้าเราปลูกเพราะหน้าที่รดน�้ำเช้า-เย็น ดอกผลงอกเงยแต่ไม่
สวยงาม แต่ถ้าเราปลูกด้วยหัวใจและความรัก ต้นไม้ต้นนั้นก็จะแตกกิ่งก้านดอกใบบานสะพรั่ง เพราะ
ฉะนั้นการท�ำงานด้วยหัวใจจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในเส้นทางสายการเมืองนี้ ผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ภายใต้คติการท�ำงานที่ว่า “ไฟท�ำให้
เหล็กกล้า ปัญหาท�ำให้คนแกร่ง เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ” ผมเชื่อว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ต้น
แต่ผลลัพธ์ของความพยายามไม่เคยสูญเปล่า ยิง่ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้แผ่ขยายความเดือดร้อน
ไปทุกภาคส่วน ทางท้องถิ่นก็ได้เข้าไปช่วยเหลือบ้างแล้ว เพราะความสุขของผม คือ การได้เห็นคนที่
เดือดร้อนมีรอยยิ้ม การช่วยเหลือของเราได้สะท้อนผ่านประกายตาแห่งความสุขของชาวบ้าน และขอ
ใช้พื้นที่ตรงนี้ เป็นก�ำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนครับ
เ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง T R A N G M U N I C I P A L I T Y
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ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สู่เมือง SMART CITY

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางระรวย เชาวน์เสฎฐกุล ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ�ำนาญ
อดีตรองปลัดเทศบาลนครตรัง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) สังกัดเทศบาลนครตรัง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง และรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลา 38 ปี
ท�ำให้มีประสบการณ์ในการท�ำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประสบการณ์
ดังกล่าว จึงได้รับการทาบทามจาก ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง
ให้มาร่วมท�ำงานในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพือ่ น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์มาช่วย
ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของทีม ดร.สัญญา พัฒนานครตรัง ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและอ�ำนาจหน้าที่ของ
เทศบาล โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นในต�ำแหน่งที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษานายกเทศมนตรีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบกฎหมาย
และเรื่องอื่น ๆ ในการบริหารงานของนายกเทศมนตรี รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาที่เกี่ยวกับ
การประสานงานกับองค์กรทัง้ ภายในและภายนอก สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานของเทศบาล
ประกอบกับปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทั่วประเทศ และจังหวัดตรังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย
ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครตรัง ท่าน ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง
ได้มอบหมายให้ดิฉันเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึง่ ในการนี้ เทศบาลได้ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ หน่วยงาน
อืน่ ๆ ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ร่วมกันคิด ร่วมกันด�ำเนินการช่วยเหลือพีน่ อ้ งประชาชน
ในเขตเทศบาลนครตรังให้ปลอดภัยจากโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยได้ด�ำเนินการลงพื้นที่ท�ำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลนครตรัง พ่นยาฆ่าเชื้อ
ในบริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และด�ำเนินการจัดซือ้ วัคซีนฉีดให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง
เพือ่ ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพและใช้ชวี ติ ตามปกติ เพือ่ สร้างรายได้และความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน

ระรวย เชาวน์เสฏฐกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง

ฝ่ายบริหารการเมือง
ดร.สัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรี

รองนายก
เทศมนตรี
วีร์รัศมิ์ เจือกโว้น

ถนอมพงศ์ หลีกภัย

นิวรณ์ แสงวิสุทธิ์

สุดใจ ทองย้อย

วัฒนา ณ ระนอง

ปรีดิ์ปราโมทย์ เลิศวรภัทร

กิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
ระรวย เชาวน์เสฏฐกุล

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี
แบบ ขวัญอ่อน
ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564
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สัมภาษณ์
พิเศษ

ท�ำงานอย่างสุจริตใจ ตรงไปตรงมา
เพื่อพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง
สวัสดีพี่น้องนครตรังทุกท่านครับ กระผม ประเวช ไกรเทพ ประธานสภาเทศบาล
นครตรัง หน้าทีก่ ารท�ำงานทีผ่ า่ นมานัน้ กระผมด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง
มา 6 สมัย และด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานสภาฯ 5 สมัย นับเป็นประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่
น�ำมาสูก่ ารท�ำงานปัจจุบนั ได้ทำ� หน้าทีต่ ามทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนมอบหมายให้พฒ
ั นาเทศบาล
นครตรัง ภายใต้การน�ำของ ดร.สัญญา ศรีวเิ ชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กระผมท�ำหน้าที่
ในฝ่ายสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประชุมสภา กระผมได้พูดคุยกับสมาชิก
ทุกท่านในการประชุมสภาครัง้ ทีผ่ า่ นมาว่า ให้เรารูจ้ กั หน้าที่ ฝ่ายบริหารท�ำอะไร สภามีหน้าที่
ต้องท�ำอะไร หากท�ำงานคาบเกีย่ วกันจะท�ำให้เกิดปัญหากับข้าราชการ เพราะฉะนัน้ จะต้อง
แยกกันอย่างชัดเจน ช่วยกันพัฒนาเพื่อบ้านเราเองไม่ใช่บ้านคนอื่น เพื่อพี่น้องประชาชน
ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง ตามค�ำมั่นสัญญาที่กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า จะเข้ามาดูแล
ผลประโยชน์ของท่าน นั่นคือ การติดตามและดูแลงบประมาณ หากงบประมาณไปไม่ถึง
ชาวบ้านความเจริญจะไม่เกิดขึ้น สมมติว่างบประมาณ 10 บาท แต่ไปถึงชาวบ้านแค่
3 บาท อย่างนี้ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นงบประมาณจะไปถึงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร
และที่ส�ำคัญฝ่ายสภาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสอย่างเข้มแข็ง
การท�ำงานเราต้องรักษางาน แล้วงานจะรักษาเรา ผมจึงยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นเกณฑ์ ดั่งคติการท�ำงานที่ว่า “ท�ำงานอย่างสุจริตใจ ตรงไปตรงมา” สุดท้ายนี้
ในภาวะที่เศรษฐกิจก�ำลังย�่ำแย่ ประชาชนทุกคนก�ำลังเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลป้องกันตัวเอง อย่าปล่อยปละละเลย
ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง หากทุกคน
รับผิดชอบตัวเอง ผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตปกติจะกลับคืนมาอย่างแน่นอน และขอส่ง
ความห่วงใยไปถึงทุกคนครับ
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ประเวช ไกรเทพ

ประธานสภาเทศบาลนครตรัง

ท�ำให้ดีที่สุด มีความซื่อสัตย์สุจริต
ความถูกต้อง คือ เกราะก�ำบังตัว
สวั ส ดี ค รั บ ผม สุ เ ทพ หม่ อ มวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครตรั ง ปั จ จุ บั น
ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครตรัง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง
ชาวนครตรัง ที่เชื่อมั่นและได้เลือกผมมาเป็นสมาชิกสภาฯ อีกครั้ง และขอขอบคุณเพื่อน
สมาชิกสภาฯ ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้ผมด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานสภาฯ ตลอดระยะเวลา
การเป็นสมาชิกสภาฯ ผมได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวนครตรังมาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทางที่ยังเป็นหลุม
เป็นบ่อ คูระบายน�ำ้ ทีย่ งั อุดตัน ก็ได้ประสานงานกับฝ่ายบริหารเพือ่ จะแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อน
ให้พี่น้องประชาชน เพราะผมถือว่าประชาชนได้มอบความไว้วางใจ เราก็ต้องท� ำหน้าที่
อย่างเต็มก�ำลังและสุดความสามารถ ในส่วนของการท�ำหน้าที่รองประธานสภาฯ ผมจะ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ให้การประชุมสภา
เป็นไปอย่างราบรืน่ โดยในฐานะทีเ่ ป็นทนายความ ได้อยูก่ บั ข้อระเบียบกฎหมาย ผมเน้นย�ำ้
กับเพื่อนสมาชิกเสมอในเรื่องของการประชุมสภานั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา ทัง้ นี้ เพือ่ การท�ำงานอย่างถูกต้อง และอีกประการหนึง่
ทีผ่ มยึดในการท�ำงานตรงนี้ คือ ต้องท�ำงานอย่างเต็มที่ พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเงิน
ทุกบาททุกสตางค์มาจากภาษีของพีน่ อ้ งประชาชน เพราะฉะนัน้ โครงการต่าง ๆ จะต้องเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เพื่อจะแก้ไขปัญหาและพัฒนานครตรังของเราต่อไป
ภายใต้การท�ำงานอย่างเต็มที่และรอบคอบ ผมยังยึดหลักคติการท�ำงานควบคู่
ไปด้วย คือ “ท�ำให้ดที สี่ ดุ ซือ่ สัตย์สจุ ริต ความถูกต้อง คือ เกราะก�ำบังตัว” ไม่วา่ จะท�ำอะไร
ก็แล้วแต่ ความทุจริตเปรียบเสมือนมะเร็งร้าย ดังนั้น เราต้องช่วยกันท�ำให้ถูกต้อง
เพื่อบ้านเมืองของเราจะไม่แปดเปื้อนและการพัฒนาจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน สุดท้ายนี้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 นี้ ทุกคนต่างได้รับผลกระทบ
ขอให้พนี่ อ้ งใช้ชวี ติ กันด้วยความระมัดระวัง เพือ่ ความปลอดภัยของตัวท่านและคนรอบข้าง
และขออวยพรให้พี่น้องชาวนครตรังทุก ๆ ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร�่ำรวยยิ่งขึ้น
และสมหวังในสิ่งดีงามทุกประการ ขอบคุณครับ

สุเทพ หม่อมวงศ์

รองประธานสภาเทศบาลนครตรัง

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

แนะน�ำสภา
เทศบาลนครตรัง

สมาชิกสภาฯ เขต

นายสรชัช ศิริเสถียร

1

นายสุเทพ หม่อมวงค์
นายจิราวัฒน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

นายยศธนันต์ ศุกโรจนไพศาล

สมาชิกสภาฯ เขต

นายจำ�รูญ ทองขำ�ดี

2

นายประเวช ไกรเทพ
นายไพจิตร วัดโคก

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

นายชโยโดม พงษ์ปิ่น
นายพัฒนพงษ์ แก้วพ่วง

นายเฉลิมชาย ชัยเพชร
นายนิวัฒน์ จูฮุ้ง

นายสัมพันธ์ ไกรเทพ

www.trangcity.go.th

สมาชิกสภาฯ เขต

นายสรศักดิ์ รุ่งเรือง

3

นายอนุชา เสาวภาคย์
นายสมเกียรติ บุญขัน

นางพวงพันธ์ ซุ้นอื้อ

สมาชิกสภาฯ เขต

นายด�ำรงค์ เสกธีระ

4

นายธนพล ภวชโลทร
นายสมชาย วงศ์วิวัฒน์

นายสุวัฒนา เชาวนาพันธุ์

นายสุพรรณ สุทธินนท์

นายภิรมย์ เจริญชล
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แนะน�ำสภา
เทศบาลนครตรัง

นายธนิิต จันทร์แจ่มใส

นางศุภวรรณ บริพันธุ์

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

เทศบาลนครตรัง

ขอส่งก�ำลังใจ ให้คุณหมอ
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และทีมงานต่าง ๆ ทุกองค์กร
ที่ปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

มาร่วมมือกันท�ำให้วิกฤตครั้งนี้หยุดได้ ไว

เพื่อกลับมาใช้ชีวิตกันใหม่อีกครั้ง
#สู้นะคะ #เราจะผ่านไปด้วยกัน

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง
- 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.

