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สวสัดพีีน้่องชาวนครตรงัทกุท่านครบั ณ ปัจจบุนันี ้ด้วยสายพนัธุ์ 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขยายสายพันธุ ์เพิ่มมากขึ้น ท�าให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ภายในเขตเทศบาลนครตรงั  
ยังคงทวีความรุนแรงในการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทศบาล
นครตรัง ได้ด�าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และ 
เยียวยาช่วยเหลือแก่พ่ีน้องชาวนครตรังที่ได้รับผลกระทบอยู่เสมอ  
โดยส�าหรบัเดอืนสงิหาคมนี ้ เทศบาลนครตรงัได้บรกิารฉดีวัคซีนซิโนฟาร์ม 
แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ท�าการลงทะเบียนได้ 22,000 คน โดยแบ่งรอบ 
บริการฉีดวัคซีนฯ ทั้งหมด 2 รอบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้พี่น้อง
ประชาชนชาวนครตรัง

ตลอดจนจัดกิจกรรม Nakhorn Trang Big Cleaning “นครตรัง  
รวมพลังล้างเมือง” เพื่อให้ท้องถนนในเขตเทศบาลฯ มีความสะอาด  
เป็นระเบยีบ และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรคต่าง ๆ  และมอบถงุยงัชพี
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก 
โรคโควดิ-19 ผูพ้กิารทางการมองเหน็ และผู้ป่วยตดิเตียง ในเขตเทศบาล
นครตรงั รวมทัง้ด�าเนนิงานพฒันาในด้านต่าง ๆ  เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 
ของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งน้ี เทศบาลนครตรัง  
ได้ให้ความส�าคญัและด�าเนนิการให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนมาก
ที่สุด ซึ่งพี่น้องชาวนครตรังและผู้อ่านทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียด
กจิกรรม/โครงการต่าง ๆ  ทีเ่ทศบาลฯ ได้ด�าเนนิการเพือ่พีน้่องประชาชน 
และข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุมการท�างานของเทศบาลนครตรัง 
ได้ในวารสารนางฟ้าสาร ฉบับเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 2564 กระผม 
ขอเป็นตัวแทนในฐานะเทศบาลนครตรัง พร้อมบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข 
พี่น้องประชาชนทุกท่านครับ

เทศบาลนครตรัง สร้างความสุข คืนรอยยิ้ม

ผ่านงานพัฒนาเพื่อพี่น้องชาวนครตรัง
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เรื่อง					
จากปกดูแลพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ 

เพื่อ รอยยิ้ม นครตรัง
กลับคืนมาอีกครั้ง

“สู้ภัยโควิด-19
วัคซีน คือ ค�ำตอบ” 

ดร.สัญญำ ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง

สวสัดพีีน้่องชาวนครตรงัทกุท่านครบั นบัเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว  
ที่เราทุกคนต้องเผชิญอยู ่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ซึ่งได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างแก่พี่น้องประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและ 
รายใหญ่ อันเป็นสาเหตุที่ท�าให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศ ระบบ
การศึกษา ที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจน 
พ่ีน้องประชาชนหาเช้ากินค�่า และเรื่องที่น่าหดหู่ใจเป็นอย่างมาก นั่นคือ  
ความสูญเสีย ซึ่งหลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปด้วย 
โรคโควิด-19 กระผม ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง  
ขอเป็นตัวแทนเทศบาลนครตรัง กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว 
ผู้สูญเสียทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ค�ามั่นสัญญาว่าเทศบาล
นครตรัง จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในองค์กรและร่วมกับหน่วยงานอื่น 
อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ เพ่ือป้องกนั เฝ้าระวงั ช่วยเหลือ และเยยีวยา 
แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้จงได้ครับ

 และการ “ฉดีวคัซนีโควดิ-19” กเ็ป็นอกีหนึง่มาตรการส�าคญัในการ 
ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาด และ 
ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมา 
ใช้ชวีติอย่างปกตสุิขโดยเรว็ เทศบาลนครตรงั จงึได้จดัประชมุคณะท�างาน
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และด�าเนินนโยบายจัดซื้อ 
วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จ�านวน 44,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
เพื่อน�ามาบริการฉีดให้พี่น้องชาวนครตรัง รวมทั้งสิ้น 22,000 คน โดยแบ่ง
รอบการบริการฉีดเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 จ�านวน 4,700 คน (9,400 โดส) 
รอบที่ 2 จ�านวน 17,300 คน (34,600 โดส)

นอกจากนี ้เทศบาลนครตรงั ยงัได้สนบัสนนุสถานทีอ่าคารอฒัจนัทร์
สนามฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ส�าหรับด�าเนินการ
จดัต้ังศนูย์โควิดชมุชน (Community Isolation: CI) หรอืศนูย์แยกกกัผูป่้วย 

โควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัดตรัง เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข 
แก่พีน้่องประชาชนผูต้ดิเชือ้ทีม่อีาการไม่รนุแรง (ผูป่้วยสเีขยีว) ได้พกัรกัษาตวั 
เพื่อรอกลับบ้าน ซึ่งศูนย์โควิดชุมชนแห่งนี้ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 
จ�านวน 40 เตียง โดยมีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านอาคารสถานที ่อย่างสะอาด ปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐานของศนูย์ 
โควิดชุมชน

โดยทั้งหมดที่กระผมกล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
มาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีเ่ทศบาล
นครตรังด�าเนินการมาโดยตลอด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน 
ควบคู่กับการด�าเนินงานโครงการพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้อง 
ชาวนครตรัง  ขอให้พี่น้องชาวนครตรังทุกท่านมั่นใจว่าเทศบาลนครตรัง 
ไม่มีวันทอดทิ้งพี่น้องชาวนครตรังเป็นอันขาด และกระผมขอใช้โอกาสนี้  
ในการส่งก�าลังใจให้แก่พี่น้องชาวนครตรังทุกคน มีสุขภาพใจเข้มแข็ง  
มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้และกลับมามีรอยย้ิม 
ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งครับ

ส�ำหรับรองรับหน้ำกำกอนำมัยที่ใช้แล้ว
เทศบำลนครตรัง ติดตั้ง “ถังขยะสีแดง”

ลดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19

แยกทิ้ง “แมสก์” ให้ถูกถัง ปลอดภัยทั้งคนใส่และคนเก็บ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะติดเชื้อและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป โดยทิ้งใส่
ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” เพ่ือแยกทิ้ง หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัย
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คุยกับนายก



เทศบาลนครตรัง
ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”
แก่ประชาชน จ�านวน 22,000 คน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ด�าเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามโยบายป้องกันและระงับภัย 
จากโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครตรัง เพ่ือเป็นการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคหรือ 
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากโรคโควิด-19 โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครตรัง  
จ�านวน 22,000 คน ซึ่งจัดให้ประชาชนรับบริการฉีดวัคซีน 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก ก�าหนดฉีด วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2564 
จ�านวน 4,700 คน (9,400 โดส)
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เรื่องเด่น	 
ณ	นครตรัง



แก่ประชาชน จ�านวน 22,000 คน

 เทศบาลนครตรัง ขอขอบคุณความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ตรัง ที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ มาบริการพี่น้องประชาชน และ 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง ที่ได้อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เป็นอย่างดี

รอบสอง ก�าหนดฉีด วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2564
จ�านวน 17,300 คน (34,600 โดส) 

www.trangcity.go.th 05

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

เรื่องเด่น	 
ณ	นครตรัง



วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้  
นายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมคณะท�างานการบริหาร 
จัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท้ังน้ี เทศบาลนครตรังด�าเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม  
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส�าหรับการน�ามาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ตามกลุ่ม 
เป้าหมายหลักที่ก�าหนด เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยไม่ซ�้ากับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม และ  
อบจ.ตรัง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังได้ลงทะเบียนต่อไป

วันที ่15 กรกฎาคม 2564 ดร.สญัญา ศรวีเิชยีร นายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าท่ีศนูย์บรกิาร
สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่เดินเท้าและตั้งโต๊ะ สร้างความเข้าใจและอ�านวยความสะดวกการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน 
เพื่อป้องกันการตกหล่นของรายชื่อ

เทศบาลนครตรัง ประชุมคณะท�างาน
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ทน.ตรัง ผนึกก�าลังเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และ อสม.
เดินเท้า/ตั้งโต๊ะ รับลงทะเบียนซิโนฟาร์ม อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
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เรื่องเด่น	 
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับลงทะเบียนประชาชนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับเทศบาล 
นครตรัง ในรอบเปิดลงทะเบียนผู้อยู่นอกเขตเทศบาลนครตรัง แต่เข้ามาท�างานหรือมีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยต้องแนบ 
เอกสารรับรองตามที่ก�าหนด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครตรัง ด�าเนินการโอนเงินค่าวัคซีนตามท่ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก�าหนดเรียบร้อยแล้ว และประสาน 
โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนัดหมายวันในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  
ซึง่ทางราชวทิยาลยัฯ จะจดัส่งวคัซนีมายงัโรงพยาบาลทีม่กีารประสานไว้ตามจ�านวนโควตาทีไ่ด้รบัการจดัสรรก่อนวนัรบัการฉดีอย่างน้อย 2 วนัล่วงหน้า 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้เภสัชกร งานบริการการแพทย์ กองสาธารณสุขและ 
สิง่แวดล้อม เทศบาลนครตรงั พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลตรัง ลงพืน้ท่ีตรวจรับวคัซนีซโินฟาร์ม จากราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ และตรวจสอบสภาวะ
การจัดเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ส�าหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบแรก เทศบาลนครตรังได้รับการจัดสรร จ�านวน 9,400 โดส ส�าหรับบริการ
ประชาชนจ�านวน 4,700 คน จากการจองวคัซนีทัง้ส้ิน 22,000 คน โดยได้ก�าหนดฉีดวคัซนีในวันท่ี 2 - 3 สิงหาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.  
ณ ห้างโรบินสัน ตรัง

เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ส�าหรับผู้อยู่นอกเขต ทน.ตรัง

ด�าเนินการโอนเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรก 4,700 คน 
และเตรียมประกาศรายชื่อผู้รับวัคซีน

ตรวจรับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เตรียมบริการฉีดแก่ประชาชน วันที่ 2 - 3 สิงหาคม

เทศบาลนครตรัง ด�าเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม 
ปลอดภัย ถึงแขนประชาชน
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เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



Nakhorn Trang Big Cleaning
“นครตรัง รวมพลังล้างเมือง”

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน  
พนกังานเทศบาลจากส�านกั/กองตา่ง  ๆ   และเจา้หนา้ทีง่านรกัษาความสะอาด กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลนครตรงั  
ลงพ้ืนทีร่ว่มกิจกรรม Nakhorn Trang Big Cleaning “นครตรงั รวมพลงัลา้งเมอืง” โดยรว่มกนัขดัลา้งท�าความสะอาด 
พ้ืนผิวถนน และขอบฟุตบาท เพ่ือให้ท้องถนนในเขตเทศบาล มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย และ 
ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ โดยท�าความสะอาดในพ้ืนที่ ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถ.ราชด�าเนิน (ตั้งแต่แยกโกกุ้น-แยกท่ากลาง)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  ถ.วิเศษกุล (ตั้งแต่แยกวังตอ-แยกสาริกา) 
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถ.รัษฎา (ตั้งแต่แยกต้นสมอ-หน้าสนามกีฬากลาง ทน.ตรัง)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถ.คลองน�้าเจ็ด (ตั้งแต่แยกสาริกา-แยกต้นสมอ)
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ทน.ตรัง 
ลงพื้นที่
ส่งต่อความห่วงใย

นายก ทน.ตรัง 
พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ
ลงพื้นที่ให้กำาลังใจ
และมอบเงินสมทบ

แก่พ่ีน้องผู้พิการ
ทางการมองเห็น

ณ โรงทาน ศาลเจ้าเปากง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร 
นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางสุดใจ ทองย้อย  
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายประเวช ไกรเทพ ประธาน
สภาเทศบาลนครตรัง สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง และ 
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที ่
มอบถุงยังชพีช่วยเหลอืเยยีวยาผูพ้กิารทางการมองเหน็ ทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และมอบเงินเยียวยา จ�านวน  
500 บาท ให้กบั นายสมชาย เทีย่งธรรม อาย ุ43 ปี อาศยัอยูท่ี ่
ชุมชนกะพังสุรินทร์ ซึ่งมีความพิการทางการมองเห็น  
โดยเทศบาลนครตรงัได้รบัการจดัสรรถงุยงัชพีและเงินเยียวยา 
ดังกล่าวมาจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

วันที่  21 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร 
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล
นครตรัง เดินทางไปยังโรงทาน ศาลเจ้าเปากง เพื่อเยี่ยม
ให้ก�าลังใจและมอบเงินสมทบให้โรงทาน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อ 
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโรคโควิด-19 เพื่อแบ่งเบา
ภาระประชาชน ลดค่าครองชพี โดยโรงทานฯ แจกจ่ายข้าวห่อ 
ให้กับประชาชนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. -  
14.00 น. ทั้งนี้โรงทานฯ มีมาตรการในการตรวจและ 
จัดรับของเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน
อีกด้วย
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ทน.ตรัง 
ลงพื้นที่
มอบชุดดูแลผู้ป่วยติดเตียง

นายก ทน.ตรัง 
พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ
ลงพื้นที่ให้กำาลังใจ
และมอบเงินสมทบ

รับมอบถุงยังชีพจาก

นายกิจ หลีกภัย

ณ ชุมชนบ้านโพธิ์
และชุมชนควนขัน

จำานวน 100 ชุด

วนัที ่27 กรกฎาคม 2564 ดร. สญัญา ศรวีเิชยีร นายก
เทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น  
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม 
สุขภาพ ลงพื้นที่มอบครุภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยเดิน (วอคเคอร์)  
รถเข็น และโต๊ะคร่อมเตียง ให้แก่ผู้ป่วย จ�านวน 2 ราย  
ณ ชุมชนบ้านโพธิ์และชุมชนควนขัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายกิจ หลีกภัย อดีตนายก  
อบจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่พนักงาน
รักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานสวนสาธารณะ และส�านักช่าง เทศบาลนครตรัง 
จ�านวน 100 ชดุ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนและเป็นก�าลังใจ
ให้กับพนกังานในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นช่วงทีม่กีารแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยมี นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น พร้อมด้วย 
นายถนอมพงศ์ หลีกภัย และ นางสุดใจ ทองย้อย รองนายก 
เทศมนตรีนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล  
นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย  
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรงัและเจ้าหน้าที ่ร่วมให้การต้อนรบั 
และร่วมมอบถุงยังชีพเป็นก�าลังใจให้กับพนักงานในครั้งนี้ 
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ทน.ตรัง ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
ที่สนับสนุนน้ำาดื่มและขนม สำาหรับให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

วันที่ 2 สิงหำคม 2564  ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายก
เทศมนตรีนครตรัง ขอขอบคุณธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส.  
บริษัท ทิพยประกันภัย ที่สนับสนุนน�้าดื่มและขนม เพื่อ 
ให ้บริการแก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร ์ม 
กับเทศบาลนครตรัง และขอขอบคุณห้างโรบินสัน ตรัง  
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฉีดวัคซีนฯ ในครั้งนี้ 

วนัที ่29 กรกฎำคม 2564 นายมณเฑยีร 
จงจนิากลู ผู้อ�านวยการส�านกัทรพัยากรน�า้บาดาล  
เขต 6 ตรัง พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง  
ผูอ้�านวยการส่วนควบคมุและปฏบิตังิาน และคณะ 
ร่วมมอบน�า้ด่ืมบรรจขุวด จ�านวน 5,000 ขวด ให้กับ
เทศบาลนครตรัง เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ามา 
รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลนครตรัง  
ในวันท่ี 2 - 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้างโรบินสัน  
ตรัง และอ�านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ โดยมี นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น และ 
นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
พร้อมด้วย นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัด
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เป็น
ผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาล
นครตรัง
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ท�ำงำนเสร็จ ผู้ร่วมงำนมีควำมสุข 
ผู้รับบริกำรพึงพอใจ

ทน.ตรัง ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

ทน.ตรัง ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว จ.ตรัง 

ประจำาปีงบประมาณ 2565

วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ดร.สญัญา ศรวีเิชยีร นายกเทศมตรนีครตรงั พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร 
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมภาค ี
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดตรัง และ 
ระดมความคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้  
นายนวิรณ์ แสงวสิทุธิ ์รองนายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วย นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

 ส�าหรบัการประชมุในครัง้นี ้เป็นการพจิารณางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพื้นที่ภาคใต้ มีการแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคใต้ฝั่ง 
อ่าวไทย (อบจ. 5 แห่ง เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร 25 แห่ง) กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (อบจ. 6 แห่ง  
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 11 แห่ง) และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ (อบจ. 3 แห่ง เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร 8 แห่ง)
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แบบ ขวัญอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบ ขวัญอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง

โปร่งใส เป็นธรรม 
ชัดเจนในกำรบริหำรงำน

โปร่งใส เป็นธรรม 
ชัดเจนในกำรบริหำรงำน

นายชวน หลีกภัย พร้อมด้วย นายกิจ หลีกภัย 

ประชุมแนวทางการดำาเนินการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) 

ร่วมปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

สำาหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง

วนัที ่3 สงิหาคม 2564 นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  
พร้อมด้วย นายกจิ หลกีภยั อดตีนายก อบจ.ตรงั ได้เดนิทางมาปลกูไม้ยนืต้น “ต้นพญาเสอืโคร่ง”  
ณ สวนสาธารณะสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ 95 เพ่ือเป็นการเพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวในเขตเทศบาลนครตรงั  
ตลอดจนเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตส�านึกให้ประชาชนได้เห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ และ
ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ 
ท่องเที่ยวในอนาคต โดยมี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย  
นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมประชุม 
แนวทางการด�าเนินการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) ส�าหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกลุ่มอาการไม่รุนแรงของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  
ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
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ลงพื้นที่ สำารวจและวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถ.บางรัก ซ.5

ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลนครตรัง ตามแนว ถ.กันตัง

แก้ปัญหาคูระบายน้ำาอุดตัน หลังโรงแรมธรรมรินทร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง  
พร้อมด้วย นายถนอมพงศ์ หลกีภยั รองนายกเทศมนตร ีสมาชกิสภาเทศบาลนครตรงั  
และเจ้าหน้าทีส่�านกัช่าง ลงพ้ืนที ่ถ.บางรกั ซ.5 เพ่ือส�ารวจและวางแผนการปรบัปรงุ
ภูมิทัศน์สองข้างทางตามที่ประชาชนร้องเรียน และจากข้อร้องเรียนดังกล่าว  
นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้มอบหมายให้ส�านักช่างด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  
อาทิ การตัดตกแต่งกิ่งไม้ เพ่ือให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
ปรับพื้นที่ดังกล่าวให้โล่ง เพื่อป้องปรามผู้ที่จะก่อเหตุต่าง ๆ 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง 
พร้อมด้วย นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และสมาชิก 
สภาเทศบาลนครตรัง ลงพื้นท่ีติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสวน
สาธารณะ ส�านักช่าง ตามท่ีได้มอบหมายให้ด�าเนินการพัฒนาตัดแต่งก่ิงไม้
บรเิวณตามแนว ถ.กนัตงั เพือ่ปรบัปรงุภมูทิศัน์ในเขตเทศบาลนครตรงั เพือ่ป้องกนั 
การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร อีกท้ังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน และให้เขต 
เทศบาลฯ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น ป้องกันอันตราย 
ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายก
เทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายถนอมพงศ์ หลีกภัย  
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายแบบ ขวัญอ่อน เลขานุการ 
นายกเทศมนตรีนครตรงั และสมาชกิสภาเทศบาลนครตรงั ลงพืน้ที่ 
หลงัโรงแรมธรรมรินทร์ เพือ่แก้ไขครูะบายน�า้ทีอ่ดุตนัตามทีช่าวบ้าน 
ร้องเรียน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
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ลงพื้นที่สำารวจเหมืองเก่าทรุดตัว ณ ชุมชนโคกยูง

ลงพื้นที่ควนขนุน เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นถนน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง 
พร้อมด้วย นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง สมาชิกสภา
เทศบาลนครตรัง ลงพื้นท่ีส�ารวจเหมืองเก่าในเขตชุมชนโคกยูง ที่ทรุดตัวและ 
ตื้นเขินอุดตัน ท�าให้บ้านเรือนที่อยู ่ใกล้เหมืองทรุดตัวตามคันดิน อีกทั้งเมื่อ 
ฝนตกหนักน�้าระบายไม่ทันจึงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ 

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง  
ได้รับเรื่องและมอบหมายให้ส�านักช่างเทศบาลนครตรัง วางแผนออกแบบและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายก
เทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายแบบ ขวัญอ่อน เลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง  
และเจ้าหน้าที่ส�านักช่าง ลงพ้ืนที่ควนขนุน เพื่อซ่อมแซมและ 
ปรับปรุงพื้นถนน ตามที่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือ
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วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายถนอมพงษ์ หลีกภัย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และเจ้าหน้าที่
ส�านกัช่าง เทศบาลนครตรงั ร่วมหารอืและรบัฟังแนวคดิการจดัการขยะมลูฝอยจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หาวธิกีารบรหิารจดัการขยะทีเ่หมาะสมและยัง่ยนื

วนัที ่22 กรกฎาคม 2564 ดร.สญัญา ศรวีเิชยีร นายกเทศมนตรนีครตรงั 
เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของเทศบาลนคร
ตรัง ณ ห้องประชุมเมขลา ช้ัน 3 ส�านักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อพิจารณาให ้
ความช่วยเหลือประชนชนผู้ประสบอัคคีภัย จ�านวน 1 ราย คือ นายวิสุทธิ์  
ศรีกระจ่าง บ้านเลขที ่294/6 ถ.ห้วยยอด ซ.10 ต.ทบัเทีย่ง อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั โดย 
ส�านักช่างได้ส�ารวจและประมาณราคาในการซ่อมแซมกรณีดังกล่าวเป็นเงิน 
8,636 บาท

วนัที ่24 กรกฎาคม 2564 ดร.สญัญา ศรวีเิชยีร นายกเทศมนตรนีครตรงั 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล
นครตรัง เป็นประธานและร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2564 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรี 
นครตรัง ร่วมเป็นเกียรติ ในงานพิธีเปิด โครงการขับเคล่ือนแผนแม่บท 
ส่งเสรมิคณุธรรมจงัหวดัตรงั ประจ�าปี 2564 กจิกรรมที ่3 กจิกรรมการอภปิราย 
จังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง โดยม ี
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ 
พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม และมอบแก่องค์กรกิจกรรมการยกย่อง
เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม จ�านวน 17 องค์กร

ร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม จ.ตรัง ประจ�าปี 2564 

รว่มหารอืและรบัฟงัแนวคดิการจดัการขยะมลูฝอย

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2564

กจิกรรมวนัอาสาฬหบชูาและเขา้พรรษาประจ�าปี 2564 
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กิจกรรม



ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สภาเทศบาลนครตรัง ผ่านความเห็นชอบ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กว่า 820 ล้านบาท

	 วันที่	27	สิงหาคม	2564	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง	 
นายประเวช	ไกรเทพ	ประธานสภาเทศบาลนครตรงั	เปดิการประชมุสภาสมยัสามญั	สมยัที	่2	 
ครั้งที่	 2	 ประจ�าปี	 2564	 โดยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระเข้าที่ประชุมที่ส�าคัญ	คือ	 
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 
วาระที	่2	(ขัน้แปรญตัต)ิ	และวาระที	่3	(ขัน้ตราเปน็เทศบญัญติั)	งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้	
864,200,000	บาท	ซึง่สภาเทศบาลฯ	ไดม้มีตผิา่นความเหน็ชอบใหต้รารา่งเทศบญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ยประจ�าปงีบประมาณ	พ.ศ.	2565

ส�าหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครตรัง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ทั้งสิ้น 820,810,000 บาท แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จ�านวน 
82,515,000 บาท โดยมีแผนงานการรักษาความสงบภายใน จ�านวน 
25,223,900 บาท 

2. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา จ�านวน 
322,046,780 บาท โดยมีแผนงานสาธารณสุข จ�านวน 45,632,000 บาท 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ จ�านวน 2,214,300 บาท แผนงานเคหะและชมุชน 
จ�านวน 133,592,210 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
จ�านวน  9,217,120 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
จ�านวน 21,127,500 บาท 

3. ด้ำนกำรเศรษฐกิจ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
จ�านวน 54,166,900 บาท 

4. ด้ำนกำรด�ำเนินงำนอื่น แผนงำนงบกลำง จ�านวน 
125,074,290 บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 43,390,000 บาท 

ซึ่งหลังจากนี้ประธานสภาเทศบาลจะได้น�าร่างเทศบัญญัติเสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป
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เจาะประเด็น
ทับเที่ยง



บทความสุขภาพ  : กัญชา : สมุนไพรทางเลือกใหม่ 
เรียบเรียงโดย   : งานเผยแพร่และฝึกอบรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง 
แหล่งข้อมูล   : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชกัญชา ศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, และส�านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

กัญชา
	 กญัชา	(Cannabis	sativa	L.)	เปน็ไมล้ม้ลกุปเีดยีว	ล�าตน้ตรงสงู	1	-	5	เมตร	ไมค่อ่ยแตกกิง่กา้น	ใบเดีย่วเรยีงสลบั 
เป็นรูปฝ่ามือ	 ขอบใบลักษณะเหมือนฟนัเล่ือย	 แผ่นใบด้านบนมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่าง	 มีดอกขนาดเล็กและแยกเพศต่างกัน	 
โดยดอกเพศผู้ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่งกลีบดอก	5	กลีบ	ส่วนดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว	ตามซอกใบและปลายยอด 
แต่ละดอกมใีบประดับสเีขียวเข้มคลา้ยกาบ	และมขีนหุม้อยู่

	ใช้ในทางการแพทย์	 เช่น	น�้ามันเมล็ด
กัญชา	หรือสารสกัด	CBD	จากช่อดอก
เพศเมีย
	ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม	กระดาษ	

และสิ่งทอ
	ใช้ประกอบอาหาร	

ผู้ที่ใช้ยาวาร์ฟาริน และใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

ผู้ที่ตับและไตบกพร่อง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร

ผู้ที่อายุต�่ากว่า 25 ปี

1.	 ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ บรรเทาอาการปวดท้อง
2.	ยาไฟอาวุธ	แก้ลมจุกเสียด
3.	ยาไพสาลี บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นเฟอ้	ขับลม	ช่วยให้หลับสบาย
4.	 ยาท�าลายพระสุเมร บรรเทาอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ	แขนขาอ่อนแรง
5.	ยาอไภยสาลี	บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นเฟอ้	ช่วยขับลม
6.	ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง	บรรเทาอาการท้องผูก	ปวดเมื่อย
	 ตามร่างกาย
7.	 ยาทัพยาธิคุณ	แก้จุกเสียดแน่นท้องที่เป็นเถาดาน
8.	ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ	เจริญอาหาร

 กินใบสด กินเป็นผัก เป็นน�้าคั้นสด

 กินแบบไม่ผ่านความร้อนนาน ๆ 
 เช่น ใส่แบบใบกะเพรา

 อาหารตุ๋น ต้ม แกง 
 กินแต่น�้า ไม่กินใบที่ใส่ลงไป 

ต�ารับยาแพทย์แผนไทย ระบุว่า กัญชามรีสเมาเบื่อ
 ใบ มีสรรพคุณแก้หอบหืด	เจริญอาหาร	เป็นยาชูก�าลัง	

แต่ท�าให้จิตใจขลาดกลัวและตาลาย
 ดอก มสีรรพคุณแกโ้รคประสาท	ท�าใหน้อนหลบั	เจรญิ

อาหาร	และกัดเสมหะในล�าคอ

: สมนุไพรทางเลอืกใหม่

กัญชาก็มีประโยชน์นะ

เมนูเด็ดจากกัญชา

16 ยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่

กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย

9.	ยาแกโ้รคจติ	(โรคจิตตามต�าราแผนไทย)	ลดความกงัวล	 
	 ความเครียด	
10. แก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แก้นอนไม่หลับ	
	 แก้ไข้ผอมเหลือง	(มีอาการตัวสั่น	เสียงสั่น)
11.	ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน
12. ยาอัมฤตโอสถ	บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื้อ	
13. ยารดิสดีวงทวารหนกัและโรคผวิหนงั ทารกัษารดิสดีวง 
	 ทวารหนักและโรคผิวหนัง
14. ยาแก้ลมขึน้เบือ้งสูง	บรรเทาอาการปวดศีรษะ	ตาแดง
15. ยาแก้ลมแก้เส้น ลดอาการมือ	เท้า	ขา	อ่อนก�าลัง
16. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการปวดตึงบริเวณ
	 ปลายมือ	ปลายเท้า

ผู้ที่ไม่ควรรับประทาน

www.trangcity.go.th 19

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

เรื่องน่ารู้
คู่สุขภาพ



Start the Day with a Smile                                                                               
อีกไม่นานนครตรัง

จะกลับมาเห็นรอยยิ้มอีกคร้ัง                                                                                   
#ด้วยรักและห่วงใย เทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง

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.


