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พระราชด�ำรัส รัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ
คือความรู้ ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นย�ำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง
ความรู้ ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่
และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม
ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสม อบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้
ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด
จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้
ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน”

พระราชทานพระราโชวาท แก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563

เทศบาลนครตรัง
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง
“การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง
สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข”
พันธกิจการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เมืองแห่งความสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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เทศบาลนครตรัง

6 นโยบายสร้างนครตรัง
สู่เมืองแห่งความสุข
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
2. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
3. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
4. นโยบายด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
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สารปลัดเทศบาลนครตรัง

ทุกข์สุขของประชาชน คือ

“หัวใจหลัก

ของงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
06
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เทศบาลนครตรัง
“บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” คือ ภารกิจส�ำคัญของหน้าที่
หลักของข้าราชการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่มีความรู้พื้นที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชน
และมีความเข้าใจถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเทศบาลนครตรัง ถือเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเขตพื้นที่
นครตรังมากทีส่ ดุ มีหน้าทีใ่ นการให้บริการประชาชนตัง้ แต่
เกิดจนเสียชีวิต มุ่งเน้นบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้แก่พี่น้อง
ประชาชน รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
เพื่อให้ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพต่อพี่น้องประชาชน
อย่างสูงสุด ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของกระผมอย่างยิ่ง
ในฐานะปลัดเทศบาล ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกเทศมนตรีนครตรัง
ที่ได้มาปฏิบัติราชการนี้เพื่อพี่น้องประชาชน
ในปีงบประมาณ 2563 กล่าวได้ว่า  เป็นช่วงปีที่
ทั่วโลกและประเทศไทยต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่สร้างความวิตกกังวลร่วมกัน คือ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือ โควิด - 19
ซึ่งส่งผลให้โ ครงการพัฒ นานครตรังบางโครงการต้ อง
หยุดชะงักลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น
ในพื้นที่ เทศบาลนครตรัง จึงได้ด�ำเนินมาตรการเพื่อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา  2019
ในพื้นที่อย่างเข้มงวด รวมถึงด�ำเนินกิจกรรมและโครงการ
เฉพาะกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและมีความเดือดร้อนจากวิกฤตเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 เพือ่ ให้เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ทีพ่ ร้อมบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่พนี่ อ้ งประชาชน
ได้ในทุกสถานการณ์
ทั้งนี้ เทศบาลนครตรัง ยังคงด�ำเนินงานกิจกรรม
และโครงการพัฒนาต่าง ๆ เท่าที่สามารถด�ำเนินงานได้
ตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสฯ อย่างเต็มที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นนครตรังนั้น
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและเกิดประโยชน์ตอ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ของพี่น้องประชาชน ซึ่งทุกความส�ำเร็จในปีงบประมาณ
2563 ที่ ผ ่ า นมา  คงส� ำ เร็ จ ไม่ ไ ด้ ห ากปราศจากความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระผมขอใช้โอกาสนี้ในการ
ขอขอบพระคุ ณ พี่ น ้ อ งประชาชน หน่ ว ยงานราชการ
ภาคีเครือข่าย ผู้น�ำชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย
ร่วมกับเทศบาลนครตรังเสมอมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานประจ�ำปี 2563 ฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันน�ำมาซึ่งความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และเชือ่ มโยง
ให้ ทุ ก ท่ า นเข้ า ใจถึ ง การด� ำ เนิ น งานตามอ� ำ นาจหน้ า ที่
ของเทศบาลนครตรังได้ดียิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เทศบาลนครตรั ง จะได้ ร ่ ว มพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปพร้ อ ม ๆ
กับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ
ต่อไป ขอให้พนี่ อ้ งประชาชนนครตรังทุกท่านมีแต่ความสุข
และประสบผลส�ำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับ

(นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง)
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง
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คณะผู้จัดท�ำ
รายงานประจ�ำปี 2563 เทศบาลนครตรัง
ANNUAL REPORT 2020 TRANG MUNICIPALITY
บรรณาธิการ
นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง 		

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง

กองบรรณาธิการ
นางจันทิพย์ รังสิปราการ 		
นางสาวน�้ำทิพย์  แสงศรีจันทร์  
นายฉัตรชัย ชูผอม 		
นางสาววนิดา ทะระเกิด		
นายมนะ โสสนุย		
นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง 		
นายวิจิตร ด้วงอินทร์ 		
นายช�ำนาญ  เรืองมาก

รองปลัดเทศบาลนครตรัง
รองปลัดเทศบาลนครตรัง
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการช่าง
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา

อ�ำนวยการผลิต
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
075 - 218017 ต่อ 1220
trang_city@yahoo.com
www.trangcity.go.th

ออกแบบ / พิมพ์
World Media Graphic
เลขที่ 2 ถนนทุ่งเสา 2 ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
081 - 7667505, 081 - 9576716, 080 - 7079393
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
จากความมุ่งมั่น ตั้งใจของเทศบาลนครตรัง ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และความร่วมมือที่ดีจากพี่น้อง
ประชาชน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมในทุกด้าน
ทัง้ ยังคงรักษาไว้ซงึ่ อัตลักษณ์ในวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างงดงาม ดัง่ วิสยั ทัศน์
ที่ว่า “การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู่นครตรัง เมืองแห่งความสุข”
และจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่าย เป็นผลให้ทุกปีที่ผ่านมา  เทศบาล
นครตรัง ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยืนยัน
ถึงความส�ำเร็จของความตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจกันของชาวนครตรัง ดังต่อไปนี้

รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น
ประจ�ำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย
นายช�ำนาญ เรืองมาก ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา นางวรรณรัตน์
เจ้ยทองศรี ศึกษานิเทศช�ำนาญการพิเศษ และนายจรวย บุญล้อม ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรนิ ทร์)
รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคณ
ุ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ประเภทพัฒนาผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O - NET) จากนายทวี เสริมภักดีกลุ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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เทศบาลนครตรัง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ร่วมกันของชาวนครตรัง

รางวัลสถานธนานุบาลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 ประจ�ำปี 2562
นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายประสาท พุทธาไฝ ผู้จัดการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง รับรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 จากนายประยูร
รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Annual Report 2020
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ประวัติความเป็นมา
เทศบาลนครตรัง
เดิมทีเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง
ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัตริ ะเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 สุขาภิบาล
จังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ เทศบาลเมืองตรัง ซึง่ ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ซึง่ ได้เปิดด�ำเนินการ
ครั้งแรกโดยใช้ที่ท�ำการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นส�ำนักงานเทศบาล ตั้งอยู่ ถนนวิเศษกุล ต�ำบลทับเที่ยง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2484 เทศบาลได้ท�ำการ
ก่อสร้างอาคารส�ำนักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วด�ำเนินการ
เรื่อยมา
จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 14.77 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นมาเทศบาล
นครตรังนับวันเจริญขึน้ ตลอดเวลา ประกอบกับอาคารส�ำนักงานเทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควร
ที่ขยับขยายส�ำนักงานให้กว้างขวางขึ้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น
จึงได้ท�ำการก่อสร้างส�ำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่
โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เป็นจ�ำนวนเงิน 7,980,000 บาท เพื่อ
ใช้เป็นค่าก่อสร้างส�ำนักงานเทศบาลหลังใหม่
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นตึก 3 ชัน้ ทรงไทย ก่อสร้างเสร็จ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2521 และได้ท�ำพิธี
เปิ ด ด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ วั น ที่ 12 มกราคม
พ.ศ. 2522 และได้รบั การประกาศให้เป็นเทศบาล
นครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
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เทศบาลนครตรัง

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
เทศบาลนครตรัง
จ�ำนวนประชากร

เทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย ประชากร
จ�ำนวน 56,893 คน แบ่งเป็น
• เพศชาย
26,183 คน
• เพศหญิง
30,710 คน

54%

46%

56%

44%

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

จ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลนครตรัง มีจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ�ำนวน 41,310 คน แบ่งเป็น  
• เพศชาย              18,259 ราย
• เพศหญิง             23,051 ราย
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

ด้านบุคลากร
เทศบาลนครตรัง มีอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วย
• พนักงานเทศบาล
193 คน
• ลูกจ้างประจ�ำ           30   คน
• พนักงานจ้างฯ  
669   คน
• พนักงานครู   
252   คน
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

193
32%30

252
24%

33%
พนักงานเทศบาล
พนักงานครู
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11%
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานจ้างฯ
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เทศบาลนครตรัง

ทำ�เนียบหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง

“เราคือ...ทีมงาน”

ของพี่น้องประชาชนนครตรัง
สานต่อ 6 นโยบาย สู่การพัฒนานครตรัง
ให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์
พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเต็มภาคภูมิ

ตลอดปีงบประมาณ 2563 เทศบาลนครตรัง
ปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารของปลัดเทศบาล
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี น ครตรั ง โดยด� ำ เนิ น งาน
ตามนโยบายบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
การบริหารของคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง สภาเทศบาล และอื่น ๆ
มี ร องปลั ด เทศบาล 2 คน ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นต่ า ง ๆ
มีหัวหน้าส่วนราชการ 7 คน ดูแลรับผิดชอบงานแต่ละด้าน
โดยมี ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน
ออกเทศบัญญัติ และจัดสรรงบประมาณ
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครตรัง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น ระดับสูง
งานสถานธนานุบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
ส�ำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป)
อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง
1. ฝ่ายอ�ำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานควบคุมเทศพาณิชย์
2. ฝ่ายปกครอง
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานรัฐพิธี
- งานกิจการสภาเทศบาล
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รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
กองคลัง

(นักบริหารงานคลัง)
อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
2. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการซื้อและการจ้าง /
งานการซ่อมบ�ำรุงและ
บ�ำรุงรักษา
- งานการจัดท�ำทะเบียนพัสดุ
3. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ

เทศบาลนครตรัง

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

ส�ำนักการช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมือง
1.1. ฝ่ายควบคุมการกอสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
1.2. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
2. ส่วนการโยธา
2.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
2.2 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
และระบบจราจร
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
2.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย
3. งานธุรการ

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย์
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานบริการการแพทย์
3. งานธุรการ
4. งานการเงินและบัญชี

(นักบริหารงานช่าง)
อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับสูง

(นักบริหารงานสาธารณสุข)
อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

ตามแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป)
อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดท�ำงบประมาณ
- งานวิจัยและประเมินผล
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิน่
- งานระบบสารสนเทศ
3. งานธุรการ
4. ฝ่ายนิติการ
- งานรับเรื่องราวรองทุกข์ /
งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่
เรื่องงบประมาณประจ�ำปี /
งานนิติกรรมสัญญา

ส�ำนักการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานการศึกษา)
อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับสูง
1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
2. ส่วนบริหารการศึกษา
2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคล
และทะเบียนประวัติ
2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- งานกิจการโรงเรียน
2.3 ฝ่ายวิชาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
3. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
3.1 ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา
3.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
3.3. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. สถานศึกษา
4.1 รร.ท. 1 (สังขวิทย์)
4.2 รร.ท. 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
4.3 รร.ท. 3 (บ้านนาตาล่วง)
4.4 รร.ท. 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
4.5 รร.ท. 5 (วัดควนขัน)
4.6 รร.ท. 6 (วัดตันตยาภิรม)
4.7 รร.ท. 7 (วัดประสิทธิชัย)
4.8 รร.ท. 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
4.9 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง
4.10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ควนวิเศษ
5. หน่วยศึกษานิเทศก์
Annual Report 2020

1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
3. งานธุรการ
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ข้าราชการประจ�ำ

นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง

นางจันทิพย์ รังสิปราการ
รองปลัดเทศบาลนครตรัง

นางสาวน�้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์
รองปลัดเทศบาลนครตรัง
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นายฉัตรชัย ชูผอม
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

นางสาววนิดา ทะระเกิด
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นายมนะ โสสนุย

ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายฉัตรชัย ชูผอม

หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
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เทศบาลนครตรัง

นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง

ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิจิตร ด้วงอินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการช่าง

นายช�ำนาญ เรืองมาก

ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา

นายประสาท พุทธาไฝ

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง
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ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
นายก�ำธร ไตรบุญ

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

นายจรวย บุญล้อม

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

นางปัญจมน ชุมคช

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
และรักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ
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เทศบาลนครตรัง

นางธันยากร แพกุล

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจ

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์

ผอ. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
และรักษาการในตำ�แหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง

ขับเคลื่อน 6 นโยบาย
สู่เป้าหมายสูงสุด นั่น คือ

“พี่น้องประชาชน”
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เทศบาลนครตรัง

นโยบายที่ 1
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการท่องเที่ยว

สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ
เพิ่มสวัสดิการ ภายใต้แนวคิด

“เทศบาลนครตรัง
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง”
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาล
นครตรัง คือ ห้องรับแขกของจังหวัดตรัง”
สร้างแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง คนดีศรีตรัง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ สวนสัตว์
“อาหารตรัง ดังทั่วโลก” ส่งเสริมให้อาหารตรังและ
ผู้ประกอบการอาหารตรัง เข้าสู่ตลาดทั่วประเทศและมีชื่อเสียง
ระดับโลก
รถรางลากจูงเพือ่ การท่องเทีย่ ว นัง่ รถชมเมือง แลตรัง
เล่าเรื่องเมืองตรัง
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมของทุ ก ศาสนาอย่ า งเท่ า เที ย ม
เสมอภาค ภายใต้แนวคิด “ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี”
จัดกิจกรรมประเพณีอย่างเข้าใจ เข้าถึง และรู้จริง
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ป้ายบอกเส้นทางและแผนที่ สถานที่ส�ำคัญ รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง
หนั ง สื อ แนะน� ำ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว ร้ า นอาหาร
ผู้ประกอบการพร้อมแผนที่ท่องเที่ยว
ขยายถนนหลั ง อนุ ส าวรี ย ์ เป็ น 2 ช่ อ งทางจาก
ถนนพัทลุงเลี้ยงขวาได้ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก
ในการลงจากรถของนักท่องเที่ยว ซึ่งมาสักการะพระยารัษฎาฯ
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เทศบาลนครตรัง

“นครตรังเมืองหลวงยางพารา  ผืนป่ามรดกโลก”
สร้าง จ.ตรัง ให้เป็นเมืองหลวงของยางพารา ด้วยงาน “นครตรัง
เมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก”
ปรั บ ปรุ ง สนามชนโคให้ มี ค วามสะดวก สะอาด
เพียงพอรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร์ ตามบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้ฟื้นกลับคืนมา เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง เป็น
สถานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับชุมชนในอดีต รวมทั้งการ
จัดสร้างสวนสัตว์และพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ เพือ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
จัดท�ำบันทึกความเข้าใจ MOU เป็นบันทึกข้อตกลง
ระหว่างเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
กูล้ งทุนไปประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ รายได้ จัดเพิม่
เงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาล
ส่งเสริมธุรกิจการค้าส่ง การค้าย่อยในเทศบาลนครตรัง
โดยไม่อนุญาติให้คาราวานสินค้ามาจัดงานตลอดเวลาเหมือน
ที่ผ่านมา
จัดตั้งชุมชนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จัดให้มี
บัณฑิตชุมชน เป็นทีป่ รึกษา เป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ชุมชน เพือ่ เป็นการ
สร้างงานให้กับผู้จบการศึกษาได้มีงานท�ำในเขตเทศบาล และ
เป็นการช่วยเหลือชุมชนในด้านธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ
โดยได้ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา
จัดให้มีศูนย์เยาวชนขึ้นมารองรับ สนับสนุนกิจกรรม
ของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร้างสรรค์และทันสมัย เข้าใจ
สังคมก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพ
มีคุณธรรม
ส่งเสริมอาชีพกลุม่ สตรี โดยสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี
เพื่อการพัฒนาอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชน
จัดหาทีด่ นิ สร้างบ้านเอือ้ อาทร ส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ได้มโี อกาสมีบา้ นเป็นของตนเองในการเช่าซือ้ ผ่อนส่งตามเกณฑ์
รายได้ ตลอดจนจัดให้มีการกู้เงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

โครงการจิตอาสา เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ

ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระราชทาน “โครงการจิตอาสา เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยมุ ่ ง หวั ง ให้ พ สกนิ ก รทุ ก หมู ่ เ หล่ า เกิ ด ความสามั ค คี โ ดยไม่ ห วั ง
สิ่งตอบแทน
เทศบาลนครตรั ง ร่ ว มกั บ ตั ว แทนจิ ต อาสา  จั ด โครงการ
“จิตอาสา เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทย
รวมไปถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความผูกพันใน 4 สถาบันหลัก
ของชาติ คือ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมี
กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย แกนน�ำจิตอาสาในเขตเทศบาลนครตรัง  
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 72 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงชนชาวไทยที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ   ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ให้น�ำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จึงเป็น
จุดก�ำเนิดของโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ท�ำการชุมชนบางรัก อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรั ง จั ด โครงการอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2563 สืบเนื่องจากที่ชุมชนบางรักได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกองทุนฯ ที่ต้องการให้ประชาชนเป็น
แกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด และเกิดการมีสว่ นร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
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โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานสมาร์ตโฟนเพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
การตลาดชุมชนออนไลน์เบือ้ งต้น) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
องค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทัง้ สิน้ 50 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ั นพล ชุมเพชร อาจารย์วทิ รู ย์ คงผล พร้อมด้วย
บุ ค ลากรศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ตรั ง มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
เป็นวิทยากร ตลอดจนจัดท�ำหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังในอนาคตต่อไป

โครงการ TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)

เทศบาลนครตรังเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE
(ศู น ย์ เ พื่ อ นใจวั ย รุ ่ น ในชุ ม ชน) กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ
แกนน� ำ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของชุ ม ชนเทศบาล
นครตรัง โดยกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่ม
เป้ า หมาย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู ้ น� ำ และผู ้ แ ทนจากองค์ ก รชุ ม ชน
และเยาวชนในเขตเทศบาลนคตรังเข้าร่วมจ�ำนวน 102 คน เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง
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โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงาน เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว

เทศบาลนครตรัง ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการด�ำเนินงาน
เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของสมาชิ ก ครอบครั ว (บทบาทของสามี ภ รรยา  บทบาทของ
พ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการด�ำเนินชีวิตที่ดี และเพื่อ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสตรี กลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ จ�ำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (กิจกรรม
ครอบครัวสุขสันต์) ประจ�ำปีการศึกษา 2562 เพือ่ ให้นกั เรียนไม่ยงุ่ เกีย่ วกับ
ยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด สนับสนุนสถาบันครอบครัว
ให้เข้มแข็ง สร้างความอบอุ่น สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีระหว่าง
ผู ้ ป กครอง นั ก เรี ย น และบุ ค ลากรในโรงเรี ย น รวมถึ ง ให้ นั ก เรี ย น
มีนิสัยรักการออกก�ำลังกาย มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก
โดยใช้กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน จ�ำนวน 11 กิจกรรม ได้แก่ ขี่ม้าพาเพลิน
แต่งตัวตุ๊กตา  แรลลี่แบบผลัด วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ชักเย่อ คล้องมาลัย
วิ่งผลัดกระสอบ สึนามิ โกยแป้ง กาห่วงไข่ และฟุตบอล เป็นต้น เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
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โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงโทษและภัยอันร้ายแรงของปัญหา
ยาเสพติด โดยก�ำลังคุกคามขยายวงกว้างมาก เป็นอันตรายต่อเด็กและ
เยาวชน ซึง่ เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติ จึงได้จดั โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น�ำ
ชุมชน ผู้น�ำสตรี และสมาชิกในชุมชน ให้มีความสามารถ มีความ
เข้มแข็ง มีจิตส�ำนึกในการเป็นผู้น�ำ และมีแนวทางในการจัดท�ำแผน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสม ประชาชนเกิด
ความตระหนักและเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมือ่
วันที่ 7 สิงหาคม 2563

โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลนครตรั ง ด� ำ เนิ น โครงการเดิ น ตามรอยพ่ อ
สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน้อมน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจ�ำวัน อีกทัง้ ยังท�ำให้ชมุ ชนมีบา้ นตัวอย่างวิถพี อเพียง
โดยมีผู้น�ำองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ�ำนวน 100 คน เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563
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โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
เพื่อการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี
การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี

การปักริบบิ้นบนกระเป๋ากระจูด

กลุ่มสตรีชุมชนตรอกปลา 3 ณ ที่ท�ำการชุมชนวังตอ
ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กลุ่มสตรีชุมชนนาตาล่วง ณ บ้านเลขที่ 226/185
ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โครงการเงินอุดหนุนของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรมปักลูกปัดบนผืนผ้าปาเต๊ะ

กิจกรรมสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก
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โครงการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างองค์ความรู้
ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาท คุณค่าของความเป็นชาย / หญิงในสังคม
รวมทั้งเรื่องพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธ์ภาพ
ทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน และการเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น  เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอันเกิดจาก
เพศสัมพันธ์ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีเยาวชน
ในชุมชนและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม

นครตรังลงนาม MOU ในการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ปี 2563

เทศบาลนครตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2563
ระหว่างจังหวัดตรัง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง โดยมี
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา 
ศาลากลางจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดตรัง
กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ตรั ง มี เ นื้ อ หาสาระดั ง นี้
ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยศาสตร์พระราชา 
โดยการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนเป็นวิถชี วี ติ
0000 มทุกครัวเรือน สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้า
ให้ครอบคลุ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล�้ำค่าของชาติให้ด�ำรง
คงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชม
ของชาวต่างชาติ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทุกระดับ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น อันน�ำไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น
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นโยบายที่ 2
ด้านการเมือง
การบริหาร

บริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
อาศัยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อย่างยั่งยืน
ด้วยความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการ
บริหาร พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ จัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดแถลงข่าวทุกเดือน
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน
ทุกแขนง และพี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบ

ยึดมัน่ ในหลักการการกระจายอ�ำนาจ โดยประชาชน
มีสว่ นร่วม ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง สร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนความ
ต้องการของชุมชน น�ำมาเป็นแกนในการด�ำเนินการจัดท�ำแผน
โครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การพัฒนา
ไม่กระจุกในบางพื้นที่ โดยท�ำให้การพัฒนากระจายครอบคลุม
ทั่วพื้นที่นครตรัง ในตรอกซอกซอย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการครองตน ครองคน และ
ครองงาน มีความเป็นธรรม ในการบริหารงบประมาณ บริหารคน
และการบริหารงาน โดยแนวคิด ไม่เบียดเบียน สนับสนุน ส่งเสริม
และให้ความเป็นธรรม
สนับสนุนส่งเสริมการสภาเทศบาลนครตรัง ตาม
โครงสร้าง รูปแบบนายกเทศมนตรี ทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรง
มิให้เป็นสภาตรายาง เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร รองรับ
ความชอบธรรม ไม่ว่าเรื่องนั้นจะผิดหรือถูก โดยให้สภาเทศบาล
นครตรัง มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ภายใต้จิตส�ำนึก มีความ
รับผิดชอบต่อการท�ำหน้าทีใ่ นฐานะตัวแทนของพีน่ อ้ งประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบฝ่ายบริหาร เพื่อรักษาประโยชน์
ของนครตรังและพี่น้องประชาชน
ประสานหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน เพือ่ ขอรับการสนับสนุน
โครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน
เพือ่ ประโยชน์ของนครตรัง อาทิ การขยายทางขึน้ ลงของเครือ่ งบิน
Runway ของสนามบินตรัง เพือ่ รองรับเครือ่ งบินขนาดใหญ่ และ
การขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถ
สายตรัง - กรุงเทพ ให้มีความสะอาด รวดเร็ว ปลอดภัยและ
ตู้โดยสารที่ทันสมัย ถนนทางเข้าออกเมืองให้มีป้ายบอกทาง
ที่ชัดเจน สะดวก สว่าง สะอาด และปลอดภัย เป็นต้น
เน้นการส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีสถานี
ดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนด้านความรู้
ความสามารถ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
จั ด ให้ มี ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ และสายด่ ว น
นครตรัง อย่างเป็นระบบ เพื่อแจ้งเหตุ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง
รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร สร้างขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

Annual Report 2020

TRANG MUNICIPALITY

33

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เรื่องการวิเคราะห์ค่างานและปริมาณงาน

เทศบาลนครตรัง ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิม่ ศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่องการ
วิเคราะห์ค่างานและปริมาณงาน เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งและความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการเขียนหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการ

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิม่ ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการและการพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดท�ำหนังสือ
ราชการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหลักการเขียนหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการ
ได้อย่างถูกต้องและมีรปู แบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานจ้าง
จ�ำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
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เทศบาลนครตรัง

โครงการประชุมแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
เทศบาลนครตรัง ได้จดั โครงการประชุมแผนแม่บทชุมชนพึง่ ตนเอง ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดท�ำแผนแม่บทชุมชน
พึง่ ตนเอง และเปิดโอกาสให้ชมุ ชนได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เสนอแนะความต้องการของแต่ละชุมชน  ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมจัดท�ำแผน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนสามารถเสนอความคิดเห็นในการจัดท�ำแผนพัฒนาตนเอง
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองและเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 5 ปี ตามความต้องการของชุมชน

เขต 1 และ เขต 2

เขต 3 และ เขต 4
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
(การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2563)

เทศบาลนครตรัง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา / อุปสรรค ความต้องการของประชาชน
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และน�ำโครงการทีย่ งั ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ของเทศบาลนครตรัง น�ำมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนภายในพื้ น ที่
ได้อย่างเหมาะสม ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน และเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน

โครงการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง

0000

เทศบาลนครตรัง มุง่ เน้นให้ประชาชนได้รบั ทราบนโยบาย
และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความเคลือ่ นไหวการด�ำเนินงานของ
รัฐบาลและเทศบาลนครตรัง ทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยน
และแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ เพื่อให้การพัฒนา 
การแก้ไขปัญหา และการจัดการสาธารณะของเทศบาล มีความ
สอดคล้องเหมาะสม ตามความต้องการของประชาชน จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง

นโยบายที่ 3

ด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้มีความส�ำคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา
สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรั ง แต่ ล ะโรงเรี ย นต้ อ งให้ เ ป็ น เลิ ศ ทางด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดนตรี แ ละกี ฬ า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
ทางด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม
จัดสรรงบประมาณ ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ในทุก ๆ ด้าน

ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาขึ้ น ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
เทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อย่างมี
คุณภาพ
จัดให้มที นุ การศึกษา ส�ำหรับบุตรหลานชาวนครตรัง
ที่มีรายได้น้อย แต่เรียนดี ได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรี
ปีละ 20 ทุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียน ต่อยอดสู่การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ
ส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยภาพ ในแต่ละโรงเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ
จัดให้มีการติวฟรี โดยติวเตอร์ดัง เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กบั นักเรียนในนครตรัง ภายใต้แนวคิด “เตรียมความพร้อม
สู่มหาวิทยาลัย”
บริการ Wi - Fi ทั่วเขตเทศบาลนครตรัง
จัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  Notebook ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพือ่ ให้นกั เรียนยืมใช้ เพือ่ ค้นคว้าข้อมูล
จัดท�ำรายงาน ตามโครงการห้องสมุดประจ�ำบ้าน ตามความ
จ�ำเป็น และตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาส
ในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เปิดการฝึกอบรม ฝึกทักษะ ศึกษาต่อ
จัดท�ำผลงานเพือ่ เพิม่ วิทยะฐานะ เพือ่ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ตลอดจนสวัสดิภาพในด้านขวัญและก�ำลังใจ อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม
จัดให้มกี ารเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพือ่ การ
สื่อสาร ไว้รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการท่องเที่ยว
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ให้ได้มาตรฐานเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้านในการเข้าเรียนในระดับ
ปฐมวัย และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู จะได้มีเวลา
การประกอบอาชีพ ต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน
Mini English และ Mini Program
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา  ด้วยความ
เสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้แนวคิด ทุกศาสนา
สอนให้คนเป็นคนดี และจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่เด็กและประชาชน
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โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีท้องถิ่น
เทศบาลนครตรังสร้างจิตส�ำนึกร่วมกับคนในท้องถิน่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของเอกลักษณ์จารีตประเพณี
ท้องถิ่นนครตรัง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ด�ำเนินการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ดังนี้

งานประเพณีลอยกระทง

เทศกาลวันตรุษจีน

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
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ประเพณีถือศีล กินผัก
ไต่เซี่ย ฮุดโจ้ว จ.ตรัง

ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าสามอ๋องฮู้เต้าโบ้งเกง

วันมาฆบูชา
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โครงการนิทรรศการ “ตันตยาภิรมวิชาการ”
ประจ�ำปีการศึกษา 2562

เทศบาลนครตรั ง จั ด โครงการนิ ท รรศการทางวิ ช าการ
“ตันตยาภิรมวิชาการ” ประจ�ำปีการศึกษา  2562   ซึ่งโรงเรียน
เทศบาล 6 (วั ด ตั น ตยาภิ ร ม) จั ด ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงาน
ทางวิ ช าการตามกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ของนั ก เรี ย นและ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงออกตามความสามารถและพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองในทางที่ถูกต้อง ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนในการแข่งขันทักษะ ระดับโรงเรียน ระดับเทศบาล
ระดั บ ภาค และระดั บ ประเทศในปี ก ารศึ ก ษา  2562 เมื่ อ วั น ที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติ
พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง จัดโครงการจ้างทีป่ รึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติ
พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง (กิจกรรม
ฝึกอบรมครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพการเรียน
การสอนตามโครงสร้างหลักสูตร โดยผ่านกิจกรรม Project Work)
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาผูส้ อนชาวต่างประเทศและครูผสู้ อนชาวไทยเกีย่ วกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ให้ครูมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยกิจกรรม Project Work ให้ครูฝึกปฏิบัติการ Project Work
ให้ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อการน�ำไปใช้จริง ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2563
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

เทศบาลนครตรัง จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี  2563”
ณ สนามกี ฬ ากลางเทศบาลนครตรั ง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตรั ง
โดยมีผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที และบูธกิจกรรมต่าง ๆ
จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง กิจกรรม “นักดับเพลิง
ตัวน้อย” โดยสถานีดับเพลิงเทศบาลนครตรัง ที่ได้น�ำรถดับเพลิง
รถกู ้ ภั ย ชุ ด เครื่ อ งมื อ การดั บ เพลิ ง มาจั ด แสดงเพื่ อ ให้ ค วามรู ้
และสาธิตการท�ำงานให้กับเด็ก ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นนักดับเพลิง  
ทั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงาน
องค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ที่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมขึ้ น เพื่ อ
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ รวมทัง้ ร่วมให้ความรัก การดูแล เอาใจใส่
ให้การศึกษาอบรมที่เหมาะสมกับวัยและการปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ให้กับเด็ก

โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษา
ต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมการฝึก
อบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้น�ำชุมชนและบุคคลทั่วไป) เพื่อให้ความรู้และ
เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้น�ำองค์กรชุมชนและบุคคลทั่วไป และ
ให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ให้สามารถสื่อสารได้ ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563
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โครงการจัดงานวันครู

เทศบาลนครตรัง ด�ำเนินโครงการจัดงานวันครู โดยมีหัวหน้า
ส่วนการงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน วันครูแห่งชาติ ประจ�ำปี
2563  ภายใต้คำ� ขวัญ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” เพือ่ เป็นการระลึก
ถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพครู ให้ครูและ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่เยาวชน และเพือ่ ธ�ำรงไว้
ซึง่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เมือ่ วันที่
16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

อบรมพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศของเทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
และครูผสู้ อนชาวไทย เกีย่ วกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
0000
ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 14  -  15 ธันวาคม  2562  ณ ห้องประชุม
รามค�ำแหง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การด�ำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ
ของเทศบาลนครตรัง ส�ำหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์เทศบาลนครตรัง การศึกษา
ก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข
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รายงานประจ�ำปี 2563

เทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง

นโยบายที่ 4
ด้านการสาธารสุข
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่
สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ
มีความปลอดภัย มีการบริหารด้าน
สาธารณสุขอย่างบูรณาการครบวงจร
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
น�ำถังขยะทีส่ วยงามกลับมาให้ชมุ ชน เพือ่ ความสะอาด
น่าอยู่ และส่งเสริมการท่องเทีย่ วจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับความเป็นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่เหมาะสม
ไม่ทำ� ลายทัศนียภาพ ทัง้ นีโ้ ดยมุง่ ลดจ�ำนวนขยะ เพือ่ ให้เกิดความ
สมดุลกับจ�ำนวนถังขยะไม่ให้มีมากจนเเกินความจ�ำเป็น
สร้างปอดให้คนนครตรัง โดยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้มากขึน้
“นครตรังแห่งการท่องเที่ยว” พัฒนาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่
นครตรัง ให้เป็นนครหลวงแห่งการท่องเทีย่ วในเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมืองแห่งคลองสวยน�้ำใส เช่น คลองน�้ำเจ็ด
คลองห้วยยาง เป็นต้น
รณรงค์ ป ลู ก ต้ น ศรี ต รั ง สร้ า งเมื อ งตรั ง ให้ ดั ง ไป
ทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ด้วยงาน “เทศกาลศรีตรังบาน สืบสาน
วัฒนธรรม”

ศูนย์ความปลอดภัยมีกล้อง CCTV ทัว่ ทุกจุดเพือ่ ความ
ปลอดภัยของชุมชน
ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานต�ำรวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ตลอด 24 ชั่วโมง
รถกูภ้ ยั รถตรวจการ รถเคลือ่ นทีเ่ ร็ว ตลอด 24 ชัว่ โมง
สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย
พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง
ฝึกซ้อมป้องกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพือ่ ให้กำ� ลังพล
พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
ด� ำ เนิ น การโครงการบ้ า นสุ ข ภาพ “โรงพยาบาล
หมืน่ เตียง” ใช้บา้ นผูป้ ว่ ยเป็นสถานพยาบาลในการบ�ำบัด พักฟืน้
จัดเตียงผูป้ ว่ ย วีลแชร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
ยืมใช้ จัดหมอ พยาบาล อสม. ไปตรวจเยี่ยม ตามความจ�ำเป็น
แบ่งเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผปู้ ว่ ย ผูด้ แู ลไม่ตอ้ งเสียเวลาเสียโอกาสในการท�ำงาน สามารถ
ด�ำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว จัดให้มีแพทย์ประจ�ำในศูนย์บริการสาธารณสุข
เพือ่ บริการด้านการตรวจรักษาพยาบาล เน้นด้านเวชกรรมสังคม
อายุรกรรม อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคความดันโลหิต เบาหวาน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่พี่น้องประชาชนนครตรัง
ปรับปรุงยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาล หรือ
สถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10 - 30 เตียง
จัดให้มคี รุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดถึง
วัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่อการตรวจรักษาพยาบาล
จัดให้มีรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ambulance เพื่อ
บริการรับ - ส่งผู้ป่วย กรณีรับตัวจากที่อยู่อาศัยมายังสถาน
พยาบาล และส่งกลับบ้าน ตลอดจนการส่งต่อกรณีต้องการ
เข้ารับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลตรัง และสถานพยาบาลใกล้เคียง
อื่น ๆ
จัดให้มีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ภายใต้แนวคิด
“คนนครตรัง สุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยตรวจสุขภาพฟรีทุกปี
ส�ำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ลดงบประมาณที่สูญเสียไปกับการ
รักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด
ตลาดสดเทศบาลอย่างสม�่ำเสมอ ถูกหลักอนามัย เพื่อไม่ให้
เกิดกลิน่ เหม็น และก�ำจัดสัตว์ทเี่ ป็นพาหะน�ำโรคทุกชนิด รวมทัง้
ให้มกี ารระบายถ่ายเทอากาศทีด่ ี มีแสงสว่างทีเ่ พียงพอ ตลอดจน
การจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
เงินอุดหนุนเบีย้ ยังชีพคนชรา คนพิการ จ่ายตรงเวลา 
รวมทัง้ จัดสรรเงินส�ำรองจ่าย เป็นเงินยืมทดลองจ่ายกรณีเงินอุดหนุน
ไม่ได้รับตามก�ำหนดหรือล่าช้า
ให้การสงเคราะห์ผทู้ กุ ข์ยาก คนชรา คนพิการ คนเร่รอ่ น
ในเขตเทศบาล เกี่ยวกับสิ่งของอุปโภค บริโภค และน�ำส่งตัว
ไปยังสถานสงเคราะห์ของรัฐ
Annual Report 2020

TRANG MUNICIPALITY

43

โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรั ง จั ด ท� ำ โครงการสงเคราะห์ แ ละพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลนครตรั ง ประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น สอดคล้องตามยุทธศาสตร์เทศบาล (2)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข  
โดยมีกลยุทธ์ (2) สนับสนุน ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม และให้การ
สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส�ำคัญ

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนจากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
เทศบาลนครตรัง ได้เปิดศูนย์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 ที่ ว งเวี ย นอนุ ส าวรี ย ์ พ ระยารั ษ ฎานุ ป ระดิ ษ ฐ์
มหิ ศ รภั ก ดี อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตรั ง เพื่ อ คอยอ� ำ นวยความสะดวกและเตรี ย ม
ความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่าง
ทันท่วงที โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลนครตรัง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ และ
พนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
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กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ

เทศบาลนครตรัง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรม
วั น ต้ น ไม้ ป ระจ� ำ ปี ข องชาติ เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2563  
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (เขาแปะช้อย) นายวัลลภ
ช่วยบ�ำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานงานเทศบาล ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นประดู่ ต้นมะฮอกกานี ต้นตะเคียน
เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้น
จิตส�ำนึกให้เห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางน�ำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จัก
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  นอกจากนี้
ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสวนสาธารณะแห่งนี้อีกด้วย

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

เทศบาลนครตรั ง จั ด โครงการควบคุ ม โรคขาดสารไอโอดี น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจสาเหตุและ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน และสนับสนุนให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ในการปรุงอาหารทุกครัวเรือน โดยครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขและ
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ
50 คน รวมทั้งหมด 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก
โรงพยาบาลตรัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  
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โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ
เทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่
มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นชุมชน
66 ชุมชน มีสถานศึกษา สถานประกอบการทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
หลายแห่ง มีความหลากหลายในชุมชน ซึง่ เป็นแหล่งก�ำเนิดขยะ ทีเ่ ป็น
ปัญหาอยู่ในขณะนี้ การจัดการขยะจึงมีความส�ำคัญ ซึ่งการบริหาร
จัดการขยะที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะจากต้นทางที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ปัญหาขยะมูลฝอย
จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เทศบาลนครตรังตระหนักถึงปัญหาและ
ต้องรีบเร่งด�ำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็น
สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม  
ทัง้ นี้ เทศบาลนครตรังได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�ำเนิดเป็นการก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
น�ำโรค เพือ่ สุขภาพอนามัยทีด่ ขี องประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดให้เหลือน้อยที่สุด จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรังขึ้น
เพือ่ ตอบสนองนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะ
จากแหล่งก�ำเนิด สร้างวินยั และสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชน ให้มสี ว่ นร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยตัง้ แต่ตน้ ทาง เพือ่ ให้ประชาชนมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี
ส่ ง ผลให้ มี สุ ข ภาพอนามั ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ที่ ดี ขึ้ น
ทัง้ เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ส่งผลให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเก็บขนขยะอันตรายในโรงเรียน

กิจกรรมเก็บขนขยะอันตรายชุมชน

กิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียน

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะชุมชนบางรัก
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชน

กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
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โครงการอบรมการช่วยเหลือกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

เทศบาลนครตรั ง จั ด โครงการอบรมการช่ ว ยเหลื อ กู ้ ชี พ
เบือ้ งต้น (CPR) และการใช้เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง AED พนักงานเทศบาล ตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุข ครู และนักเรียน รวมถึงประชาชนผูส้ นใจ มีความรูค้ วาม
เข้าใจในการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น สามารถใช้เครื่อง AED ช่วยเหลือผู้ที่
อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
ส�ำหรับในครั้งนี้ก�ำหนดจัดการอบรมจ�ำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่
26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตรัง และได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครตรัง

โครงการส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลนครตรัง จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
การอบรมเป็นผูด้ แู ลเด็ก อายุ 0 - 6 ปี เพือ่ ให้ผดู้ แู ลเด็กมีความรูใ้ นการ
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ได้อย่างถูกต้อง
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กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

กิ จ กรรมรณรงค์ ป ้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ เ กิ ด จากยุ ง ด้ ว ย
มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน�้ำ และก�ำจัด
ลูกน�้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคที่ติดต่อโดยยุง
โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ อสม.
ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคและก�ำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในพื้นที่
เขตเทศบาลนครตรัง โดยกิจกรรมได้แจกทรายอะเบทและหยอด
ทรายอะเบทบริเวณภาชนะที่มีน�้ำขัง ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เพื่อก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย ณ บ้านเรือนของประชาชน  

โครงการรู้เร็ว รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจ
(Stroke Alert, Heart Alert)

เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมการให้ความรู้และป้องกันการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแก่ อสม. ซึ่งจัดขึ้น
ตามงบประมาณกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลนครตรั ง
ปี 2563 สนับสนุนการด�ำเนินงานโดยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลตรัง เพื่อให้ อสม. ได้น�ำความรู้ไปแนะน�ำแก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ และเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
สามารถมารับบริการในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
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โครงการสานรักสูงวัย จิตแจ่มใส กายแข็งแรง

เทศบาลนครตรั ง จั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู ้ แ ละ
นั น ทนาการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน
อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะ ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกัน
ความเสื่อมถอยของสมอง ลดความรู้สึกว้าเหว่ ลดทอนโอกาส
และระยะเวลาที่ต้องตกอยู่ในภาวะความเจ็บป่วยที่ต้องพึ่งพา
การปรนนิ บั ติ ดู แ ลและภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ น ความจ� ำ เป็ น
รวมทัง้ ส่งเสริมความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และคงไว้ซงึ่ คุณภาพชีวติ
ที่ดีของผู้สูงอายุ
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กิจกรรมเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน
ร่วมกับงานทันตสาธารณสุข

เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริม
สุ ข ภาพมารดาและทารก ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการดู แ ลที่
ผสมผสานการดู แ ลเฉพาะทางกั บ การดู แ ลที่ เ น้ น ครอบครั ว เป็ น
ศูนย์กลาง โดยกลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ การส่งเสริมการดูแลตนเอง
ของมารดา  พัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลมารดาและ
ทารกเพื่อคงไว้ซึ่งสภาวะที่สมดุลของครอบครัว ดังนั้นการพยาบาล
มารดาและทารกร่วมกับงานทันตสาธารณสุข โดยให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้มารดาและทารก ตลอดจนครอบครัว
ได้มีสุขภาพที่ดี อันจะน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  

กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล

ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยเป็ น ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น ที่ เ ทศบาลนครตรั ง ต้ อ งรี บ เร่ ง
ด�ำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  จึงได้มอบหมายให้งานรักษา
ความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล (รับซื้อขยะ
เดลิเวอรี่) ถึงหน้าบ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนน�ำไปทิ้ง
โดยประเภทขยะทีอ่ อกรับซือ้ ประกอบด้วย ขวดน�ำ้ พลาสติก ขวดแก้ว พลาสติกทุกชนิด
กระดาษทุกชนิด เหล็กทุกชนิด และกระป๋องอลูมิเนียมทุกชนิด โดยมีประชาชน
สนใจร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลจ�ำนวนมาก
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โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา

เทศบาลนครตรัง ได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกัน
จัดระเบียบทางเท้าและทางสาธารณะ ภายใต้แนวคิด “คืนทางเท้า 
คืนความสุข คืนความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่เทศบาลนครตรัง”
ด้วยการเดินหน้าขอความร่วมมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคาร
ผู ้ ค รอบครองอาคาร ให้ ท� ำ การรื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ รุ ก ล�้ ำ
ทีส่ าธารณะและทางเท้า  เพือ่ ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการด�ำเนินการในถนนวิเศษกุล
ถนนรัษฏา  และถนนเจิมปัญญา  ส�ำหรับการด�ำเนินการล่าสุด
ได้ขยายเขตการจัดระเบียบฯ เพิ่มเติม 4 จุด คือ
1. ถนนน�้ำผุด ช่วงวัดตันตยาภิรม - สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 95
2. ถนนราษฎร์อุทิศ 4 บริเวณข้างโรงพยาบาลตรัง
3. ถนนควนหาญ
4. ถนนบ้านโพธิ์

ศูนย์ปฏิบัติการคัดกรอง COVID - 19

เทศบาลนครตรั ง ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตราการควบคุ ม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
โดยการตั้งศูนย์รับแจ้งผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เทศบาล
นครตรั ง เพื่ อ ตรวจคั ด กรอง รั บ แจ้ ง รายงานตั ว ประชาชน
ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID - 19 ในจังหวัดตรัง
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กิจกรรมท�ำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19

เทศบาลนครตรัง ระดมก�ำลังท�ำความสะอาดพืน้ ทีส่ าธารณะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
(COVID - 19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน โดยได้ทำ� ความสะอาดพืน้ ทีส่ าธารณะบริเวณ
ศาลาทีพ่ กั และทีน่ งั่ จุดต่าง ๆ เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ
โดยเทศบาลนครตรัง ขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน กินร้อน ช้อนกลางตัวเอง ล้างมือ
บ่อย ๆ พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / แอลกอฮอล์ติดตัว โดยเฉพาะ
การอยู่ในสถานที่ที่มีคนเข้า  - ออกเป็นจ�ำนวนมาก เช่น หน่วยงาน
ราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

นครตรังมอบหน้ากากผ้าแก่ประชาชน

เทศบาลนครตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทั้ง 3 ศูนย์ และ อสม. เดินเท้าเคาะประตูบ้าน เพื่อมอบหน้ากากผ้า 
ให้ความรู้วิธีการใส่ / วิธีการซักท�ำความสะอาด และการปฏิบัติตัว
ให้ปลอดภัยจาก COVID - 19 พร้อมทัง้ ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลนครตรัง จัดบริการท�ำหมันสุนขั และแมว ณ ศูนย์พกั พิง
สุนัขจรจัด เทศบาลนครตรัง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง และส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอเมืองตรัง
ซึง่ ภายในกิจกรรม ได้จดั ให้มกี ารท�ำหมันสุนขั จรจัด เพือ่ ควบคุมจ�ำนวน
ประชากรสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครตรัง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน

เทศบาลนครตรัง ด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง
เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดสั ต ว์ ก ลุ ่ ม เสี่ ย งของการแพร่ ร ะบาดของ
โรคพิษสุนขั บ้าในเขตพืน้ ที่ โดยได้รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้า  ทั้งนี้
ก� ำ หนดออกหน่ ว ยให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ฯ ในชุ ม ชนต่ า ง ๆ
ตามแผนการปฏิ บั ติ ง าน ระหว่ า งวั น ที่ 7 เมษายน ถึ ง
29 พฤษภาคม 2563
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นโยบายที่ 5
ด้านกีฬา
และนันทนาการ

ส่งเสริมสนับสนุน
การด�ำเนินงานด้านการกีฬา นันทนาการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป อย่างหลากหลาย
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ภายใต้แนวคิด “นครตรัง เมืองกีฬาและสุขภาพ
เมืองศิลปะ วัฒนธรรม”
“นครตรังเมืองกีฬาและสุขภาพ”
สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ให้สนใจกีฬา  จัดให้มี
การฝึกอบรมและแข่งขันอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นกั กีฬา นครตรังสู่
ทีมชาติและอาชีพ เพื่อยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังให้มีชื่อเสียง
ปรับปรุงและจัดสร้างสนามฟุตบอลที่ทันสมัย และ
มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก 2 สนามเพื่อบริการที่เท่าเทียม
สนับสนุนให้มกี ารจัดการประกวดและแข่งขันกีฬาใน
ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ ระดับชาติ และระดับโลก ในเทศบาลนครตรัง
จัดให้มศี นู ย์กฬี าในร่มทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคใต้ สนามกีฬา
อย่างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย
อย่างเพียงพอ
บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพือ่ ดูแลสวัสดิภาพ
และสุขภาพของนักกีฬา
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บริการศูนย์ฟิตเนสกลางแจ้ง Fitness ศูนย์เสริม
สร้างสมรรถภาพทางกาย เพือ่ เป็นทีร่ วมของอุปกรณ์สำ� หรับการ
ออกก�ำลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลาน
แอโรบิค สนามเปตอง ตามความต้องการของชุมชน
จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา  อย่างหลากหลาย อาทิ ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ ไว้บริการเด็ก นักเรียน เยาวชน
และประชาชนทั่วไปยืมใช้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
จัดให้มีศูนย์ฝึกกีฬา  ที่มีการบริหารจัดการอย่าง
มืออาชีพ โดยใช้ผฝู้ กึ สอน นักกีฬาระดับชาติ อาทิ นครตรังฟุตบอล
อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เป็นต้น
จัดให้มีลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม ลาน
ศิลป์ ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ และบนถนนคนเดิน
พร้อมทัง้ ขยายพืน้ ทีถ่ นนคนเดินเพือ่ รองรับกิจกรรมสันทนาการ
โดยมิให้มีผลกระทบกับการจราจร

การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครตรังเปิดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง
ครั้งที่ 2  โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด
การแข่งขัน ส�ำหรับจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีเป้าหมายส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และมาตรฐาน
การเล่นกีฬาฟุตบอลให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้นกั กีฬาฟุตบอลเข้าสูอ่ าชีพ และเพือ่ คงไว้ซงึ่ กิจกรรมส�ำคัญเนือ่ งใน
วันรัฐธรรมนูญ ซึง่ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ส�ำหรับในครัง้ นี้
มีทีมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมทั้งสิ้น จ�ำนวน 36 ทีม ได้แก่ รุ่นเยาวชน
จ�ำนวน 8 ทีม รุน่ ประชาชน จ�ำนวน 12 ทีม และรุน่ อาวุโส จ�ำนวน 16 ทีม
โดยท�ำการแข่งขัน  ระหว่างวันที   ่ 16   -   29   ธนั วาคม  2562  ณ  สนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
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โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ประจ�ำ
ปี ง บประมาณ 2563 กิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าเซปั ก ตะกร้ อ ชุ ม ชน
ต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครตรัง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเชื่อมความสามัคคี
ระหว่ า งชุ ม ชน มี ร ่ า งกายแข็ ง แรงและห่ า งไกลยาเสพติ ด
โดยใช้กีฬาตะกร้อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ
รวมทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ร ะเบี ย บ กติ ก าของกี ฬ า
เซปักตะกร้อ โดยกิจกรรมฯ จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม
2562
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เทศบาลนครตรัง

นโยบายที่ 6
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

พัฒนาเมืองนครตรังอย่างมีอัตลักษณ์
ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
กระจายอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า  คูระบายน�้ำ
ทั้ ง ระบบให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ น ครตรั ง ให้ ทั่ ว ถึ ง ได้ ม าตรฐาน
สวยงาม และมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงระบบจราจรให้มีความคล่องตัว ก�ำหนด
เครื่องหมายจราจร มีป้ายแนะน�ำการเดินทาง ป้ายสถานที่
อ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ขยายพื้นผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพื่อ
ความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนในการเดิ น ทางและเยี่ ย มชมสถานที่ ส� ำ คั ญ และ
แหล่งท่องเที่ยวในนครตรัง
ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง และขยาย
เขตระบบประปา อย่างทั่วถึง
ด�ำเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พร้อมทั้งลอก
คูระบายน�้ำทุกสาย เพื่อให้การระบายน�้ำเต็มประสิทธิภาพ
เป็นการป้องกันน�้ำท่วม ลดมลภาวะ โดยการเชื่อมต่อกับระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียอย่างครอบคลุม
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โครงการก่อสร้างถนน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
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เทศบาลนครตรัง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกันตัง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนควนขนุน
ตั้งแต่สะพานควนขนุนถึงสี่แยกไฟแดงควนขนุน
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนห้วยยอด

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนน�้ำผุด
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เทศบาลนครตรัง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิเศษกุล ซอย 5

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนห้วยยอด
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โครงการทาสี ตีเส้นจราจร

เทศบาลนครตรัง ด�ำเนินการ ปรับปรุงสัญลักษณ์ทบี่ ง่ บอกสัญญาณและแบ่งเขตเส้นทางในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยการ
ตีเส้นจราจรใหม่ให้ชัดเจน และทาสีขอบถนนและสะพาน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถและถนน มีสัญญาณบอกเขตเส้นอย่างชัดเจน
และปลอดภัยต่อการเดินทาง

ทางม้าลายหน้าโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง

ทาสีเกาะกลางถนน สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
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เทศบาลนครตรัง

ทาสีขอบทางเท้า ถนนตรัง – พัทลุง

ทางสีขอบทางเท้า ถนนน�้ำผุด
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ทาสีขอบทางเท้า ถนนวิเศษกุล ซอย 4

ทาสีขอบทางเท้า ถนนวิเศษกุล ซอย 13

ทาสีลานจอดรถ ศพด.วัดควนวิเศษ
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เทศบาลนครตรัง

โครงการซ่อมแซมป้ายจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง
ถนนเก่า

ถนนทุ่งควน

ถนนรักษ์จันทน์

ถนนราษฎร์อุทิศ

โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร

ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลนครตรัง ด�ำเนินการ
ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกต่าง ๆ ในเขตพืน้ ที่
เทศบาลนครตรัง ให้สว่าง ชัดเจน และบอกสัญญาณอย่างถูกต้อง
และแม่นย�ำ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
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โครงการจัดระเบียบสายสัญญาณ

เทศบาลนครตรัง ด�ำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณ เพือ่ ให้พนื้ ทีภ่ ายในเขตเทศบาลนครตรังปลอดภัยและท�ำให้เกิดความ
สวยงามในชุมชนให้สมกับเป็นห้องรับแขกของจังหวัดตรัง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลาง ถนนพระราม 6

ตัดต้นไม้เกาะกลางถนน ถนนกันตัง

ปลูกต้นไม้เกาะกลาง ถนนพระราม 6

ตัดแต่งต้นไม้ศาลเจ้าแม่กวนอิมเขาหนองยวน

ตัดต้นไม้ ในสวนสาธารณะ

ตัดแต่งต้นไม้ ใหญ่ริมถนน ทางเท้า ในเขตเทศบาลนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง

โครงการขุดลอกดูดโคลนในท่อระบายน�้ำในเขตเทศบาลนครตรัง
งานล้างท�ำความสะอาดท่อระบายน�้ำ

งานล้างส�ำรวจท่อระบายน�้ำ

งานติดตั้งตาข่ายดักขยะ บริเวณปลายท่อระบายน�้ำ
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โครงการพัฒนาล�ำคลองหนองน�้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ล�ำคลอง หนองน�้ำ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ก�ำจัดผักตบชวา  วัชพืช
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนสิ่งกีดขวางการไหลของน�้ำ ภายในล�ำคลอง หนองน�้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้ำ
ช่วงฤดูฝน ทั้งยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ รวมถึงเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณหนองน�้ำ ล�ำคลองให้มีความสวยงาม
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เทศบาลนครตรัง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนสายราษฎร์อุทิศ3

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยกวิเศษกุล ข้างบ้านเลขที่ 212/41

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหน้า รร.อนุบาลวัดกะพังสุรินทร์
โครงการลาดยางสายแยกถนนห้วยยอดซอย 19 - เลียบถนนรถไฟ

โครงการลาดยางสายแยกถนนรักจันทน์
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยกควนขนุน ข้างบ้านเลขที่ 41/1-41/11

โครงการลาดยางหลังอาคารเรียน 1 รร.วัดควนขัน

โครงการลาดยางบริเวณด้านหลังสถานีดับเพลิงฯ ถนนวิเศษกุล

โครงการปรับปรุงผิวจราจรราดยางถนนสายคลองน�้ำเจ็ด ซอย 6

โครงการลาดยางภายใน รร.ท.6 (วัดตันตยาภิรมย์) ข้างโรงยิม 1
โครงการลาดยางเพื่อใช้เป็นที่จอดรถบริเวณประตูทางออกสนามกีฬากลาง
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เทศบาลนครตรัง

รายงานสถานะการเงิน
เทศบาลนครตรัง
ส�ำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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เทศบาลนครตรัง

บริหารการเงินอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน

การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่อ จั ด ท� ำ งบแสดงฐานะการเงิ น
เป็ น ไปตามเกณฑ์ เ งิ น สดและเกณฑ์ ค งค้ า งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชี
การจัดท�ำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

Annual Report 2020

TRANG MUNICIPALITY

71

เทศบาลนครตรัง

เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ ตามประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง  การก�ำหนด
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต�ำแหน่งของเทศบาลนครตรัง ประกาศ ณ วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

หมายเหตุ 1
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ ในการจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพื่อจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์
เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท� ำ ทะเบี ย น และรายงานการเงิ น
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2  รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)
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เทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดิน

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
อาคาร		
อาคารส�ำนักงาน
อาคารเพื่อการพักอาศัย
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ส่วนปรับปรุงอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์ดนตรี
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อาคาร
สินทรัพย์ - ภายใต้สัญญา
อาคาร - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
		
				รวม

ราคาทรัพย์สิน
2563

จ�ำนวนเงิน
2562

2563

2562

44,252,250.00
6,711,295.75
767,872,678.07
1,340,000.00

167,104,936.08 รายได้
2,185,772,482.82 2,091,881,754.95
เงินที่มีผู้อุทิศให้
15,746,244.00
15,746,244.00
61,341,490.00
48,561,810.00 รับโอน
47,990,990.00
7,126,295.75
662,533,383.59
2,100,000.00

364,078,817.57

387,914,373.57

97,377,252.38
356,687,504.82
39,369,928.76
26,145,260.85
19,771,694.85
24,734,992.00
6,553,979.00
1,219,236.00
24,934,233.29
89,967,311.34
21,738,771.60
13,725,277.81
15,593,617.05
28,585,487.00
9,296,704.00
18,759,870.00

98,570,339.32
357,081,504.82
39,688,420.76
26,684,620.85
19,874,624.85
16,334,992.00
6,553,979.00
1,219,236.00
24,996,093.29
92,061,261.34
22,855,003.27
13,827,927.81
15,586,117.05
28,637,377.00
9,296,704.00
18,921,870.00

7,044,500.00

7,044,500.00

1,507,247.00

1,507,247.00

80,920,871.60

78,670,871.60

14,216,000.00

14,216,000.00

167,104,936.08

2,249,509,716.82 2,168,969,488.95
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เทศบาลนครตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย

ธกส.

ออมสิน

ธอส.

อิสลาม

				 ประเภทบัญชี

ปี 2563

ปี 2562

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชีบัญชี  903 - 1 - 00112 - 0

95,846,895.29

21,052,211.51

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชีบัญชี 372 - 0 - 21958 - 5

235,212.75

233,456.12

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 903 - 2 - 10998 - 7

415,337,624.43

411,131,986.29

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 372 - 2 - 03711 - 5

20,667,188.91

31,767,191.07

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 057 - 4 - 06012 - 7

360,686,416.33

377,295,012.22

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 057 - 4 - 05056 - 0

121,488,587.37

130,708,296.92

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 0 - 2007056177 - 2

394,666.13

393,332.77

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 3 - 4021005755 - 0

36,994,788.36

36,483,758.65

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 3 - 4021003651 - 3

58,394,213.38

57,615,591.99

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 3 - 0002946436 - 3

99,577,477.07

98,463,932.38

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 064 - 13 - 002704 - 5

2,772,016.16

9,397,201.90

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 064 - 21 - 003564 - 2

74,326.98

73,678.79

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 064 - 21 - 003871 - 3

279,089,473.38

279,089,473.38

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 064 - 21 - 002309 - 3

90,518,806.69

90,518,806.69

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 050 - 1 - 02029 - 2

4,018,014.32

2,764,574.57

ประเภท ฝากประจ�ำ เลขที่บัญชี 050 - 2 - 00313 - 8

70,215,235.18

80,673,778.07

1,656,310,942.73

1,627,662,283.32

รวม
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เทศบาลนครตรัง
งบแสดงฐานะการเงิน
							
							
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระทรวงการคลัง
เงินฝากกองทุน
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ลูกหนี้ค่าภาษี
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
ลูกหนี้อื่น ๆ
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์			
			
		
ทุนทรัพย์สิน					
หนี้สินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินสะสม
เงินสะสม
       เงินทุนส�ำรองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ

ปี 2563

ปี 2562

2

2,249,509,716.82

2,168,969,488.95

3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,656,310,942.73
846,662.00
121,176,681.72
9,338,000.00
41,111.87
13,333,244.00
5,500.00
1,801,052,142.32

1,627,662,283.32
672,700.00
110,927,029.74
3,450,000.00
13,344,300.00
30,712.00
125,664.00
4,500.00
1,756,217,189.06

2,000.00
2,000.00
1,801,054,142.32

2,000.00
2,000.00
1,756,219,189.06

2

2,249,509,716.82

2,168,969,488.95

12
13

294,257,363.34
8,045,134.93
302,302,498.27
302,302,498.27

290,027,985.27
10,073,753.90
300,101,739.17
300,101,739.17

14

1,237,143,368.35
261,608,275.70
1,498,751,644.05

1,204,362,601.64
251,754,848.25
1,456,117,449.89

1,801,054,142.32

1,756,219,189.06
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563						
														
รายการ/หมวด

รวมจ่ายจาก
รวมจ่ายจาก
ปรับปรุงโดย
เงินอุดหนุนระบุ
เงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ ใบผ่าน

ประมาณการ

รวม

การรักษา
ความสงบภายใน

บริหารทั่วไป

รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)

108,483,040.00

98,723,485.82

41,793,489.73

-

140,516,975.55

-

-

7,983,900.00

6,382,710.00

-

-

6,382,710.00

6,382,710.00

-

341,174,500.00 305,167,325.81

258,360.00

-

305,425,685.81

30,016,861.97

12,191,389.68

ค่าตอบแทน

39,243,700.00

35,180,481.34

3,037,608.74

-

38,218,090.08

27,241,231.34

294,270.00

ค่าใช้สอย

107,282,640.00

76,663,448.63

-

-

76,663,448.63

3,354,643.29

612,898.83

ค่าวัสดุ

45,993,900.00

35,735,065.06

247,311.00

-

35,982,376.06

8,292,280.93

196,825.80

ค่าสาธารณูปโภค

18,412,000.00

14,264,027.12

-

-

14,264,027.12

7,676,980.03

303,573.76

ค่าครุภัณฑ์

92,494,150.00

91,996,440.00

150,000.00

-

92,146,440.00

932,300.00

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,730,000.00

31,355,140.00

9,338,000.00

(168,442.79)

40,524,697.21

-

-

รายจ่ายอื่น

19,926,000.00

19,865,950.87

-

(40,479.00)

19,825,471.87

20,000.00

-

เงินอุดหนุน

16,524,970.00

15,833,780.00

-

-

15,833,780.00

-

-

830,248,800.00 731,167,854.65

54,824,769.47

(208,921.79)

785,783,702.33

83,917,007.56

13,598,958.07

รวมรายจ่าย
รายรับ
ภาษีอากร

50,290,000.00

8,877,929.16

-

-

8,877,929.16

-

-

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

11,044,300.00

11,854,442.90

-

-

11,854,442.90

-

-

รายได้จากทรัพย์สิน

22,800,500.00

27,098,539.79

-

-

27,098,539.79

-

-

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

10,200,000.00

8,982,842.78

-

-

8,982,842.78

-

-

รายได้เบ็ดเตล็ด

1,033,000.00

1,916,772.31

-

-

1,916,772.31

-

-

รายได้จากทุน

1,800,000.00

86,430.00

-

-

86,430.00

-

-

ภาษีจัดสรร

418,001,000.00 398,934,083.27

-

-

398,934,083.27

-

-

เงินอุดหนุนทั่วไป

315,080,000.00 338,897,409.00

-

-

338,897,409.00

-

-

-

54,824,769.47

-

54,824,769.47

-

-

830,248,800.00 796,648,449.21

54,824,769.47

-

851,473,218.68

-

-

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ
รวมรายรับ

-

65,689,516.35

(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
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การศึกษา

สังคมสงเคราะห์

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

งบกลาง

-

-

-

-

-

-

140,516,975.55

-

-

-

-

-

-

-

158,446,879.99

22,684,736.22

1,018,920.00

60,487,936.02

5,505,628.71

7,982,109.03

7,091,224.19

-

3,509,888.74

1,746,500.00

-

4,696,980.00

321,320.00

-

407,900.00

-

56,936,210.50

2,169,417.79

113,454.00

7,012,618.11

497,361.86

5,802,208.92

164,635.33

-

17,379,084.49

1,584,293.86

-

7,837,560.98

115,660.00

429,180.00

147,490.00

-

78,918.64

631,268.41

-

-

10,984.62

3,858,463.71

1,703,837.95

-

4,617,190.00

1,379,350.00

-

85,217,600.00

-

-

-

-

4,053,640.00

573,000.00

-

34,670,000.00

1,396,500.00

-

-

-

19,450,000.00

395,950.87

-

-

-

-

-

-

14,730,380.00

-

-

-

1,103,400.00

-

-

-

279,202,192.36

31,164,517.15

1,132,374.00

199,922,695.11

8,950,855.19

18,071,961.66

9,515,087.47

140,516,975.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง)
ปลัดเทศบาล

(นายวัลลภ ช่วยบ�ำรุง)

ปลัดเทศบาลเทศบาลนครตรัง ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีนครตรัง
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กราฟจ�ำแนกรายรับจริงแต่ละประเภท ประจ�ำปีงบประมาณ 2563

0% 1% 2% 1% 0%
0%
3%

ภาษีอากร
คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

43%

รายไดเบ็ดเตล็ด

50%

รายไดจากทุน
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

จากกราฟจ�ำแนกรายรับจริงแต่ละประเภท ให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลนครตรัง มีรายรับจากภาษีจัดสรร
มากทีส่ ดุ คิดเป็น 50% ของรายรับทัง้ หมด รองมา คือ รายรับจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายได้จากทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ภาษีอากร รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากทุน และเงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์
/ เฉพาะกิจ ตามล�ำดับ
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เทศบาลนครตรัง

กราฟจ�ำแนกรายจ่ายจริงแต่ละประเภท ประจ�ำปีงบประมาณ 2563

4%

3%

งบกลาง

2%

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

1%
2%

คาตอบแทน

13%

13%

เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาใชสอย
คาวัสดุ

5%
42%

10%

คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

5%

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

จากกราฟจ�ำแนกรายจ่ายจริงแต่ละประเภท ให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลนครตรัง มีรายจ่ายประเภท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ) มากที่สุด คิดเป็น 42% รายจ่ายทั้งหมด รองมา  คือ รายจ่ายประเภทงบกลาง ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่ารายจ่ายอืน่ เงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค และเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตามล�ำดับ
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สถานที่ท่องเที่ยวนครตรัง
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5 สถานที่แลนด์มาร์ก

ห้ามพลาด
เมื่อมาเที่ยวนครตรัง

“ทับเที่ยง”

(หรือเทศบาลนครตรังในปัจจุบัน)
เมืองศูนย์กลางทั้งการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ของ “ตรัง” จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เลื่องลือทั้งในเรื่อง
ของอาหารการกิน ความสงบ เรียบง่าย เป็นชุมทางการค้าทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ในอดีต ที่ผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรม
อาหารการกิ น และวั ฒ นธรรมประเพณี อั น หลากหลาย
อันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ชวนหลงใหลและน่าสัมผัส มี “ตุ๊กตุ๊ก
หัวกบ” อันเป็นมนต์เสน่ห์ และเป็นเอกลักษณ์ของเมือง
ที่รอให้พาทุกท่านได้มานั่งเที่ยวชม ท่องชิมที่
นครตรังแห่งนี้กัน
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Center Point

แหล่งช้อป กิน ยามค�่ำคืนกลางเมืองตรัง
‘ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ Center Point Market’ แหล่งรวมร้านค้า
ยามค�่ำ  ที่เรียงกันเป็นแถว 2 ล็อก ทอดยาวตลอดทางถนนรื่นรมย์ ที่ช่วงเช้า
ใช้ในการสัญจรของรถแต่ตกเย็นบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น
อาหารสด อาหารคาว – หวาน เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ และของทีร่ ะลึก ซึง่ ส่วนใหญ่
สินค้าที่วางขายนี้เป็นของคนในท้องที่เป็นผู้จ�ำหน่ายราคาจึงไม่แพง คุณภาพดี
และสะอาด รวมถึงบริเวณตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ยังมีสวนสาธารณะที่จัดให้ผู้คน
ได้นั่งรับประทานอาหาร และมีเวทีให้คนในชุมชนได้แสดงความสามารถอีกด้วย
นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมการกินและไลฟ์สไตล์ของ
ชาวนครตรังในยุคสมัยปัจจุบันอย่างแท้จริง
ตลาดเซ็นเตอร์พ้อย ถ.รื่นรมย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
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ทุกวัน เวลา 16.00 – 21.00 น.

วัดกะพังสุรินทร์

พระอารามหลวงคู่นครตรัง
วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง 1 ใน 9 วัด ในเขตเทศบาลนครตรัง
เป็นศูนย์รวมจิตใจเก่าแก่ของชาวตรังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 ภายในวัดมีอุโบสถ
หลังเก่า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เสาไม้ฝาก่ออิฐถือปูน หลังคา
หน้าจั่วต่าง ๆ ระดับสองชั้น ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2542 และมีจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ที่งดงาม
วิ จิ ต ร ตระการตา นอกจากนี้ วั ด กะพั ง สุ ริ น ทร์ แ ห่ ง นี้ ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง โรงเรี ย น
พระปริยตั ธิ รรมสหประชาสรรค์ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรม
อุบาสกอุบาสิกาในวันธรรมสวนะและวันส� ำคัญทางพุทธศาสนา พร้อมเป็น
ศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ อีกด้วย
วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
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อิ่มบุญ อุ่นใจ
บนยอดเขาหนองยวน

ขับรถขึน้ เขาหนองยวน ชมวิวทิวทัศน์นครตรัง แบบ 360 องศา ท่ามกลาง
บรรยากาศอันเงียบสงบ พร้อมสักการะรูปหล่อองค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
ยืนตระหง่านสีทองเปล่งประกายเหนือยอดเขาหนองยวน อีกหนึง่ สถานทีบ่ รรยากาศดี
ใจกลางเมืองนครตรัง ที่บรรดาชาวตรังนิยมขึ้นมาชมวิวเมือง ดื่มด�่ำบรรยากาศ
บนยอดเขากันในยามเย็น เขาหนองยวนแห่งนีถ้ อื เป็นอีกสถานทีห่ นึง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนที่นครตรัง

เขาหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

84

รายงานประจ�ำปี 2563

เทศบาลนครตรัง

สระกะพังสุรินทร์

สวนสาธารณะเก่าแก่คู่เมืองนครตรัง
สระกะพังสุรินทร์ หนองน�้ำธรรมชาติในเขตเมือง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
เป็นแหล่งปลาน�้ำจืดและนกเป็ดน�้ำเช่นเดียวกับแหล่งน�้ำอื่น ๆ ในเมืองตรัง
เดิมชื่อว่า หนองตะเคียนคู่ตามชื่อไม้ที่เคยมี สมัยที่พระยาสุรินทราชา (นกยูง
วิเศษกุล) ด�ำรงต�ำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้ให้พัฒนาหนองน�้ำนี้
เป็นครั้งแรก ทางการจึงตั้งชื่อว่าสระกะพังสุรินทร์ และให้อยู่ในความดูแล
ของสุขาภิบาลและเทศบาลมาเป็นล�ำดับ เทศบาลเมืองตรังได้ลงมือพัฒนา
ครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2504 โดยมีประชาชนจ�ำนวนนับพัน
เข้าร่วมขุดลอก สระกะพังสุรินทร์จึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม
ของชาวเมืองตรังแต่นั้นมา
สระกะพังสุรินทร์ ถ.เวียนกระพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
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สัมผัสธรรมชาติ @

“สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95”
สวนสาธารณะใจกลางเมืองตรัง

“สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95” หรือ “เขาแปะช้อย” สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 280 ไร่เศษ ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองตรัง ที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะคล้ายกับเหยือกแก้ว หรือแจกัน
ที่คอดกลาง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และป่าราโพ ซึ่งเดิมชาวบ้านเรียกกันว่า
“ทุ่งน�้ำผุด” และยังมีเกาะกลางน�้ำที่มองดูคล้ายกับเนินเขาด้วย ต่อมาเทศบาล
นครตรัง ได้เนรมิตสวนสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ออกก�ำลังกาย และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ท่ามกลางความเขียวขจีของหมู่แมกไม้
ทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยนื ต้น รวมทัง้ พืชน�ำ 
้ สลับกับสนามหญ้าทีก่ ว้างใหญ่
แบบสุดลูกหูลูกตา และสัตว์น�้ำน้อยใหญ่ จึงท�ำให้สวนสมเด็จฯ แห่งนี้ ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วและประชาชนมาท่องเทีย่ วและใช้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับ
การถ่ายพรีเวดดิ้งและการถ่ายท�ำสารคดีด้านการท่องเที่ยวอย่างมากมาย

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 133/126 ซ.รัษฎา 9 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
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เทศบาลนครตรัง

ช่องทางการติดต่อ

เทศบาลนครตรัง
ติดต่อโดยตรง

ส�ำนักงานเทศบาลนครตรัง

เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
075 - 218017
075 - 211493
สายด่วน 1132

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หน้าห้องนายก				075 - 218202
งานทะเบียนราษฎรและบัตร			
075 - 210193
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 		
075 - 218777 หรือ 199
สํานักปลัดเทศบาล 				
075 - 210786
กองวิชาการและแผนงาน			
075 - 214018
สํานักการช่าง				075 - 210783
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
075 - 214020
กองสวัสดิการสังคม				075 - 221210
กองคลัง					075 - 210782
สํานักการศึกษา				075 - 218822
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง		
075 - 218131
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1			
075 - 218186
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2			
075 - 211117
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3			
075 - 570549
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 		
075 - 218969
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 		
075 - 218301
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 		
075 - 298152
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 		
075 - 218294
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 		
075 - 219826
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 		
075 - 218542
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 		
075 - 570524
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
075 - 270617
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง		
075 - 216015

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครตรัง

รายการวิทยุ ทาง สถานีวิทยุ ตรัง FM 92.75 MHz
ทุกวันจันทร์ -  ศุกร์ เวลา 08.00 - 09.00 น.  
ระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ

รายการรู้เห็นเป็นข่าว

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 15.30 - 16.30 น.
เว็บไซต์เทศบาลนครตรัง

www.trangcity.go.th
สแกนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook /แฟนเพจ

PR Nakorntrang

สแกนเพื่อเป็นเพื่อนกับเรา

วารสารนางฟ้าสาร ทุก 2 เดือน
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ป้ายประชาสัมพันธ์

“การศึกษาก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง
สู่นครตรัง
เมืองแห่งความสุข”

TRANG
MUNICIPALITY
ส�ำนักงานเทศบาลนครตรัง

เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
075 - 218017
075 - 211493
www.trangcity.go.th

