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พระราชทานพระราโชวาท แก่ข้าราชการพลเรือน 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชด�ารัส รัชกาลที่ 10

“งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ

คือความรู้ ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นย�า ลึกซึ้ง กว้างขวาง 

ความรู้ ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ 

และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม

         ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสม อบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้

ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด

จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้

ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน”



1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและ

     ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  

     เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เมืองแห่งความสุข

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 

สมดุลอย่างยั่งยืน

5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง

“การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง 
สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข”

เทศบาลนครตรัง 

พันธกิจการพัฒนา  
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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”
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เทศบาลนครตรัง 

ทุกข์สุขของประชาชน คือ 

“หัวใจหลัก
ของงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

	 “บ�ำบดัทกุข์	บ�ำรงุสขุ”	คอื	ภำรกจิส�ำคญัของหน้ำที่
หลักของข้ำรำชกำรไทย	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น	ที่มีควำมรู้พื้นที่	มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน	
และมีควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของพี่น้องประชำชน
ในพื้นที่อย่ำงแท้จริง	โดยเทศบำลนครตรัง	ถือเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนเขตพื้นที่
นครตรงัมำกทีส่ดุ	มหีน้ำทีใ่นกำรให้บรกิำรประชำชนตัง้แต่
เกิดจนเสียชีวิต	 มุ่งเน้นบ�ำบัดทุกข์	 บ�ำรุงสุข	 ให้แก่พี่น้อง 
ประชำชน	 รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบำยไปสู ่กำรปฏิบัติ	 
เพื่อให้ตอบโจทย์และมีประสิทธิภำพต่อพี่น้องประชำชน
อย่ำงสูงสุด	ซึ่งนับเป็นควำมภำคภูมิใจของกระผมอย่ำงยิ่ง 
ในฐำนะปลดัเทศบำล	ปฏบิตัหิน้ำทีน่ำยกเทศมนตรนีครตรงั	 
ที่ได้มำปฏิบัติรำชกำรนี้เพื่อพี่น้องประชำชน
	 ในปีงบประมำณ	 2563	 กล่ำวได้ว่ำ	 เป็นช่วงปีที่ 
ทั่วโลกและประเทศไทยต่ำงต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ 
ที่สร้ำงควำมวิตกกังวลร่วมกัน	 คือ	 สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 หรือ	 โควิด	 -	 19	 
ซึ่งส่งผลให้โครงกำรพัฒนำนครตรังบำงโครงกำรต้อง 
หยุดชะงักลง	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดขึ้น 
ในพื้นที่	 เทศบำลนครตรัง	 จึงได้ด�ำเนินมำตรกำรเพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 
ในพื้นที่อย่ำงเข้มงวด	รวมถึงด�ำเนินกิจกรรมและโครงกำร
เฉพำะกิจต่ำง	 ๆ	 เพื่อช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชำชน	 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบและมคีวำมเดอืดร้อนจำกวกิฤตเชือ้ไวรสั
โคโรนำ	2019	เพือ่ให้เทศบำลนครตรงั	เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ทีพ่ร้อมบ�ำบดัทกุข์	บ�ำรงุสุขแก่พ่ีน้องประชำชน 
ได้ในทุกสถำนกำรณ์
	 ทั้งนี้	 เทศบำลนครตรัง	 ยังคงด�ำเนินงำนกิจกรรม
และโครงกำรพัฒนำต่ำง	 ๆ	 เท่ำที่สำมำรถด�ำเนินงำนได้
ตำมเง่ือนไขของมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อ 
ไวรัสฯ	 อย่ำงเต็มที่	 เพ่ือให้กำรพัฒนำท้องถิ่นนครตรังนั้น
เป็นไปอย่ำงต่อเนือ่งและเกดิประโยชน์ต่อคณุภำพชวีติทีด่ี 
ของพี่น้องประชำชน	 ซึ่งทุกควำมส�ำเร็จในปีงบประมำณ	
2563	 ที่ผ ่ำนมำ	 คงส�ำเร็จไม่ได้หำกปรำศจำกควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน	 กระผมขอใช้โอกำสนี้ในกำร 
ขอขอบพระคุณพี่น ้องประชำชน	 หน่วยงำนรำชกำร	
ภำคีเครือข่ำย	 ผู ้น�ำชุมชน	 ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่ำน	 ที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ร่วมกับเทศบำลนครตรังเสมอมำ	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	
รำยงำนประจ�ำปี	 2563	 ฉบับนี้	 จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ประชำสัมพันธ์	สร้ำงควำมเข้ำใจอันน�ำมำซึ่งควำมร่วมมือ 
ที่ดีระหว่ำงเทศบำลกับประชำชน	 ตลอดจนหน่วยงำน 
ทีเ่ก่ียวข้องให้ทรำบถงึบทบำท	ภำรกิจ	หน้ำที	่และเชือ่มโยง 
ให้ทุกท่ำนเข้ำใจถึงกำรด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่
ของเทศบำลนครตรังได้ดียิ่งขึ้น	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
เทศบำลนครตรังจะได้ร่วมพัฒนำท้องถิ่นไปพร้อม	 ๆ	 
กับกำรมีส่วนร่วมของพี่น้องประชำชนที่มำกขึ้นเรื่อย	 ๆ	 
ต่อไป	ขอให้พ่ีน้องประชำชนนครตรงัทกุท่ำนมแีต่ควำมสขุ 
และประสบผลส�ำเร็จในสิ่งที่ปรำรถนำทุกประกำรครับ

(นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง)
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง
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บรรณาธิการ
 นายวัลลภ  ช่วยบ�ารุง    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง 

กองบรรณาธิการ 

 นางจันทิพย์  รังสิปราการ    รองปลัดเทศบาลนครตรัง

	 นางสาวน�้าทิพย์		แสงศรีจันทร์			 รองปลัดเทศบาลนครตรัง

 นายฉัตรชัย  ชูผอม     หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

 นางสาววนิดา  ทะระเกิด  ผู้อ�านวยการกองคลัง

 นายมนะ  โสสนุย    ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 นายรณรงค์  ทรัพย์ปรุง    ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

 นายวิจิตร  ด้วงอินทร์    ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง 

	 นายช�านาญ		เรืองมาก		 	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา

อ�านวยการผลิต
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง

	 เลขที่	103	ถนนวิเศษกุล	ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	92000

 	 075	-	218017	ต่อ	1220

 	 trang_city@yahoo.com

 	 www.trangcity.go.th

ออกแบบ / พิมพ์
 	 World	Media	Graphic

	 	 	 เลขที่	2	ถนนทุ่งเสา	2	ต�าบลหาดใหญ่	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110

 	 081	-	7667505,	081	-	9576716,	080	-	7079393

คณะผู้จัดท�า
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รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ�าปีการศึกษา 2562

รางวัลแห่งความส�าเร็จ 
	 จำกควำมมุ่งมั่น	 ตั้งใจของเทศบำลนครตรัง	 ในกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ 
ให้แก่พ่ีน้องประชำชนอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ	 และควำมร่วมมือที่ดีจำกพี่น้อง
ประชำชน	 ในกำรร่วมพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงครอบคลุมในทุกด้ำน	 
ทัง้ยงัคงรกัษำไว้ซึง่อตัลกัษณ์ในวถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชนได้อย่ำงงดงำม	ด่ังวสัิยทัศน์
ที่ว่ำ	“กำรศึกษำก้ำวหน้ำ	พัฒนำต่อเนื่อง	สู่นครตรัง	เมืองแห่งควำมสุข”
	 และจำกควำมร่วมมือ	 ร่วมใจ	 จำกทุกฝ่ำย	 เป็นผลให้ทุกปีท่ีผ่ำนมำ	 เทศบำล 
นครตรัง	 ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน	 ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยืนยัน 
ถึงควำมส�ำเร็จของควำมตั้งใจและควำมร่วมมือร่วมใจกันของชำวนครตรัง	ดังต่อไปนี้

	 เมื่อวันที่	 7	 กันยายน	 2563	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	 พร้อมด้วย 
นายช�านาญ	 เรืองมาก	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	 นางวรรณรัตน์	 
เจ้ยทองศร	ีศกึษานเิทศช�านาญการพิเศษ	และนายจรวย	บญุล้อม	ผูอ้�านวยการสถานศึกษา	โรงเรยีนเทศบาล	2	(วดักะพงัสรุนิทร์)	
รบัมอบโล่รางวลัและใบประกาศเกียรตคิณุการพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการศึกษาดีเด่น	ปีการศึกษา	2562	ประเภทพฒันาผลคะแนน
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O	-	NET)	จากนายทว	ีเสรมิภกัดกีลุ	รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่

10 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



รางวัลสถานธนานุบาลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 ประจ�าปี 2562
	 นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง	มอบหมายให้นายประสาท	พุทธาไฝ	ผู้จัดการ 
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง	 รับรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่นระดับภาค	 อันดับที่	 1	 ประจ�าปี	 2562	 จากนายประยูร	 
รัตนเสนีย์	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ร่วมกันของชาวนครตรัง
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ประวัติความเป็นมา
เทศบาลนครตรัง

	 เดิมทีเทศบาลนครตรัง	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล	 ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง	 

ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ในปี	พ.ศ.	2474	สมยัรชักาลที	่7	ต่อมาเมื่อมพีระราชบญัญตัริะเบยีบเทศบาล	พ.ศ.	2476	สขุาภบิาล

จังหวัดตรัง	ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง	เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2476	ตามพระราชกฤษฎีกา

จดัตัง้เทศบาลเมอืงตรงั	ซึง่ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษา	ลงวนัที่	10	ธนัวาคม	พ.ศ.	2478	ซึง่ได้เปิดด�าเนนิการ 

ครั้งแรกโดยใช้ที่ท�าการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นส�านักงานเทศบาล	 ตั้งอยู่	 ถนนวิเศษกุล	 ต�าบลทับเที่ยง	 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง	มีพื้นที่รับผิดชอบ	ทั้งสิ้น	6.86	ตารางกิโลเมตร	และในปี	พ.ศ.	2484	เทศบาลได้ท�าการ

ก่อสร้างอาคารส�านักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม	 โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วด�าเนินการ

เรื่อยมา

	 จากนั้นในปี	พ.ศ.	2511	เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก	7.91	ตารางกิโลเมตร	เมื่อ

วันที่	24	กันยายน	พ.ศ.	2511	รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบ	ทั้งสิ้น	14.77	ตารางกิโลเมตร	หลังจากนั้นมาเทศบาล

นครตรงันบัวนัเจรญิขึน้ตลอดเวลา	ประกอบกบัอาคารส�านกังานเทศบาลเดมิสภาพคบัแคบและทรดุโทรม	สมควร

ที่ขยับขยายส�านักงานให้กว้างขวางขึ้น	 เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น	 

จึงได้ท�าการก่อสร้างส�านักงานเทศบาลขึ้นใหม่	

โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล	เป็นจ�านวนเงิน	7,980,000	บาท	เพื่อ

ใช้เป็นค่าก่อสร้างส�านักงานเทศบาลหลังใหม่  

ซึง่มลัีกษณะเป็นตกึ	3	ชัน้	ทรงไทย	ก่อสร้างเสรจ็

เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	พ.ศ.	 2521	 และได้ท�าพิธี 

เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่วันที่	 12	 มกราคม	 

พ.ศ.	2522	และได้รบัการประกาศให้เป็นเทศบาล

นครตรัง	 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ

กฤษฎีกา	เล่ม	116	ตอนที่	110	ก	เมื่อวันที่	10	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542	และมีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542

12 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
เทศบาลนครตรัง

จ�านวนประชากร
	 เทศบำลนครตรัง	ประกอบด้วย	ประชำกร	
จ�ำนวน	56,893	คน	แบ่งเป็น
		 •	เพศชำย	 26,183	คน	
	 •	เพศหญิง	 30,710	คน

ข้อมูล	ณ	เดือนธันวำคม	2563

46%54%

ข้อมูล	ณ	เดือนธันวำคม	2563

จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
	 เทศบำลนครตรัง	มีจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 
จ�ำนวน	41,310	คน	แบ่งเป็น		
	 •	เพศชำย														18,259	รำย
	 •	เพศหญิง													23,051	รำย

44%56%

ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภำพันธ์	2564	

ด้านบุคลากร

	 เทศบำลนครตรัง	มีอัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่	
ประกอบด้วย
	 •	พนักงำนเทศบำล	 193		 คน
	 •	ลูกจ้ำงประจ�ำ											 30			คน
	 •	พนักงำนจ้ำงฯ			 669			คน
	 •	พนักงำนครู				 252			คน

 พนักงานเทศบาล

 พนักงานครู  

 ลูกจ้างประจ�า

 พนักงานจ้างฯ

24%

33% 11%

32%

669

252 193

30
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เทศบาลนครตรัง 

ท�าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลนครตรัง 

14 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



 

ตลอดปีงบประมาณ	 2563	 เทศบาลนครตรัง	 

ปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารของปลัดเทศบาล  

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง โดยด�าเนินงาน 

ตามนโยบายบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล	 นโยบาย

การบริหารของคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง	 สภาเทศบาล	 และอื่น	 ๆ	 

มีรองปลัดเทศบาล	 2	 คน	 ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง	 ๆ	 

มีหัวหน้าส่วนราชการ 7 คน ดูแลรับผิดชอบงานแต่ละด้าน  

โดยมีฝ ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติงาน	 

ออกเทศบัญญัติ	และจัดสรรงบประมาณ

“เราคือ...ทีมงาน” 
ของพี่น้องประชาชนนครตรัง 

สานต่อ 6 นโยบาย สู่การพัฒนานครตรัง 

ให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ 

พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเต็มภาคภูมิ
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ    ตามแผนอัตราก�าลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครตรัง

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น ระดับสูง

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

1.	ฝ่ายอ�านวยการ
	 -	งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
	 -	งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
	 -	งำนควบคุมเทศพำณิชย์
2.	ฝ่ายปกครอง
	 -	งำนป้องกันและบรรเทำ
	 	 สำธำรณภัย
	 -	งำนรักษำควำมสงบ
	 -	งำนทะเบียนรำษฎรและบัตร
3.	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 -	งำนธุรกำร
	 -	งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร
	 -	งำนรัฐพิธี
	 -	งำนกิจกำรสภำเทศบำล

ส�านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)
อ�านวยการท้องถิ่น

ระดับกลาง

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
อ�านวยการท้องถิ่น

ระดับกลาง

ส�านักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
อ�านวยการท้องถิ่น

ระดับสูง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข)

อ�านวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

1.	ฝ่ายบริหารงานคลัง
	 -	งำนกำรเงินและบัญชี
	 -	งำนระเบียบกำรคลัง
	 -	งำนสถิติกำรคลัง
2.	ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
	 -	งำนกำรซื้อและกำรจ้ำง	/
	 	 งำนกำรซ่อมบ�ำรุงและ
	 	 บ�ำรุงรักษำ
	 -		งำนกำรจัดท�ำทะเบียนพัสดุ
3.	ฝ่ายพัฒนารายได้
	 -		งำนผลประโยชน์และกิจกำร
	 	 พำณิชย์
4.	ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
	 ทะเบียนทรัพย์สิน
	 -		งำนแผนที่ภำษีและ
	 	 ทะเบียนทรัพย์สิน
5.	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 -	งำนธุรกำร

1.	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
	 -		งำนสขุำภบิำลอนำมยัส่ิงแวดล้อม
	 -		งำนวำงแผนสำธำรณสุข
	 -		งำนรักษำควำมสะอำด
	 -		งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข	1
	 -		งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข	2
	 -		งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข	3
2.	ฝ่ายบริการสาธารณสุข
	 -		งำนสัตวแพทย์
	 -		งำนเผยแพร่และฝึกอบรม
	 -		งำนส่งเสริมสุขภำพ
	 -		งำนป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ
	 -		งำนบริกำรกำรแพทย์
3.	งานธุรการ
4.	งานการเงินและบัญชี

1.	ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
	 และผังเมือง
	 1.1.	ฝ่ำยควบคุมกำรกอสร้ำง
	 -		งำนวิศวกรรม
	 -		งำนสถำปัตยกรรม
	 1.2.	ฝ่ำยควบคมุอำคำรและผงัเมอืง
	 -		งำนควบคุมอำคำร
	 -		งำนผังเมือง
2.	ส่วนการโยธา
	 2.1	ฝ่ำยสำธำรณูปโภค
	 -		งำนสำธำรณูปโภค
	 -		งำนสวนสำธำรณะ
	 -		งำนจัดสถำนที่และกำรไฟฟ้ำ
	 2.2	 ฝ่ำยศูนย์เครื่องจักรกล
	 	 	 และระบบจรำจร
	 -	งำนวิศวกรรมออกแบบจรำจร
	 -		งำนศูนย์เครื่องจักรกล
	 2.3	 ฝ่ำยช่ำงสุขำภิบำล
	 -		งำนก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	 -		งำนควบคุมและตรวจสอบ
	 	 บ�ำบัดน�้ำเสีย
3.	งานธุรการ

งานสถานธนานุบาล

16 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ    ตามแผนอัตราก�าลัง 3 ปี

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป)
อ�านวยการท้องถิ่น

ระดับกลาง

ส�านักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

อ�านวยการท้องถิ่น
ระดับสูง

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

อ�านวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

1.	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
	 -		งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
	 -		งำนจัดท�ำงบประมำณ
	 -		งำนวิจัยและประเมินผล
2.	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
	 -	งำนบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร
	 -	 งำนบรกิำรข้อมลูข่ำวสำรทำงท้องถ่ิน
	 -		งำนระบบสำรสนเทศ
3.	งานธุรการ
4.	ฝ่ายนิติการ
	 -	งำนรับเรื่องรำวรองทุกข์	/	
	 	 งำนตรำเทศบัญญัติที่มิใช่
	 	 เรื่องงบประมำณประจ�ำปี	/	
	 	 งำนนิติกรรมสัญญำ

1.	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
	 -		งำนสังคมสงเครำะห์
	 -		งำนกิจกำรสตรีและคนชรำ
	 -		งำนสวัสดิกำรเด็กและเยำวชน
2.	ฝ่ายพัฒนาชุมชน
	 -	งำนพัฒนำชุมชน
	 -	งำนชุมชนเมือง
3.	งานธุรการ

1.	ฝ่ายแผนงานและโครงการ
	 -	งำนแผนงำนและโครงกำร
	 -	งำนระบบสำรสนเทศ
	 -		งำนงบประมำณ
	 -	งำนธุรกำร
2.	ส่วนบริหารการศึกษา
	 2.1	ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
	 -		งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
	 -		งำนวำงแผนบุคคล
	 	 และทะเบียนประวัติ
	 2.2	ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
	 -		งำนกำรศึกษำปฐมวัย
	 -		งำนโรงเรียน
	 -		งำนกิจกำรโรงเรียน
	 2.3	ฝ่ำยวิชำกำร
	 -	งำนส่งเสริมคุณภำพ
	 	 และมำตรฐำนหลักสูตร
	 -	งำนพัฒนำสื่อเทคโนโลยี
	 	 และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
3.	ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา
	 และวัฒนธรรม
	 3.1	ฝ่ำยกำรศึกษำนอก
	 	 	 ระบบและตำมอัธยำศัย
	 -	งำนกำรศึกษำนอกระบบ
	 	 และตำมอัธยำศัย

	 -	งำนฝึกและส่งเสริมอำชีพ
	 -	งำนห้องสมุด	พิพิธภัณฑ์
	 	 	และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
	 3.2	 	 ฝ่ำยกจิกรรมเด็กและเยำวชน
	 -		งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน
	 -		งำนกีฬำและนันทนำกำร
	 3.3.		 ฝ่ำยส่งเสริมศำสนำ
	 	 	 	 ศิลปะ	และวัฒนธรรม
	 -		งำนกิจกำรศำสนำ
	 -		งำนส่งเสริมประเพณี	
	 	 ศิลปะ	และวัฒนธรรม
4.	สถานศึกษา
	 4.1	รร.ท.	1	(สังขวิทย์)
	 4.2	รร.ท.	2	(วัดกะพังสุรินทร์)
	 4.3	รร.ท.	3	(บ้ำนนำตำล่วง)
	 4.4	รร.ท.	4	(วัดมัชฌิมภูมิ)
	 4.5	รร.ท.	5	(วัดควนขัน)
	 4.6	รร.ท.	6	(วัดตันตยำภิรม)
	 4.7	รร.ท.	7	(วัดประสิทธิชัย)
	 4.8	 รร.ท.	8	(อนุบำลฝันที่เป็นจริง)
	 4.9	ศนูย์พัฒนำเดก็เลก็เทศบำล
นครตรัง
	 4.10	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
	 	 	 	 ควนวิเศษ
5.	หน่วยศึกษานิเทศก์
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ข้าราชการประจ�า

นายวัลลภ  ช่วยบ�ารุง
ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง 

18 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



นางสาวน�้าทิพย์  แสงศรีจันทร์  
รองปลัดเทศบาลนครตรัง

นางจันทิพย์  รังสิปราการ  
รองปลัดเทศบาลนครตรัง
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นางสาววนิดา  ทะระเกิด 
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายฉัตรชัย  ชูผอม  
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายฉัตรชัย  ชูผอม   
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

นายมนะ  โสสนุย
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

20 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



นางสาววนิดา  ทะระเกิด 
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายฉัตรชัย  ชูผอม  
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายประสาท  พุทธาไฝ  
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

นายวิจิตร  ด้วงอินทร์    
ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง 

นายรณรงค์  ทรัพย์ปรุง    
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

นายช�านาญ  เรืองมาก   
ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา

รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
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นายจรวย บุญล้อม 
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ 
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
และรักษาการในต�าแหน่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ

นายก�าธร ไตรบุญ 
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

นางปัญจมน ชุมคช
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 

ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

22 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



นายจรวย บุญล้อม 
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ 
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
และรักษาการในต�าแหน่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ

นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
และรักษาการในต�าแหน่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์    
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

นางธันยากร แพกุล 
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจ
ผอ. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)
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เทศบาลนครตรัง 

24 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



ขับเคลื่อน 6 นโยบาย 
สู่เป้าหมายสูงสุด นั่น คือ 

“พี่น้องประชาชน” 

25Annual Report 2020 TRANG MUNICIPALITY



นโยบายที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการท่องเที่ยว

สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ 
เพิ่มสวัสดิการ ภายใต้แนวคิด

“เทศบาลนครตรัง 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 

 	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	 โดยยึดแนวคิด	 “เทศบำล 
นครตรัง	คือ	ห้องรับแขกของจังหวัดตรัง”
 	 สร้ำงแหล่งท่องเที่ยว	พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง	คนดีศรีตรัง	
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ	สวนสัตว์
 	 “อำหำรตรัง	ดังทั่วโลก”	ส่งเสริมให้อำหำรตรังและ
ผู้ประกอบกำรอำหำรตรัง	 เข้ำสู่ตลำดทั่วประเทศและมีชื่อเสียง
ระดับโลก
 	 รถรำงลำกจงูเพือ่กำรท่องเทีย่ว	นัง่รถชมเมอืง	แลตรงั	
เล่ำเรื่องเมืองตรัง
 	 ส่งเสริมกิจกรรมของทุกศำสนำอย่ำงเท่ำเทียม 
เสมอภำค	ภำยใต้แนวคิด	“ทุกศำสนำสอนให้เป็นคนดี”
 	 จัดกิจกรรมประเพณีอย่ำงเข้ำใจ	 เข้ำถึง	 และรู้จริง	 
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
 	 ป้ำยบอกเส้นทำงและแผนที่	 สถำนที่ส�ำคัญ	 รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง
 	 หนังสือแนะน�ำสถำนท่ีท ่องเท่ียว	 ร ้ำนอำหำร	 
ผู้ประกอบกำรพร้อมแผนที่ท่องเที่ยว
 	 ขยำยถนนหลังอนุสำวรีย์	 เป็น	 2	 ช่องทำงจำก 
ถนนพัทลุงเลี้ยงขวำได้	 เพื่อควำมปลอดภัยและควำมสะดวก 
ในกำรลงจำกรถของนักท่องเที่ยว	ซึ่งมำสักกำระพระยำรัษฎำฯ

 	 “นครตรังเมืองหลวงยำงพำรำ	 ผืนป่ำมรดกโลก”	 
สร้ำง	จ.ตรัง	ให้เป็นเมืองหลวงของยำงพำรำ	ด้วยงำน	“นครตรัง
เมืองหลวงยำงพำรำ	ผืนป่ำมรดกโลก”
 	 ปรับปรุงสนำมชนโคให้มีควำมสะดวก	 สะอำด	 
เพียงพอรับนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ
 	 พัฒนำปรับปรุงสระกะพังสุรินทร์	 ตำมบริบทของ
ชุมชน	เพื่อให้ฟื้นกลับคืนมำ	เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง	เป็น
สถำนที่สร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้	 ให้กับชุมชนในอดีต	รวมทั้งกำร
จดัสร้ำงสวนสตัว์และพพิธิภณัฑ์สตัว์น�ำ้	เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว	
เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำ
 	 จัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจ	MOU	เป็นบันทึกข้อตกลง
ระหว่ำงเทศบำลนครตรงักบัสถำบนักำรเงนิของรฐั	เช่น	ธนำคำร
ออมสนิ	ธนำคำรกรงุไทย	เพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุให้ผูม้รีำยได้น้อย
กู้ลงทนุไปประกอบอำชพี	ในอัตรำดอกเบ้ียต�ำ่เพือ่รำยได้	จดัเพิม่
เงินทุนหมุนเวียนให้กับสถำนธนำนุบำล
 		ส่งเสรมิธรุกจิกำรค้ำส่ง	กำรค้ำย่อยในเทศบำลนครตรงั	 
โดยไม่อนุญำติให้คำรำวำนสินค้ำมำจัดงำนตลอดเวลำเหมือน 
ที่ผ่ำนมำ
 	 จัดตั้งชุมชนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม	 จัดให้มี
บณัฑติชมุชน	เป็นทีป่รกึษำ	เป็นพีเ่ลีย้งให้กบัชมุชน	เพือ่เป็นกำร
สร้ำงงำนให้กับผู้จบกำรศึกษำได้มีงำนท�ำในเขตเทศบำล	 และ
เป็นกำรช่วยเหลือชุมชนในด้ำนธุรกำร	กำรเขียนโครงกำร	ฯลฯ	
โดยได้ค่ำตอบแทนตำมวุฒิกำรศึกษำ
 	 จัดให้มีศูนย์เยำวชนขึ้นมำรองรับ	สนับสนุนกิจกรรม
ของเยำวชนในนครตรัง	 ในเชิงสร้ำงสรรค์และทันสมัย	 เข้ำใจ
สังคมก้ำวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีควำมรู้	 มีควำมสำมำรถ	 มีคุณภำพ	 
มีคุณธรรม
 	 ส่งเสรมิอำชพีกลุม่สตร	ีโดยสร้ำงเครอืข่ำยองค์กรสตรี	
เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ	สู่วิสำหกิจชุมชน
 	 จดัหำทีด่นิสร้ำงบ้ำนเอือ้อำทร	ส�ำหรับผูมี้รำยได้น้อย	
ได้มโีอกำสมบ้ีำนเป็นของตนเองในกำรเช่ำซือ้	ผ่อนส่งตำมเกณฑ์
รำยได้	 ตลอดจนจัดให้มีกำรกู้เงินเพื่อพัฒนำที่อยู่อำศัยส�ำหรับ 
ผู้ที่มีบ้ำนอยู่แล้ว	ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

เทศบาลนครตรัง 

26 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



โครงการจิตอาสา เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

	 ด้วยส�ำนึกในพระมหำกรณุำธคิณุ	พระบำทสมเดจ็พระวชริเกล้ำ 
เจ้ำอยูห่วั	พระรำชทำน	“โครงกำรจติอำสำ	เรำท�ำควำม	ด	ีด้วยหวัใจ”	 
โดยมุ ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ำเกิดควำมสำมัคคีโดยไม่หวัง 
สิ่งตอบแทน
	 เทศบำลนครตรัง	 ร่วมกับตัวแทนจิตอำสำ	 จัดโครงกำร	 
“จติอำสำ	เรำท�ำควำม	ด	ีด้วยหวัใจ”	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณท่ีพระบำท
สมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ทรงพระรำชทำนต่อพสกนิกรชำวไทย	
รวมไปถึงสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมผูกพันใน	 4	 สถำบันหลัก 
ของชำติ	 คือ	 ชำติ	 ศำสนำ	 พระมหำกษัตริย์	 และประชำชน	 โดยมี
กลุม่เป้ำหมำย	ประกอบด้วย	แกนน�ำจติอำสำในเขตเทศบำลนครตรงั		 
เข้ำร่วมโครงกำร	 จ�ำนวน	 72	 คน	 เม่ือวันที่	 25	 สิงหำคม	 2563	 
ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลนครตรัง

	 นบัเป็นพระมหำกรณุำธคิณุต่อปวงชนชำวไทยที	่สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ	์	พระบรมรำชนินีำถ	
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 ทรงห่วงใยต่อปัญหำยำเสพติด	 จึงได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย ์
ส่วนพระองค์ให้น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน	 จึงเป็น 
จุดก�ำเนิดของโครงกำร	“กองทุนแม่ของแผ่นดิน”	
	 เมื่อวันที่	 30	 พฤศจิกำยน	 2562	ณ	 ที่ท�ำกำรชุมชนบำงรัก	 อ�ำเภอเมืองตรัง	 จังหวัดตรัง	 
เทศบำลนครตรัง	 จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู ้ เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ประจ�ำปี 
งบประมำณ	 2563	 สืบเน่ืองจำกท่ีชุมชนบำงรักได้รับเงินพระรำชทำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของกองทุนฯ	 ที่ต้องกำรให้ประชำชนเป็น 
แกนกลำงในกำรรณรงค์แก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	และเกดิกำรมส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ในชมุชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โครงการ TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) 

	 เทศบำลนครตรัง	 จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 2563	 (กิจกรรม 
ฝึกอบรมหลักสูตรกำรใช้งำนสมำร์ตโฟนเพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำน 
กำรตลำดชมุชนออนไลน์เบือ้งต้น)	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้ำง
องค์กรชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและจัดกำรตนเองได้	 มีผู้เข้ำร่วม
กจิกรรมทัง้สิน้	50	คน	จดัอบรมระหว่ำงวนัที	่17	-	18	ธนัวำคม	2562	
ณ	ห้องประชุม	 ส�ำนักงำน	 กศน.	 จังหวัดตรัง	 โดยได้รับเกียรติจำก 
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์วฒันพล	ชมุเพชร	อำจำรย์วทิรูย์	คงผล	พร้อมด้วย 
บุคลำกรศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง	 ตรัง	 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต	 
เป็นวิทยำกร	 ตลอดจนจัดท�ำหลักสูตรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบำลนครตรังในอนำคตต่อไป

	 เทศบำลนครตรังเปิดโครงกำร	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
(ศูนย ์ เพื่ อนใจวัยรุ ่ น ในชุมชน) 	 กิ จกรรมพัฒนำศักยภำพ 
แกนน�ำชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของชุมชนเทศบำล
นครตรัง	 โดยกิจกรรมได้รับควำมอนุเครำะห์คณะวิทยำกรจำก
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง	 มำบรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ ่ม
เป้ำหมำย	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู ้น�ำและผู ้แทนจำกองค์กรชุมชน
และเยำวชนในเขตเทศบำลนคตรังเข้ำร่วมจ�ำนวน	 102	 คน	 เมื่อ 
วันที่	18	มกรำคม	2563	ที่ห้องประชุม	ชั้น	1	อำคำรเอนกประสงค์
เทศบำลนครตรัง
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โครงการส่งเสริมการด�าเนินงาน เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว 

กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์

	 เทศบำลนครตรัง	 ด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน
เพื่อยุติควำมรุนแรงในครอบครัว	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 2563	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำควำมรุนแรง
ในครอบครัว	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่
ของสมำชิกครอบครัว	 (บทบำทของสำมีภรรยำ	 บทบำทของ 
พ่อแม่	บทบำทของลูก)	และปลูกฝังวิถีกำรด�ำเนินชีวิตที่ดี	และเพื่อ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยมผีูเ้ข้ำร่วมโครงกำรฯ	
ประกอบด้วย	ประธำนคณะกรรมกำรชมุชน	ประธำนคณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี	คณะกรรมกำรชุมชน	คณะกรรมกำรสตรี	กลุ่มองค์กร
ต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	100	คน	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกำยน	2562

	 เทศบำลนครตรัง	จัดโครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด	 (กิจกรรม
ครอบครวัสขุสนัต์)	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	2562	เพือ่ให้นกัเรยีนไม่ยุง่เกีย่วกบั 
ยำเสพตดิ	สำมำรถป้องกันตนเองจำกภยัยำเสพตดิ	สนับสนุนสถำบันครอบครวั 
ให้เข้มแข็ง	สร้ำงควำมอบอุ่น	สร้ำงควำมสมำนฉันท์	ควำมสำมัคคีระหว่ำง 
ผู ้ปกครอง	 นักเรียน	 และบุคลำกรในโรงเรียน	 รวมถึงให้นักเรียน 
มีนิสัยรักกำรออกก�ำลังกำย	 มีควำมมั่นใจในตนเอง	 และกล้ำแสดงออก	 
โดยใช้กิจกรรมกีฬำพื้นบ้ำน	 จ�ำนวน	 11	 กิจกรรม	 ได้แก่	 ข่ีม้ำพำเพลิน	 
แต่งตัวตุ๊กตำ	 แรลลี่แบบผลัด	 วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน	 ชักเย่อ	 คล้องมำลัย	 
วิ่งผลัดกระสอบ	สึนำมิ	โกยแป้ง	กำห่วงไข่	และฟุตบอล	เป็นต้น	เมื่อวันที่	
7	กุมภำพันธ์	2563	ณ	โรงเรียนเทศบำล	3	(บ้ำนนำตำล่วง)
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โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 เทศบำลนครตรงั	ตระหนกัถงึโทษและภยัอนัร้ำยแรงของปัญหำ 
ยำเสพตดิ	โดยก�ำลงัคกุคำมขยำยวงกว้ำงมำก	เป็นอนัตรำยต่อเดก็และ
เยำวชน	ซึง่เป็นก�ำลงัส�ำคญัของประเทศชำต	ิจงึได้จดัโครงกำรป้องกนั
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนขึ้น	 เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้น�ำ
ชุมชน	 ผู้น�ำสตรี	 และสมำชิกในชุมชน	 ให้มีควำมสำมำรถ	 มีควำม 
เข้มแข็ง	 มีจิตส�ำนึกในกำรเป็นผู้น�ำ	 และมีแนวทำงในกำรจัดท�ำแผน
งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเหมำะสม	ประชำชนเกิด
ควำมตระหนกัและเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	เมือ่
วันที่	7	สิงหำคม	2563

	 เทศบำลนครตรัง	 ด�ำเนินโครงกำรเดินตำมรอยพ่อ	
สำนต่อหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 ประจ�ำปีงบประมำณ	
พ.ศ.	 2563	 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชำชน	 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	
สำมำรถน้อมน�ำแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
ในชวีติประจ�ำวนั	อกีท้ังยังท�ำให้ชมุชนมบ้ีำนตัวอย่ำงวถิพีอเพยีง
โดยมีผู้น�ำองค์กรชุมชนในเขตเทศบำลนครตรัง	 และเจ้ำหน้ำที ่
ที่เกี่ยวข้อง	 เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น	จ�ำนวน	100	คน	เมื่อวันที่	
20	กุมภำพันธ์	2563
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โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
เพื่อการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี

กลุ่มสตรีชุมชนตรอกปลำ	3	ณ	ที่ท�ำกำรชุมชนวังตอ
ต�ำบลทับเที่ยง	อ�ำเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง

กลุ่มสตรีชุมชนนำตำล่วง	ณ	บ้ำนเลขที่	226/185	
ต�ำบลทับเที่ยง	อ�ำเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง

โครงการเงินอุดหนุนของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

กิจกรรมปักลูกปัดบนผืนผ้าปาเต๊ะ

การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี 

กิจกรรมสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก 

การปักริบบิ้นบนกระเป๋ากระจูด
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โครงการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น

นครตรังลงนาม MOU ในการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ปี 2563

	 เทศบำลนครตรัง	 จัดโครงกำรสร้ำงทักษะชีวิตวัยรุ่น	 ประจ�ำ
ปีงบประมำณ	 2563	 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ในเรื่องเกี่ยวกับบทบำท	 คุณค่ำของควำมเป็นชำย	 /	 หญิงในสังคม	 
รวมทั้งเรื่องพัฒนำกำรทำงเพศ	 กำรจัดกำรอำรมณ์	 สัมพันธ์ภำพ 
ทำงเพศ	 พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของเยำวชน	 และกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพวัยรุ่น		เพื่อป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอันเกิดจำก 
เพศสัมพันธ์	 ลดปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	 โดยมีเยำวชน 
ในชุมชนและนักเรียนในสังกัดเทศบำลเข้ำร่วมกิจกรรม

	 เทศบำลนครตรัง	 ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ	
(MOU)	 ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงมหำดไทย	 ปี	 2563	
ระหว่ำงจังหวัดตรัง	กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง	โดยมี 
นำยลือชัย	 เจริญทรัพย์	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง	 เป็นประธำนในกำร 
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฯ	 ณ	 ห้องประชุมพระยำรัษฎำ	
ศำลำกลำงจังหวัดตรัง	เมื่อวันที่	14	มกรำคม	2563		
	 โดยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ	(MOU)	ระหว่ำงจังหวัดตรัง	 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดตรัง	 มีเน้ือหำสำระดังนี้	 
ส่งเสริมกำรพัฒนำหมู่บ้ำน	ชุมชน	และท้องถิ่น	ด้วยศำสตร์พระรำชำ	
โดยกำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้จนเป็นวถิชีวีติ
ให้ครอบคลมุทุกครวัเรอืน	สบืสำนพระรำชปณธิำน	สมเด็จพระนำงเจ้ำ 
สิริกิต์ิ	 พระบรมรำชินีนำถ	 พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 โดยกำร
อนุรักษ์	ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้ำไทย	ศิลปะอันล�้ำค่ำของชำติให้ด�ำรง
คงอยู่	 ปรำกฏเป็นควำมภำคภูมิใจของคนไทย	 และเป็นควำมชื่นชม
ของชำวต่ำงชำติ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีกำรน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ท่ีมีอยู่ในชุมชน	 ท้องถ่ิน	 มำพัฒนำต่อยอด	 เพิ่มมูลค่ำเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน	 (OTOP)	 ให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทุกระดับ 
เพื่อสร้ำงงำน	สร้ำงอำชีพ	สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น	อันน�ำไปสู่ควำมมั่นคง	
มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ในระดับครัวเรือน	หมู่บ้ำน	ชุมชน	และท้องถิ่น
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นโยบายที่ 2 
ด้านการเมือง
การบริหาร

บริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  
อาศัยหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อย่างยั่งยืน 
ด้วยความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม

 	 ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย	 โดยมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
 	 ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์	สุจริต	มีควำมโปร่งใสในกำร
บริหำร	 พร้อมให้มีกำรตรวจสอบทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ	 จัดให้
ประชำชนเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำรได้สะดวก	เปิดแถลงข่ำวทกุเดอืน
เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน	และเพื่อเปิดโอกำสให้สื่อมวลชน
ทุกแขนง	และพี่น้องประชำชนได้ตรวจสอบ

 	 ยดึมัน่ในหลกักำรกำรกระจำยอ�ำนำจ	โดยประชำชน 
มีส่วนร่วม	ยดึประชำชนเป็นจดุศูนย์กลำง	สร้ำงเสริมควำมเข้มแขง็ 
ของชุมชน	 รับฟังควำมคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และแผนควำม 
ต้องกำรของชุมชน	 น�ำมำเป็นแกนในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแผน 
โครงกำร	 และกำรสนับสนุนงบประมำณ	 เพื่อให้กำรพัฒนำ 
ไม่กระจุกในบำงพื้นที่	 โดยท�ำให้กำรพัฒนำกระจำยครอบคลุม
ทั่วพื้นที่นครตรัง	ในตรอกซอกซอย
 	 ยึดหลักธรรมำภิบำล	ในกำรครองตน	ครองคน	และ
ครองงำน	มคีวำมเป็นธรรม	ในกำรบรหิำรงบประมำณ	บรหิำรคน	 
และกำรบรหิำรงำน	โดยแนวคดิ	ไม่เบยีดเบยีน	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	 
และให้ควำมเป็นธรรม
 	 สนับสนุนส่งเสริมกำรสภำเทศบำลนครตรัง	 ตำม
โครงสร้ำง	รูปแบบนำยกเทศมนตรี	ทีม่ำจำกกำรเลอืกต้ังโดยตรง	
มิให้เป็นสภำตรำยำง	เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ำยบริหำร	รองรับ
ควำมชอบธรรม	ไม่ว่ำเรื่องนั้นจะผิดหรือถูก	โดยให้สภำเทศบำล
นครตรัง	มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง	ภำยใต้จิตส�ำนึก	มีควำม
รบัผดิชอบต่อกำรท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะตวัแทนของพีน้่องประชำชน 
ในกำรติดตำม	 ตรวจสอบฝ่ำยบริหำร	 เพื่อรักษำประโยชน์ 
ของนครตรังและพี่น้องประชำชน
 	 ประสำนหน่วยงำนระดับส่วนกลำง	 ส่วนภูมิภำค	 
ส่วนท้องถิน่	รฐัวสิำหกิจ	องค์กำรเอกชน	เพือ่ขอรับกำรสนบัสนนุ
โครงกำร	 งบประมำณ	 ตลอดจนควำมร่วมมือในทุก	 ๆ	 ด้ำน	 
เพือ่ประโยชน์ของนครตรัง	อำท	ิกำรขยำยทำงขึน้ลงของเครือ่งบนิ 
Runway	ของสนำมบนิตรัง	เพือ่รองรับเครือ่งบนิขนำดใหญ่	และ
กำรขอให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบกำรเดินรถ
สำยตรัง	 -	 กรุงเทพ	 ให้มีควำมสะอำด	 รวดเร็ว	 ปลอดภัยและ 
ตู้โดยสำรที่ทันสมัย	 ถนนทำงเข้ำออกเมืองให้มีป้ำยบอกทำง 
ที่ชัดเจน	สะดวก	สว่ำง	สะอำด	และปลอดภัย	เป็นต้น
 	 เน้นกำรส่งเสรมิและพฒันำระบบป้องกนัและบรรเทำ
สำธำรณภัยให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ	 จัดให้มีสถำนี 
ดับเพลิง	4	มุมเมือง	มีเครื่องมือที่ทันสมัย	ตลอดจนด้ำนควำมรู้	
ควำมสำมำรถ	เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
 	 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์	 และสำยด่วน 
นครตรัง	 อย่ำงเป็นระบบ	 เพื่อแจ้งเหตุ	 ที่ประชำชนสำมำรถ 
เข้ำถึงได้โดยสะดวก
 	 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำนและลูกจ้ำง	
รักษำวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร	 สร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน

เทศบาลนครตรัง 
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โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เรื่องการวิเคราะห์ค่างานและปริมาณงาน

หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการเขียนหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการ
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

	 เทศบำลนครตรัง	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร	 
จัดโครงกำรอบรมสมัมนำเพิม่ศกัยภำพบคุลำกร	หลกัสตูรกำรพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน	 เรื่องกำร
วิเครำะห์ค่ำงำนและปริมำณงำน	 เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งและควำม
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ	ระหว่ำงวนัที	่1	-	2	กมุภำพนัธ์	2563	ณ	โรงแรม
ธรรมรินทร์	ธนำ	จังหวัดตรัง	

	 เทศบำลนครตรงั	จดัโครงกำรอบรมสมัมนำเพิม่ศกัยภำพบคุลำกร	หลกัสตูร
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำรและกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร	 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะควำมรู	้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรจดัท�ำหนงัสอื
รำชกำรตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ	 พ.ศ.	 2526	 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	รวมทั้งหลักกำรเขียนหนังสือรำชกำรและกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร 
ได้อย่ำงถกูต้องและมรีปูแบบเป็นไปในทศิทำงเดียวกัน	โดยมผู้ีเข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย 
พนักงำนเทศบำล	พนักงำนครูเทศบำล	พนักงำนสถำนธนำนุบำล	และพนักงำนจ้ำง	 
จ�ำนวน	 150	 คน	 เข้ำรับกำรอบรม	 ระหว่ำงวันที่	 28	 -	 29	 พฤศจิกำยน	 2562	 
ณ	ห้องธนำรมย์	1	ชั้น	3	โรงแรมธรรมรินทร์	ธนำ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรัง	
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โครงการประชุมแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 
	 เทศบำลนครตรงั	ได้จดัโครงกำรประชมุแผนแม่บทชมุชนพึง่ตนเอง	ประจ�ำปีงบประมำณ	2563	เม่ือวันที	่24	ธันวำคม	2562	
ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	3	อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลนครตรัง	เพือ่ให้ประชำชนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจดัท�ำแผนแม่บทชมุชน
พึง่ตนเอง	และเปิดโอกำสให้ชมุชนได้แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็	เสนอแนะควำมต้องกำรของแต่ละชมุชน		ทัง้นีเ้พือ่ให้ประชำชนได้มี
สว่นร่วมในกำรพฒันำ	ร่วมคิด	ร่วมจัดท�ำแผน	ตลอดจนสมำชิกในชุมชนสำมำรถเสนอควำมคิดเหน็ในกำรจดัท�ำแผนพฒันำตนเอง
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองและเข้ำสู่แผนพัฒนำเทศบำลระยะ	5	ปี	ตำมควำมต้องกำรของชุมชน	

เขต 1 และ เขต 2

เขต 3 และ เขต 4
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โครงการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
(การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563)

	 เทศบำลนครตรัง	 ได้จัดให้มีกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น	 
เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูปัญหำ	/	อปุสรรค	ควำมต้องกำรของประชำชน
ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ	และน�ำโครงกำรทีย่งัไม่ได้บรรจไุว้ในแผนพฒันำ 
ของเทศบำลนครตรัง	 น�ำมำบรรจุเข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น	 เพื่อให้
สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนภำยในพื้นที่ 
ได้อย่ำงเหมำะสม	 ตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน	 และเพื่อให้สอดคล้อง 
กับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

	 เทศบำลนครตรงั	มุง่เน้นให้ประชำชนได้รบัทรำบนโยบำย
และกจิกรรมต่ำง	ๆ 	ตลอดจนควำมเคลือ่นไหวกำรด�ำเนนิงำนของ
รัฐบำลและเทศบำลนครตรัง	 ทั้งเพื่อให้ประชำชนได้แลกเปลี่ยน
และแสดงควำมคิดเห็น	ปัญหำ	ควำมต้องกำร	เพื่อให้กำรพัฒนำ	
กำรแก้ไขปัญหำ	และกำรจัดกำรสำธำรณะของเทศบำล	มีควำม
สอดคล้องเหมำะสม	ตำมควำมต้องกำรของประชำชน	จัดขึ้นเมื่อ
วันที่	28	พฤศจิกำยน	2562	ณ	ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์	
ชั้น	3	เทศบำลนครตรัง	
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นโยบายที่ 3 
ด้านการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้มีความส�าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา

 	 สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ	 โรงเรียนในสังกัด 
เทศบำลนครตรัง	 แต่ละโรงเรียนต้องให้เป็นเลิศทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 ภำษำศำสตร์	 ดนตรีและกีฬำ	
เทคโนโลยีสำรสนเทศ	เป็นต้น
 	 ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	 
ทำงด้ำนกีฬำ	นันทนำกำร	ศิลปวัฒนธรรม
 	 จดัสรรงบประมำณ	ให้อย่ำงเพยีงพอต่อควำมต้องกำร
ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบำล	 เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
ในทุก	ๆ	ด้ำน

 	 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำข้ึนในโรงเรียนสังกัด
เทศบำล	 จนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	 (ม.6)	 อย่ำงมี
คุณภำพ
 	 จดัให้มทีนุกำรศกึษำ	ส�ำหรบับตุรหลำนชำวนครตรงั	
ที่มีรำยได้น้อย	แต่เรียนดี	 ได้มีโอกำสเรียนต่อจนจบปริญญำตรี	 
ปีละ	20	ทุน
 	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้	ผ่ำนกิจกรรม	เพื่อเพิ่มทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียน	ต่อยอดสู่กำรเรียนรู้	และกำรประกอบอำชีพ
 	 ส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยภำพ	ในแต่ละโรงเรียน	
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำสแข่งขันอย่ำงเต็มศักยภำพ
 	 จัดให้มีกำรติวฟรี	 โดยติวเตอร์ดัง	 เพื่อเตรียมควำม
พร้อมให้กบันกัเรยีนในนครตรงั	ภำยใต้แนวคดิ	“เตรยีมควำมพร้อม 
สู่มหำวิทยำลัย”
 	 บริกำร	Wi	-	Fi	ทั่วเขตเทศบำลนครตรัง
 	 จัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบพกพำ	Notebook	 ให้กับ
โรงเรยีนในสงักดัเทศบำล	เพือ่ให้นกัเรยีนยมืใช้	เพือ่ค้นคว้ำข้อมูล	
จัดท�ำรำยงำน	 ตำมโครงกำรห้องสมุดประจ�ำบ้ำน	 ตำมควำม 
จ�ำเป็น	และตำมหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
 	 ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีโอกำส
ในกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง	เปิดกำรฝึกอบรม	ฝึกทกัษะ	ศกึษำต่อ	 
จดัท�ำผลงำนเพือ่เพิม่วทิยะฐำนะ	เพือ่มคีวำมก้ำวหน้ำในวชิำชพี	
ตลอดจนสวัสดิภำพในด้ำนขวัญและก�ำลังใจ	 อย่ำงเป็นธรรม 
และเหมำะสม
 	 จดัให้มีกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ	เพือ่กำร
สื่อสำร	 ไว้รองรับกำรเปิดประตูสู่ประชำคมอำเซียนในปี	 2558	
เพื่อกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้	กำรศึกษำต่อ	กำรประกอบอำชีพ
และกำรท่องเที่ยว
 	 พัฒนำศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	 ให้ได้มำตรฐำนเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมให้เด็กในทุก	ๆ	ด้ำนในกำรเข้ำเรียนในระดับ
ปฐมวัย	 และแบ่งเบำภำระผู้ปกครองในกำรเลี้ยงดู	 จะได้มีเวลำ
กำรประกอบอำชีพ	 ต่อยอดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสู่อนุบำลในฝัน	
Mini	English	และ	Mini	Program
 	 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมของทุกศำสนำ	 ด้วยควำม
เสมอภำค	 เท่ำเทียม	 เป็นธรรม	 ภำยใต้แนวคิด	 ทุกศำสนำ 
สอนให้คนเป็นคนดี	 และจัดให้มีกำรอบรมคุณธรรม	 จริยธรรม	
แก่เด็กและประชำชน

เทศบาลนครตรัง 
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โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีท้องถิ่น 
	 เทศบำลนครตรงัสร้ำงจติส�ำนกึร่วมกบัคนในท้องถ่ินให้ตระหนกัถึงคุณค่ำและควำมส�ำคัญของเอกลกัษณ์จำรีตประเพณี
ท้องถิ่นนครตรัง	โดยในปีงบประมำณ	2563	ได้ด�ำเนินกำรจัดงำนประเพณีต่ำง	ๆ	ดังนี้	

งานประเพณีลอยกระทง

เทศกาลวันตรุษจีน

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

38 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



ประเพณีถือศีล กินผัก

ไต่เซี่ย ฮุดโจ้ว จ.ตรัง ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าสามอ๋องฮู้เต้าโบ้งเกง

วันมาฆบูชา
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งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  

โครงการนิทรรศการ “ตันตยาภิรมวิชาการ”
ประจ�าปีการศึกษา 2562

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติ
พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง

	 เทศบำลนครตรังจัดโครงกำรนิทรรศกำรทำงวิชำกำร	 
“ตันตยำภิรมวิชำกำร”	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 2562	 	 ซึ่งโรงเรียน	 
เทศบำล	 6	 (วัดตันตยำภิรม)	 จัดขึ้น เพื่ อ เผยแพร ่ผลงำน 
ทำงวิชำกำรตำมกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ 	 ของนักเ รียนและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตลอดปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	 เพื่อเป็นกำร 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถและพัฒนำ
ศักยภำพของตนเองในทำงที่ถูกต้อง	 ทั้งเพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ของนักเรียนในกำรแข่งขันทักษะ	 ระดับโรงเรียน	 ระดับเทศบำล	 
ระดับภำค	 และระดับประเทศในปีกำรศึกษำ	 2562	 เมื่อวันที	่ 
21	กุมภำพันธ์	2563	ณ	โรงเรียนเทศบำล	6	(วัดตันตยำภิรม)

	 เทศบำลนครตรงั	จดัโครงกำรจ้ำงทีป่รกึษำจดัหำครชูำวต่ำงชำต ิ
พัฒนำหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศสังกัดเทศบำลนครตรัง	 (กิจกรรม 
ฝึกอบรมครชูำวไทยและครชูำวต่ำงชำต	ิเพือ่เสรมิสร้ำงคณุภำพกำรเรยีน 
กำรสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร	 โดยผ่ำนกิจกรรม	 Project	 Work)	 
ณ	ห้องประชุมโรงเรียนเทศบำล	6	(วัดตันตยำภิรม)	โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่พฒันำผูส้อนชำวต่ำงประเทศและครผููส้อนชำวไทยเกีย่วกบัหลกัสตูร
และกำรจัดกำรเรียนรู้	 ให้ครูมีควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยกิจกรรม	 Project	 Work	 ให้ครูฝึกปฏิบัติกำร	 Project	 Work	 
ให้ได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เพื่อกำรน�ำไปใช้จริง	 ในกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน	เมื่อวันที่	16	สิงหำคม	2563

40 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  

โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน 

	 เทศบำลนครตรงั	จดักจิกรรม	“วนัเดก็แห่งชำต	ิประจ�ำปี		2563”	 
ณ	 สนำมกีฬำกลำงเทศบำลนครตรัง	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดตรัง	 
โดยมีผู้ปกครอง	เด็ก	และเยำวชน	เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมำก	 
ภำยในงำนมีกิจกรรมกำรแสดงบนเวที	 และบูธกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 
จำกโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครตรัง	 กิจกรรม	 “นักดับเพลิง
ตัวน้อย”	 โดยสถำนีดับเพลิงเทศบำลนครตรัง	 ที่ได้น�ำรถดับเพลิง	 
รถกู ้ภัย	 ชุดเครื่องมือกำรดับเพลิง	 มำจัดแสดงเพื่อให้ควำมรู  ้
และสำธิตกำรท�ำงำนให้กับเด็ก	ๆ 	ที่มีควำมฝันอยำกเป็นนักดับเพลิง		 
ท้ั งนี้ ยั ง ได ้ รับควำมร ่ วมมื อและสนับสนุนจำกหน ่ วยงำน 
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน	 ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น	 เพื่อ 
เสรมิสร้ำงพฒันำศกัยภำพ	รวมทัง้ร่วมให้ควำมรกั	กำรดแูล	เอำใจใส่	 
ให้กำรศึกษำอบรมท่ีเหมำะสมกับวัยและกำรปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ให้กับเด็ก	

	 เทศบำลนครตรัง	 จัดโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรสื่อสำรภำษำ 
ต่ำงประเทศขั้นพื้นฐำน	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 2563	 (กิจกรรมกำรฝึก
อบรมภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้น�ำชุมชนและบุคคลทั่วไป)	เพื่อให้ควำมรู้และ 
เพิ่มทักษะด้ำนภำษำอังกฤษแก่ผู้น�ำองค์กรชุมชนและบุคคลทั่วไป	 และ 
ให้ผู้สนใจได้มีโอกำสเรียนรู้ภำษำอังกฤษขั้นพื้นฐำนที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ให้สำมำรถสื่อสำรได้	ระหว่ำงวันที่	3	-	31	สิงหำคม	2563	
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0000

อบรมพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศของเทศบาลนครตรัง

โครงการจัดงานวันครู 

	 เทศบำลนครตรัง	ด�ำเนินโครงกำรจัดงำนวันครู	โดยมีหัวหน้ำ
ส่วนกำรงำน	 คณะผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล	พนักงำน
ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	เข้ำร่วมงำน	วันครูแห่งชำติ	ประจ�ำปี	
2563		ภำยใต้ค�ำขวญั	“ครไูทย	รกัศษิย์	คดิพฒันำ”	เพือ่เป็นกำรระลกึ
ถงึพระคณุบรูพำจำรย์	ส่งเสรมิยกย่องเชดิชเูกยีรตวิชิำชพีคร	ูให้ครแูละ
ผูป้ระกอบวชิำชพีทำงกำรศกึษำตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของคณุธรรม	
จรยิธรรม	เพือ่ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่ำงทีด่แีก่เยำวชน	และเพือ่ธ�ำรงไว้
ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมอนัดงีำมของชำต	ิเมือ่วนัท่ี	
16	มกรำคม	2563	ณ	โรงเรียนเทศบำล	2	(วัดกะพังสุรินทร์)

	 เทศบำลนครตรงั	ร่วมกบั	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครูผู้สอนชำวต่ำงประเทศ 
และครผููส้อนชำวไทย	เกีย่วกบัหลกัสตูรและกำรจดักำรเรยีนรู ้
ของโรงเรยีน	ระหว่ำงวนัท่ี	14		-		15	ธนัวำคม		2562		ณ	ห้องประชมุ 
รำมค�ำแหง	โรงเรยีนเทศบำล	1	(สงัขวทิย์)	เพือ่พฒันำคณุภำพ
กำรด�ำเนินกำรพัฒนำระบบจัดกำรศึกษำภำษำต่ำงประเทศ
ของเทศบำลนครตรัง	 ส�ำหรับสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลนครตรัง	 เพื่อยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ	 ให้บรรลุวิสัยทัศน์เทศบำลนครตรัง	กำรศึกษำ 
ก้ำวหน้ำ	พัฒนำต่อเนื่อง	สู่นครตรังเมืองแห่งควำมสุข
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นโยบายที่ 4 
ด้านการสาธารสุข
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่
สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ 
มีความปลอดภัย มีการบริหารด้าน

สาธารณสุขอย่างบูรณาการครบวงจร 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 	 น�ำถงัขยะทีส่วยงำมกลบัมำให้ชมุชน	เพือ่ควำมสะอำด	 
น่ำอยู	่และส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วจดักำรปัญหำขยะอย่ำงเป็นระบบ	 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริง	จัดหำถังขยะในรูปแบบที่เหมำะสม	
ไม่ท�ำลำยทศันยีภำพ	ทัง้น้ีโดยมุง่ลดจ�ำนวนขยะ	เพือ่ให้เกิดควำม
สมดุลกับจ�ำนวนถังขยะไม่ให้มีมำกจนเเกินควำมจ�ำเป็น
 	 สร้ำงปอดให้คนนครตรัง	โดยเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีวให้มำกขึน้
 	 “นครตรังแห่งกำรท่องเที่ยว”	พัฒนำสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่
นครตรงั	ให้เป็นนครหลวงแห่งกำรท่องเทีย่วในเชงิอนรุกัษ์ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม	 เมืองแห่งคลองสวยน�้ำใส	 เช่น	 คลองน�้ำเจ็ด	 
คลองห้วยยำง	เป็นต้น
 	 รณรงค์ปลูกต้นศรีตรัง	 สร้ำงเมืองตรังให้ดังไป 
ทั่วไทย	ดังไปไกลทั่วโลก	ด้วยงำน	“เทศกำลศรีตรังบำน	สืบสำน
วัฒนธรรม”

 	 ศูนย์ควำมปลอดภยัมีกล้อง	CCTV	ทัว่ทกุจดุเพือ่ควำม
ปลอดภัยของชุมชน
 	 ผูช่้วยเจ้ำพนกังำนต�ำรวจ	70	นำย	ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
ตลอด	24	ชั่วโมง
 	 รถกูภ้ยั	รถตรวจกำร	รถเคลือ่นทีเ่รว็	ตลอด	24	ชัว่โมง
 	 สถำนีดับเพลิง	 4	มุมเมือง	พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย	
พร้อมใช้และมีประสิทธิภำพตลอด	24	ชั่วโมง
 	 ฝึกซ้อมป้องกนัสำธำรณภยัทกุ	3	เดอืน	เพือ่ให้ก�ำลงัพล 
พร้อมปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำ
 	 ด�ำเนินกำรโครงกำรบ้ำนสุขภำพ	 “โรงพยำบำล 
หม่ืนเตยีง”	ใช้บ้ำนผูป่้วยเป็นสถำนพยำบำลในกำรบ�ำบัด	พกัฟ้ืน	 
จดัเตยีงผูป่้วย	วลีแชร์	และอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์	ให้ผูม้รีำยได้น้อย 
ยืมใช้	จัดหมอ	พยำบำล	อสม.	ไปตรวจเยี่ยม	ตำมควำมจ�ำเป็น	
แบ่งเบำควำมแออัดโรงพยำบำลศูนย์ตรัง	 อ�ำนวยควำมสะดวก
แก่ผูป่้วย	ผูด้แูลไม่ต้องเสยีเวลำเสยีโอกำสในกำรท�ำงำน	สำมำรถ
ด�ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพตำมปกติ	 สร้ำงสัมพันธภำพท่ีด ี
ในครอบครัว	 จัดให้มีแพทย์ประจ�ำในศูนย์บริกำรสำธำรณสุข	
เพือ่บริกำรด้ำนกำรตรวจรักษำพยำบำล	เน้นด้ำนเวชกรรมสงัคม	
อำยุรกรรม	 อัมพฤกษ์	 อัมพำต	 โรคควำมดันโลหิต	 เบำหวำน	
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 แก่พี่น้องประชำชนนครตรัง	
ปรับปรุงยกระดับศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเป็นโรงพยำบำล	หรือ
สถำนบริกำรตรวจรักษำพยำบำล	ขนำด	10	-	30	เตียง
 	 จดัให้มคีรภุณัฑ์วทิยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์	ตลอดถงึ 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่อกำรตรวจรักษำพยำบำล
 	 จัดให้มีรถฉุกเฉิน	 24	 ชั่วโมง	 Ambulance	 เพ่ือ 
บริกำรรับ	 -	 ส่งผู้ป่วย	 กรณีรับตัวจำกที่อยู่อำศัยมำยังสถำน
พยำบำล	 และส่งกลับบ้ำน	 ตลอดจนกำรส่งต่อกรณีต้องกำร 
เข้ำรบักำรรกัษำต่อทีโ่รงพยำบำลตรงั	และสถำนพยำบำลใกล้เคยีง 
อื่น	ๆ
 	 จัดให้มีโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ	 ภำยใต้แนวคิด	 
“คนนครตรัง	 สุขภำพดีถ้วนหน้ำ”	 โดยตรวจสุขภำพฟรีทุกป	ี
ส�ำหรับผู้มีอำยุ	40	ปีขึ้นไป	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อเป็นกำร
แก้ปัญหำสุขภำพที่ต้นเหตุ	 ลดงบประมำณที่สูญเสียไปกับกำร
รักษำพยำบำลที่ปลำยเหตุ	 ปรับปรุง	 ดูแล	 รักษำควำมสะอำด	
ตลำดสดเทศบำลอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ถูกหลักอนำมัย	 เพื่อไม่ให้ 
เกดิกลิน่เหมน็	และก�ำจดัสตัว์ทีเ่ป็นพำหะน�ำโรคทกุชนดิ	รวมทัง้
ให้มีกำรระบำยถ่ำยเทอำกำศทีดี่	มีแสงสว่ำงทีเ่พยีงพอ	ตลอดจน
กำรจัดกำรจรำจรให้มีควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น
 	 เงนิอดุหนนุเบีย้ยงัชพีคนชรำ	คนพกิำร	จ่ำยตรงเวลำ	 
รวมทัง้จดัสรรเงนิส�ำรองจ่ำย	เป็นเงนิยมืทดลองจ่ำยกรณเีงนิอดุหนนุ 
ไม่ได้รับตำมก�ำหนดหรือล่ำช้ำ
 	 ให้กำรสงเครำะห์ผูท้กุข์ยำก	คนชรำ	คนพกิำร	คนเร่ร่อน 
ในเขตเทศบำล	 เกี่ยวกับสิ่งของอุปโภค	 บริโภค	 และน�ำส่งตัว 
ไปยังสถำนสงเครำะห์ของรัฐ

เทศบาลนครตรัง 
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	 เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่	 2563	
ระหว่ำงวันที่	27	ธันวำคม	2562	–	วันที่	2	มกรำคม	2563	เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพื่อลดควำมสูญเสียชี วิตและทรัพย ์สินของประชำชนจำกอุบัติเหตุทำงถนน	 
เทศบำลนครตรงั	ได้เปิดศนูย์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่	2563	 
เมื่อวันที่ 	 27	 ธันวำคม	 2562	 ที่วงเวียนอนุสำวรีย ์พระยำรัษฎำนุประดิษฐ ์ 
มหิศรภักดี	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดตรัง	 เพื่อคอยอ�ำนวยควำมสะดวกและเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรออกช่วยเหลือประชำชน	 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำงถนนได้อย่ำง 
ทนัท่วงท	ีโดยมสีมำชกิอำสำสมคัรป้องกันภยัฝ่ำยพลเรือน	(อปพร.)	ของเทศบำลนครตรงั	 
เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	 พนักงำนเทศบำล	 ลูกจ้ำงประจ�ำ	 และ 
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลนครตรัง	ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่	ตลอด	24	ชั่วโมง	

โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส�าคัญ

	 เทศบำลนครตรังจัดท�ำโครงกำรสงเครำะห์และพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตประชำชนในเขตพื้นที่เทศบำลนครตรัง	 ประจ�ำปี 
งบประมำณ	พ.ศ.	2563	ขึ้น	สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์เทศบำล	(2)		 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม	คุณภำพชีวิต	สู่เมืองแห่งควำมสุข		 
โดยมกีลยทุธ์	(2)	สนบัสนุน	ส่งเสรมิ		สวัสดิกำรทำงสังคม	และให้กำร 
สังคมสงเครำะห์อย่ำงทั่วถึง	 และเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือประชำชน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย	 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
เพื่อกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ 
สงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยที่ประสบควำมเดือดร้อนใน 
เบื้องต้นและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

44 รายงานประจ�าปี 2563 เทศบาลนครตรัง 



	 เทศบำลนครตรัง	 ร่วมกันปลูกต้นไม้	 เนื่องในกิจกรรม 
วันต้นไม้ประจ�ำปีของชำติ	 เมื่อวันที่ 	 1	 พฤษภำคม	 2563		 
ณ	 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	 95	 (เขำแปะช้อย)	 นำยวัลลภ	 
ช่วยบ�ำรุง	 ปลัดเทศบำล	 ปฏิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีนครตรัง	
พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนกำรงำน	 พนักงำนงำนเทศบำล	 ร่วมกัน 
ปลูกต้นไม้	 ประกอบด้วย	 ต้นประดู่	 ต้นมะฮอกกำนี	 ต้นตะเคียน	 
เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจ�ำปีของชำติ	 เพื่อเป็นกำรกระตุ้น
จิตส�ำนึกให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกร
ป่ำไม้	 รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยำกรป่ำไม้	 อันจะเป็นหนทำงน�ำไปสู่กำรอนุรักษ์	 และรู้จัก
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ	 นอกจำกน้ี 
ยังเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสวนสำธำรณะแห่งนี้อีกด้วย

	 เทศบำลนครตรัง	 จัดโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน 
ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 
สยำมบรมรำชกุมำรี	 เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจสำเหตุและ
อันตรำยจำกกำรขำดสำรไอโอดีน	 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำโรคขำดสำรไอโอดีน	 และสนับสนุนให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ในกำรปรุงอำหำรทุกครัวเรือน	 โดยครั้งนี้มีอำสำสมัครสำธำรณสุขและ
ประชำชนผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม	 ซึ่งแบ่งกำรอบรมเป็น	 2	 รุ่น	 รุ่นละ	 
50	 คน	 รวมทั้งหมด	 100	 คน	 โดยได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำก 
โรงพยำบำลตรัง	เมื่อวันที่	21	สิงหำคม	2563		

กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
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	 เทศบำลนครตรงั	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนำดใหญ่	
มีพ้ืนท่ีในควำมรับผิดชอบ	 14.77	 ตำรำงกิโลเมตร	 แบ่งเป็นชุมชน	 
66	ชมุชน	มีสถำนศึกษำ	สถำนประกอบกำรทัง้ขนำดเล็กและขนำดใหญ่ 
หลำยแห่ง	มคีวำมหลำกหลำยในชมุชน	ซึง่เป็นแหล่งก�ำเนดิขยะ	ทีเ่ป็น
ปัญหำอยู่ในขณะนี้	 กำรจัดกำรขยะจึงมีควำมส�ำคัญ	 ซึ่งกำรบริหำร
จัดกำรขยะที่ดีและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนสำมำรถช่วยลด
ปริมำณขยะจำกต้นทำงที่เกิดข้ึนในแต่ละวันได้	 ปัญหำขยะมูลฝอย
จึงเป็นปัญหำเร่งด่วนที่เทศบำลนครตรังตระหนักถึงปัญหำและ 
ต้องรีบเร่งด�ำเนินกำรแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหำขยะมูลฝอยกลำยเป็น 
สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน	ชุมชน	และ 
สิ่งแวดล้อม		
	 ทัง้นี	้เทศบำลนครตรงัได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญัในกำรลดปริมำณ
ขยะมูลฝอย	ณ	 แหล่งก�ำเนิดเป็นกำรก�ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์พำหะ 
น�ำโรค	เพือ่สขุภำพอนำมยัทีด่ขีองประชำชนในเขตเทศบำลนครตรงั 
และลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำจัดให้เหลือน้อยที่สุด	 จึงได้จัด
โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรขยะเทศบำลนครตรังขึ้น	 
เพ่ือตอบสนองนโยบำยในกำรจัดกำรขยะมลูฝอย	โดยกำรคดัแยกขยะ 
จำกแหล่งก�ำเนดิ	สร้ำงวนิยั	และสร้ำงจติส�ำนกึให้ประชำชน	ให้มส่ีวนร่วม
ในกำรจดักำรขยะมลูฝอยตัง้แต่ต้นทำง	เพือ่ให้ประชำชนมีส่ิงแวดล้อมทีดี่	 
ส่งผลให้มีสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 
ทัง้เพ่ือลดปริมำณขยะมลูฝอยทีเ่กดิข้ึนอย่ำงมปีระสทิธิภำพและยัง่ยนื	 
ส่งผลให้บ้ำนเมืองสะอำดเรียบร้อย	เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน	

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ
เทศบาลนครตรัง

กิจกรรมเก็บขนขยะอันตรายในโรงเรียน

กิจกรรมเก็บขนขยะอันตรายชุมชน

กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล

กิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียน

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะชุมชนบางรัก
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชน
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	 เทศบำลนครตรังจัดโครงกำรอบรมกำรช่วยเหลือกู ้ชีพ 
เบือ้งต้น	(CPR)	และกำรใช้เครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้ำชนดิอตัโนมัต	ิ(AED)	 
ปีงบประมำณ	2563	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ	
ณ	สถำนที่ติดตั้งเครื่อง	AED	พนักงำนเทศบำล	ตัวแทนอำสำสมัคร
สำธำรณสขุ	คร	ูและนกัเรยีน	รวมถงึประชำชนผูส้นใจ	มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรช่วยกู้ชีพเบื้องต้น	สำมำรถใช้เครื่อง	AED	ช่วยเหลือผู้ที่
อยู่ในภำวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่ำงปลอดภัยและทันท่วงที 
ส�ำหรับในคร้ังนี้ก�ำหนดจัดกำรอบรมจ�ำนวน	 3	 รุ่น	 ระหว่ำงวันที	่ 
26	-	28	สิงหำคม	2563	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	1	อำคำรอเนกประสงค์	
เทศบำลนครตรัง		โดยได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำกงำนอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน	โรงพยำบำลตรงั	และได้รบังบประมำณสนบัสนนุจำกกองทนุ
หลักประกันสุขภำพ	เทศบำลนครตรัง

	 เมื่อวันที่	 7	 กุมภำพันธ์	 2563	 เทศบำลนครตรัง	 จัดอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร	 โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำร	 พัฒนำกำร	 สุขภำพ
อนำมัยแม่และเด็ก	 ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 โดยมีผู ้เข ้ำร่วม 
กำรอบรมเป็นผูด้แูลเดก็	อำย	ุ0	-	6	ปี	เพือ่ให้ผูด้แูลเดก็มคีวำมรู้ในกำร 
เฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำร	 พัฒนำกำร	 สุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก	 
ได้อย่ำงถูกต้อง

โครงการอบรมการช่วยเหลือกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) 
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

โครงการส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
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	 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจำกยุง	 ด้วย
มำตรกำร	3	เก็บ	3	โรค	ได้แก่	เก็บบ้ำน	เก็บขยะ	เก็บน�้ำ	และก�ำจัด
ลูกน�้ำยุงลำยอย่ำงต่อเน่ืองทุกสัปดำห์	 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคที่ติดต่อโดยยุง	
	 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข	 ร่วมกับ	 อสม.	 
ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคและก�ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำยในพื้นที ่
เขตเทศบำลนครตรัง	 โดยกิจกรรมได้แจกทรำยอะเบทและหยอด 
ทรำยอะเบทบริเวณภำชนะที่มีน�้ำขัง	 ที่อำจเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุง	 
เพื่อก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	ณ	บ้ำนเรือนของประชำชน		

	 เทศบำลนครตรังจัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้และป้องกันกำร
เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแก่	 อสม.	 ซึ่งจัดขึ้น 
ตำมงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลนครตรัง	 
ปี	 2563	 สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนโดยกลุ่มงำนกำรพยำบำลชุมชน
โรงพยำบำลตรัง	เพื่อให้	อสม.	ได้น�ำควำมรู้ไปแนะน�ำแก่ประชำชน	
เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำร
เกิดโรคหลอดเลอืดสมองและโรคหลอดเลอืดหัวใจ	และเพือ่ให้ผูป่้วย
สำมำรถมำรับบริกำรในโรงพยำบำลได้อย่ำงทันท่วงที

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

โครงการรู้เร็ว รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจ 
(Stroke Alert, Heart Alert) 
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	 เทศบำลนครตรังจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู ้และ 
นันทนำกำร	 เพื่อส ่งเสริมสุขภำพกำยผู ้สูงอำยุในชุมชน	 
อีกทั้งเป็นกำรให้ควำมรู้	 ฝึกทักษะ	 ส่งเสริมสุขภำพจิตป้องกัน
ควำมเสื่อมถอยของสมอง	 ลดควำมรู้สึกว้ำเหว่	 ลดทอนโอกำส
และระยะเวลำที่ต้องตกอยู่ในภำวะควำมเจ็บป่วยที่ต้องพึ่งพำ
กำรปรนนิบัติดูแลและภำระค่ำใช้จ ่ำยที่เกินควำมจ�ำเป็น	 
รวมท้ังส่งเสริมควำมมคีณุค่ำในตนเอง	และคงไว้ซึง่คณุภำพชวีติ
ที่ดีของผู้สูงอำยุ

โครงการสานรักสูงวัย จิตแจ่มใส กายแข็งแรง
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	 เทศบำลนครตรัง	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรส่งเสริม 
สุขภำพมำรดำและทำรก	 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของกำรดูแลที่ 
ผสมผสำนกำรดูแลเฉพำะทำงกับกำรดูแลที่เน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลำง	 โดยกลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ	 กำรส่งเสริมกำรดูแลตนเอง 
ของมำรดำ	 พัฒนำศักยภำพของครอบครัวในกำรดูแลมำรดำและ
ทำรกเพื่อคงไว้ซึ่งสภำวะที่สมดุลของครอบครัว	 ดังนั้นกำรพยำบำล
มำรดำและทำรกร่วมกับงำนทันตสำธำรณสุข	 โดยให้ควำมรู้ในกำร
ดูแลสุขภำพช่องปำกฯ	 ซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนที่มีควำมส�ำคัญ 
อย่ำงยิ่งในกำรส่งเสริมให้มำรดำและทำรก	 ตลอดจนครอบครัว 
ได้มีสุขภำพที่ดี	อันจะน�ำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไป		

	 ปัญหำขยะมูลฝอยเป็นปัญหำเร่งด่วน	 ที่เทศบำลนครตรัง	 ต้องรีบเร่ง 
ด�ำเนินกำรแก้ไข	 เพื่อไม่ให้ปัญหำขยะมูลฝอยกลำยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม		จึงได้มอบหมำยให้งำนรักษำ
ควำมสะอำด	 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	 ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล	 (รับซื้อขยะ 
เดลิเวอรี่)	 ถึงหน้ำบ้ำน	 เพื่อรณรงค์ให้ประชำชนคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนน�ำไปทิ้ง	 
โดยประเภทขยะทีอ่อกรบัซือ้	ประกอบด้วย	ขวดน�ำ้พลำสตกิ	ขวดแก้ว	พลำสตกิทกุชนดิ	 
กระดำษทุกชนิด	 เหล็กทุกชนิด	 และกระป๋องอลูมิเนียมทุกชนิด	 โดยมีประชำชน 
สนใจร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลจ�ำนวนมำก	

กิจกรรมเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน
ร่วมกับงานทันตสาธารณสุข

กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
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	 เทศบำลนครตรัง	 ได้ขอควำมร่วมมือประชำชนร่วมกัน 
จดัระเบยีบทำงเท้ำและทำงสำธำรณะ	ภำยใต้แนวคดิ	“คนืทำงเท้ำ	
คืนควำมสุข	 คืนควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่เทศบำลนครตรัง”	
ด้วยกำรเดินหน้ำขอควำมร่วมมือประชำชนผู้เป็นเจ้ำของอำคำร	 
ผู ้ครอบครองอำคำร	 ให้ท�ำกำรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่ รุกล�้ำ 
ท่ีสำธำรณะและทำงเท้ำ		เพือ่ควำมสวยงำม	เป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ของบ้ำนเมือง	 ซึ่งก่อนหน้ำน้ีมีกำรด�ำเนินกำรในถนนวิเศษกุล	 
ถนนรัษฏำ	 และถนนเจิมปัญญำ	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรล่ำสุด 
ได้ขยำยเขตกำรจัดระเบียบฯ	เพิ่มเติม	4	จุด	คือ	
	 1.	ถนนน�้ำผุด	ช่วงวัดตันตยำภิรม	-	สวนสมเด็จ
	 	 พระศรีนครินทร์	95
	 2.	ถนนรำษฎร์อุทิศ	4	บริเวณข้ำงโรงพยำบำลตรัง
	 3.	ถนนควนหำญ
	 4.	ถนนบ้ำนโพธิ์

	 เทศบำลนครตรังได้ปฏิบัติตำมมำตรำกำรควบคุม 
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	
โดยกำรตั้งศูนย์รับแจ้งผู้ที่เดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยง	 เทศบำล
นครตรัง	 เพื่อตรวจคัดกรอง	 รับแจ้งรำยงำนตัวประชำชน 
ที่มำจำกพื้นที่เสี่ยง	 เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	
COVID	-	19	ในจังหวัดตรัง

โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา

กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ศูนย์ปฏิบัติการคัดกรอง COVID - 19
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	 เทศบำลนครตรงั	ระดมก�ำลังท�ำควำมสะอำดพืน้ทีส่ำธำรณะ
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 
(COVID	 -	 19)	 อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ
สขุภำพของประชำชน	โดยได้ท�ำควำมสะอำดพืน้ทีส่ำธำรณะบรเิวณ
ศำลำท่ีพกัและท่ีนัง่จุดต่ำง	ๆ 	เพือ่ป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค	และ
สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและสุขภำพ	
	 โดยเทศบำลนครตรงั	ขอควำมร่วมมอืประชำชน	สวมหน้ำกำก
อนำมัยทุกครั้งก่อนออกจำกบ้ำน	กินร้อน	ช้อนกลำงตัวเอง	ล้ำงมือ 
บ่อย	ๆ	พกเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ	/	แอลกอฮอล์ติดตัว	โดยเฉพำะ 
กำรอยู่ในสถำนที่ที่มีคนเข้ำ	 -	ออกเป็นจ�ำนวนมำก	 เช่น	หน่วยงำน
รำชกำร	โรงพยำบำล	ห้ำงสรรพสินค้ำ	เป็นต้น	

	 เทศบำลนครตรัง	 พร้อมเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ทั้ง	3	ศูนย์	และ	อสม.	เดินเท้ำเคำะประตูบ้ำน	เพื่อมอบหน้ำกำกผ้ำ	 
ให้ควำมรู้วิธีกำรใส่	 /	 วิธีกำรซักท�ำควำมสะอำด	 และกำรปฏิบัติตัว 
ให้ปลอดภยัจำก	COVID	-	19	พร้อมทัง้ให้ประชำชนสวมใส่หน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำก่อนออกจำกบ้ำนทุกครั้ง	

กิจกรรมท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19

นครตรังมอบหน้ากากผ้าแก่ประชาชน
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	 เทศบำลนครตรงั	จดับรกิำรท�ำหมนัสนุขัและแมว	ณ	ศนูย์พกัพงิ 
สุนัขจรจัด	เทศบำลนครตรัง	ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ	 ตำมพระปณิธำน	 ศำสตรำจำรย์	 ดร.สมเด็จ 
พระเจ้ำน้องนำงเธอ	 เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์	 อัครรำชกุมำรี	 
กรมพระศรีสวำงควัฒน	 วรขัตติยรำชนำรี	 โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรัง	 และส�ำนักงำนปศุสัตว์อ�ำเภอเมืองตรัง	
ซึง่ภำยในกิจกรรม	ได้จดัให้มกีำรท�ำหมนัสนุขัจรจดั	เพือ่ควบคุมจ�ำนวน
ประชำกรสุนัขจรจัดในเขตเทศบำลนครตรัง	

	 เทศบำลนครตรัง	 ด�ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำแก่สัตว์เลี้ยงของประชำชนในเขตเทศบำลนครตรัง	 
เพื่อป้องกันและลดสัตว์กลุ ่มเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของ 
โรคพษิสนัุขบ้ำในเขตพืน้ที	่โดยได้รณรงค์สร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	 
ให้เจ้ำของสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้ำ	 ทั้งนี้
ก�ำหนดออกหน่วยให้บริกำรฉีดวัคซีนฯ	 ในชุมชนต่ำง	 ๆ	 
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำน	 ระหว ่ำงวันที่ 	 7	 เมษำยน	 ถึง	 
29	พฤษภำคม	2563	

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

นครตรังมอบหน้ากากผ้าแก่ประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน
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นโยบายที่ 5 
ด้านกีฬา

และนันทนาการ

 	 สนับสนุนเยำวชนในนครตรัง	 ให้สนใจกีฬำ	 จัดให้มี
กำรฝึกอบรมและแข่งขนัอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ให้นกักฬีำ	นครตรังสู ่
ทีมชำติและอำชีพ	เพื่อยกระดับนักกีฬำจังหวัดตรังให้มีชื่อเสียง
 	 ปรับปรุงและจัดสร้ำงสนำมฟุตบอลที่ทันสมัย	 และ
มำตรฐำนเพิ่มขึ้นอีก	2	สนำมเพื่อบริกำรที่เท่ำเทียม
 	 สนบัสนนุให้มกีำรจัดกำรประกวดและแข่งขนักีฬำใน
ทวัร์นำเมนต์ใหญ่	ๆ 	ระดบัชำต	ิและระดบัโลก	ในเทศบำลนครตรัง 
 	 จดัให้มศูีนย์กฬีำในร่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภำคใต้	สนำมกีฬำ 
อย่ำงหลำกหลำยครอบคลุมชนิดกฬีำและสถำนท่ีออกก�ำลงักำย
อย่ำงเพียงพอ
 	 บรกิำรด้ำนวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ	เพือ่ดแูลสวสัดภิำพ
และสุขภำพของนักกีฬำ

 	 บริกำรศูนย์ฟิตเนสกลำงแจ้ง	 Fitness	 ศูนย์เสริม
สร้ำงสมรรถภำพทำงกำย	เพือ่เป็นทีร่วมของอุปกรณ์ส�ำหรับกำร
ออกก�ำลังกำยที่มีมำตรฐำน	ในหลำกหลำยรูปแบบ	รวมถึงลำน
แอโรบิค	สนำมเปตอง	ตำมควำมต้องกำรของชุมชน
 	 จัดให้มีอุปกรณ์กีฬำ	 อย่ำงหลำกหลำย	 อำทิ	 ลูก
ฟุตบอล	ตะกร้อ	 เปตอง	ฯลฯ	ไว้บริกำรเด็ก	นักเรียน	 เยำวชน	
และประชำชนทั่วไปยืมใช้	ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
 	 จัดให้มีศูนย์ฝึกกีฬำ	 ที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง 
มอือำชพี	โดยใช้ผูฝึ้กสอน	นกักฬีำระดบัชำต	ิอำท	ินครตรงัฟตุบอล	 
อเคเดมี	นครตรังบำสเก็ตบอลคลับ	เป็นต้น
 	 จัดให้มีลำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน	 ลำนวัฒนธรรม	 ลำน
ศิลป์	 ลำนดนตรี	 ลีลำศ	 ในสวนสำธำรณะ	 และบนถนนคนเดิน	
พร้อมทัง้ขยำยพืน้ทีถ่นนคนเดนิเพือ่รองรบักจิกรรมสนัทนำกำร	
โดยมิให้มีผลกระทบกับกำรจรำจร

ส่งเสริมสนับสนุน 
การด�าเนินงานด้านการกีฬา นันทนาการ

กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป อย่างหลากหลาย 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้แนวคิด “นครตรัง เมืองกีฬาและสุขภาพ 
เมืองศิลปะ วัฒนธรรม”  

“นครตรังเมืองกีฬาและสุขภาพ”

เทศบาลนครตรัง 
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การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง 

	 เทศบำลนครตรังเปิดกำรแข่งขันฟุตบอลเทศบำลนครตรัง	 
ครั้งที่	2		โดยมีหัวหน้ำส่วนกำรงำน	และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด
กำรแข่งขัน	 ส�ำหรับจัดกำรแข่งขันกีฬำในครั้งนี้	 มีเป้ำหมำยส�ำคัญ
ในกำรส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ	 ตลอดจนเสริมสร้ำง
ควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ	 ทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยำวชนและ
ประชำชนในเขตเทศบำล	 ได้มีโอกำสพัฒนำทักษะ	 และมำตรฐำน
กำรเล่นกีฬำฟุตบอลให้สูงขึ้น	 ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม
ให้นกักีฬำฟตุบอลเข้ำสูอ่ำชพี	และเพือ่คงไว้ซ่ึงกจิกรรมส�ำคญัเนือ่งใน 
วนัรฐัธรรมนญู	ซ่ึงตรงกบัวนัที	่10	ธนัวำคม	ของทกุปี	ส�ำหรบัในครัง้นี	้ 
มีทีมกีฬำฟุตบอลเข้ำร่วมทั้งสิ้น	 จ�ำนวน	 36	 ทีม	 ได้แก่	 รุ่นเยำวชน	
จ�ำนวน	8	ทมี	รุน่ประชำชน	จ�ำนวน	12	ทมี	และรุน่อำวโุส	จ�ำนวน	16	ทมี	 
โดยท�ำกำรแข่งขนั		ระหว่ำงวนัที	่		16			-			29			ธนัวำคม		2562		ณ		สนำมกฬีำกลำง 
เทศบำลนครตรัง	เมื่อวันที่	16	ธันวำคม	2562
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	 โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชมุชน		ประจ�ำ
ปีงบประมำณ	 2563	 กิจกรรมแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อชุมชน 
ต้ำนยำเสพติด	 ซึ่งจัดโดยงำนพัฒนำชุมชน	 กองสวัสดิกำรสังคม	 
เทศบำลนครตรัง	 เพื่อให้เยำวชนและประชำชนเชื่อมควำมสำมัคค ี
ระหว ่ำงชุมชน	 มีร ่ ำงกำยแข็งแรงและห ่ำงไกลยำเสพติด	 
โดยใช้กีฬำตะกร้อเป็นสื่อกลำงในกำรพัฒนำร่ำงกำยและจิตใจ	
รวมทั้งเป ็นกำรส ่งเสริมกำรเรียนรู ้ระเบียบ	 กติกำของกีฬำ 
เซปักตะกร้อ	โดยกจิกรรมฯ	จัดแข่งขันระหว่ำงวันที	่21	-	22	ธนัวำคม	
2562	

โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
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นโยบายที่ 6 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

พัฒนาเมืองนครตรังอย่างมีอัตลักษณ์ 
ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
กระจายอย่างทั่วถึง ครอบคลุม 

ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

 	 ปรับปรุงถนน	 ตรอก	 ซอย	 ทำงเท้ำ	 คูระบำยน�้ำ	 
ทั้งระบบให้ครอบคลุมพื้นที่นครตรัง	 ให้ทั่วถึงได้มำตรฐำน	
สวยงำม	และมีประสิทธิภำพ
 	 ปรับปรุงระบบจรำจรให้มีควำมคล่องตัว	 ก�ำหนด
เคร่ืองหมำยจรำจร	 มีป้ำยแนะน�ำกำรเดินทำง	 ป้ำยสถำนที่	
อ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มำเยือน
 	 ขยำยพื้นผิวถนน	 ปรับปรุงระบบกำรเดินรถ	 เพ่ือ
ควำมปลอดภัย	อ�ำนวยควำมสะดวก	ส�ำหรับนักท่องเที่ยว	และ 
ประชำชนในกำรเดินทำงและเยี่ยมชมสถำนที่ส�ำคัญและ 
แหล่งท่องเที่ยวในนครตรัง
 	 ขยำย	 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ	 แสงสว่ำง	 และขยำย 
เขตระบบประปำ	อย่ำงทั่วถึง
 	 ด�ำเนินกำรขุดลอกคลองสำยหลัก	 พร้อมทั้งลอก
คูระบำยน�้ำทุกสำย	 เพื่อให้กำรระบำยน�้ำเต็มประสิทธิภำพ	
เป็นกำรป้องกันน�้ำท่วม	ลดมลภำวะ	 โดยกำรเชื่อมต่อกับระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียอย่ำงครอบคลุม

เทศบาลนครตรัง 
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โครงการก่อสร้างถนน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกันตัง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนควนขนุน
ตั้งแต่สะพานควนขนุนถึงสี่แยกไฟแดงควนขนุน
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนห้วยยอด

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนน�้าผุด
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิเศษกุล ซอย 5

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนห้วยยอด
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โครงการทาสี ตีเส้นจราจร
	 เทศบำลนครตรงั	ด�ำเนินกำร	ปรบัปรงุสัญลักษณ์ทีบ่่งบอกสญัญำณและแบ่งเขตเส้นทำงในกำรสญัจรบนท้องถนน	ด้วยกำร
ตีเส้นจรำจรใหม่ให้ชัดเจน	 และทำสีขอบถนนและสะพำน	 เพื่อให้ประชำชนผู้ใช้รถและถนน	 มีสัญญำณบอกเขตเส้นอย่ำงชัดเจน	
และปลอดภัยต่อกำรเดินทำง

ทางม้าลายหน้าโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 

ทาสีเกาะกลางถนน สนามกีฬาทุ่งแจ้ง 
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ทาสีขอบทางเท้า ถนนตรัง – พัทลุง

ทางสีขอบทางเท้า ถนนน�้าผุด 
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ทาสีขอบทางเท้า ถนนวิเศษกุล ซอย 4

ทาสีขอบทางเท้า ถนนวิเศษกุล ซอย 13

ทาสีลานจอดรถ ศพด.วัดควนวิเศษ
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	 ในปีงบประมำณ	 2563	 เทศบำลนครตรัง	 ด�ำเนินกำร
ปรบัปรงุระบบสญัญำณไฟจรำจร	บรเิวณแยกต่ำง	ๆ 	ในเขตพืน้ที่
เทศบำลนครตรงั	ให้สว่ำง	ชดัเจน	และบอกสัญญำณอย่ำงถกูต้อง
และแม่นย�ำ	เพื่อควำมปลอดภัยในกำรสัญจร	

ถนนเก่า

ถนนรักษ์จันทน์

ถนนทุ่งควน

ถนนราษฎร์อุทิศ

โครงการซ่อมแซมป้ายจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร
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โครงการจัดระเบียบสายสัญญาณ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

	 เทศบำลนครตรงั	ด�ำเนนิกำรจดัระเบยีบสำยสญัญำณ	เพือ่ให้พืน้ทีภ่ำยในเขตเทศบำลนครตรังปลอดภยัและท�ำให้เกิดควำม
สวยงำมในชุมชนให้สมกับเป็นห้องรับแขกของจังหวัดตรัง	

ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลาง ถนนพระราม 6 ตัดต้นไม้เกาะกลางถนน ถนนกันตัง

ปลูกต้นไม้เกาะกลาง ถนนพระราม 6 ตัดแต่งต้นไม้ศาลเจ้าแม่กวนอิมเขาหนองยวน

ตัดแต่งต้นไม้ ใหญ่ริมถนน ทางเท้า ในเขตเทศบาลนครตรัง

ตัดต้นไม้ ในสวนสาธารณะ
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โครงการขุดลอกดูดโคลนในท่อระบายน�้าในเขตเทศบาลนครตรัง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

งานล้างส�ารวจท่อระบายน�้า งานติดตั้งตาข่ายดักขยะ บริเวณปลายท่อระบายน�้า

งานล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้า 
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โครงการพัฒนาล�าคลองหนองน�้าภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
	 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ล�ำคลอง	 หนองน�้ำ	 ภำยในเขตเทศบำลนครตรัง	 ให้มีทัศนียภำพที่สวยงำม	 ก�ำจัดผักตบชวำ	 วัชพืช	 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตลอดจนสิ่งกีดขวำงกำรไหลของน�้ำ	ภำยในล�ำคลอง	หนองน�้ำ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรระบำยน�้ำ
ช่วงฤดูฝน	ทั้งยังเป็นกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำ	รวมถึงเป็นกำรรณรงค์และส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงภูมิทัศน์	และสภำพแวดล้อมบริเวณหนองน�้ำ	ล�ำคลองให้มีควำมสวยงำม
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนสายราษฎร์อุทิศ3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยกวิเศษกุล ข้างบ้านเลขที่ 212/41 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแยกควนขนุน ข้างบ้านเลขที่ 41/1-41/11

โครงการลาดยางสายแยกถนนรักจันทน์

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหน้า รร.อนุบาลวัดกะพังสุรินทร์ 

โครงการลาดยางสายแยกถนนห้วยยอดซอย 19 - เลียบถนนรถไฟ

โครงการลาดยางบริเวณด้านหลังสถานีดับเพลิงฯ ถนนวิเศษกุล 

โครงการลาดยางหลังอาคารเรียน 1 รร.วัดควนขัน

โครงการลาดยางภายใน รร.ท.6 (วัดตันตยาภิรมย์) ข้างโรงยิม 1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรราดยางถนนสายคลองน�้าเจ็ด ซอย 6

โครงการลาดยางเพื่อใช้เป็นที่จอดรถบริเวณประตูทางออกสนามกีฬากลาง
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เทศบาลนครตรัง 
รายงานสถานะการเงิน 

เทศบาลนครตรัง
ส�าหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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	การบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน	 

เป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตักิารบนัทกึบญัช	ี

การจัดท�าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น	 ลงวันที่	 20	 มีนาคม	 พ.ศ.2558	 และแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	21	มีนาคม	2561	และหนังสือสั่งการ

ที่เกี่ยวข้อง 

บริหารการเงินอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน
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1.1	หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพื่อจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์

เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 

และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท�าทะเบียน และรายงานการเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และ  

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2		รายการเปิดเผยอื่นใด	(ถ้ามี)

เทศบาลนครตรัง 

หมายเหตุ 1 
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

		 เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ	ตามประกาศเทศบาลนครตรัง	เรื่อง		การก�าหนด

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต�าแหน่งของเทศบาลนครตรัง ประกาศ ณ วันที่  

10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัด	ในการประชุมครั้งที่	1	/	2559	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2559	
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เทศบาลนครตรัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภททรัพย์สิน

ที่ดิน 

	 ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์

อาคาร  

	 อาคารส�านักงาน

	 อาคารเพื่อการพักอาศัย

	 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

	 ส่วนปรับปรุงอาคาร

สิ่งปลูกสร้าง 

	 สิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์  

	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน

	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	 ครุภัณฑ์การเกษตร

	 ครุภัณฑ์โรงงาน

	 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

	 ครุภัณฑ์ส�ารวจ

	 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	 ครุภัณฑ์การศึกษา

	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	 ครุภัณฑ์กีฬา

	 ครุภัณฑ์ดนตรี

	 ครุภัณฑ์สนาม

	 ครุภัณฑ์อื่น	ๆ

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 

	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	อาคาร

สินทรัพย์ - ภายใต้สัญญา 

	 อาคาร	-	ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

  

    รวม

2563

 167,104,936.08 

 44,252,250.00 

 6,711,295.75 

 767,872,678.07 

 1,340,000.00 

 364,078,817.57 

 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 

 7,044,500.00 

 1,507,247.00 

 80,920,871.60 

 14,216,000.00 

2,249,509,716.82

ราคาทรัพย์สิน จ�านวนเงิน

รายได้

เงินที่มีผู้อุทิศให้

รับโอน

2563

 2,185,772,482.82 

 15,746,244.00 

 47,990,990.00 

2,249,509,716.82

2562

 167,104,936.08 

 48,561,810.00 

 7,126,295.75 

 662,533,383.59 

 2,100,000.00 

 387,914,373.57 

 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 

 1,507,247.00 

 78,670,871.60 

 14,216,000.00 

2,168,969,488.95

2562

 

2,091,881,754.95 

 15,746,244.00 

 61,341,490.00 

2,168,969,488.95

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน
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เงินฝากธนาคาร  

กรุงไทย

 

 

 

ธกส.

 

ออมสิน

 

 

 

ธอส.

 

 

 

อิสลาม

 

 

ปี 2563

95,846,895.29

235,212.75

415,337,624.43

20,667,188.91

360,686,416.33

121,488,587.37

394,666.13

36,994,788.36

58,394,213.38

99,577,477.07

2,772,016.16

74,326.98

279,089,473.38

90,518,806.69

4,018,014.32

70,215,235.18

1,656,310,942.73

      ประเภทบัญชี

ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่บัญชีบัญชี		903	-	1	-	00112	-	0	

ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่บัญชีบัญชี	372	-	0	-	21958	-	5	

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

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

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

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

ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	0	-	2007056177	-	2	

ประเภท	ฝากประจ�า	เลขที่บัญชี	3	-	4021005755	-	0	

ประเภท	ฝากประจ�า	เลขที่บัญชี	3	-	4021003651	-	3	

ประเภท	ฝากประจ�า	เลขที่บัญชี	3	-	0002946436	-	3	

ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	064	-	13	-	002704	-	5	

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

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

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

ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	050	-	1	-	02029	-	2	

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

รวม

ปี 2562

 

21,052,211.51

233,456.12

411,131,986.29

31,767,191.07

377,295,012.22

130,708,296.92

393,332.77

36,483,758.65

57,615,591.99

98,463,932.38

9,397,201.90

73,678.79

279,089,473.38

90,518,806.69

2,764,574.57

80,673,778.07

1,627,662,283.32

 

เทศบาลนครตรัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
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เทศบาลนครตรัง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

       

       

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�ารองเงินสะสม		 	

 รวมเงินสะสม 

รวมหนี้สินและเงินสะสม

หมายเหตุ

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

2

 

12

13

14

ปี 2563

2,249,509,716.82

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

2,000.00

2,000.00

1,801,054,142.32

2,249,509,716.82

294,257,363.34

8,045,134.93

302,302,498.27

302,302,498.27

1,237,143,368.35

261,608,275.70

1,498,751,644.05

1,801,054,142.32

ปี 2562

2,168,969,488.95

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

1,756,219,189.06

2,168,969,488.95

 

290,027,985.27

10,073,753.90

300,101,739.17

300,101,739.17

 

1,204,362,601.64

251,754,848.25

1,456,117,449.89

1,756,219,189.06
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เทศบาลนครตรัง
งบแสดงผลการด�าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563      
              

รายจ่าย

งบกลาง

เงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

 รวมรายจ่าย

รายรับ

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้จากทุน

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	/	เฉพาะกิจ

 รวมรายรับ

108,483,040.00

7,983,900.00

341,174,500.00

39,243,700.00

107,282,640.00

45,993,900.00

18,412,000.00

92,494,150.00

32,730,000.00

19,926,000.00

16,524,970.00

830,248,800.00

50,290,000.00

11,044,300.00

22,800,500.00

10,200,000.00

1,033,000.00

1,800,000.00

418,001,000.00

315,080,000.00

-	

830,248,800.00

รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

ปรับปรุงโดย

ใบผ่าน
รวม บริหารทั่วไป

การรักษา

ความสงบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

(168,442.79)

(40,479.00)

-

(208,921.79)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,516,975.55

6,382,710.00

305,425,685.81

38,218,090.08

76,663,448.63

35,982,376.06

14,264,027.12

92,146,440.00

40,524,697.21

19,825,471.87

15,833,780.00

785,783,702.33

8,877,929.16

11,854,442.90

27,098,539.79

8,982,842.78

1,916,772.31

86,430.00

398,934,083.27

338,897,409.00

54,824,769.47

851,473,218.68

65,689,516.35

-

6,382,710.00

30,016,861.97

27,241,231.34

3,354,643.29

8,292,280.93

7,676,980.03

932,300.00

-

20,000.00

-

83,917,007.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-	

-	

12,191,389.68

294,270.00

612,898.83

196,825.80

303,573.76

-

-

-

-

13,598,958.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,723,485.82

6,382,710.00

305,167,325.81

35,180,481.34

76,663,448.63

35,735,065.06

14,264,027.12

91,996,440.00

31,355,140.00

19,865,950.87

15,833,780.00

731,167,854.65

8,877,929.16

11,854,442.90

27,098,539.79

8,982,842.78

1,916,772.31

86,430.00

398,934,083.27

338,897,409.00

-

796,648,449.21

41,793,489.73

-

258,360.00

3,037,608.74

-

247,311.00

-

150,000.00

9,338,000.00

-

-

54,824,769.47

-

-

-

-

-

-

-

-

54,824,769.47

54,824,769.47

(นางสาววนิดา  ทะระเกิด)
ผู้อ�านวยการกองคลัง
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การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา
งบกลาง

-

158,446,879.99

3,509,888.74

56,936,210.50

17,379,084.49

78,918.64

4,617,190.00

4,053,640.00

19,450,000.00

14,730,380.00

279,202,192.36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,684,736.22

1,746,500.00

2,169,417.79

1,584,293.86

631,268.41

1,379,350.00

573,000.00

395,950.87

-

31,164,517.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,018,920.00

-

113,454.00

-

-

-

-

-

-

1,132,374.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,487,936.02

4,696,980.00

7,012,618.11

7,837,560.98

-

85,217,600.00

34,670,000.00

-

-

199,922,695.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,505,628.71

321,320.00

497,361.86

115,660.00

10,984.62

-

1,396,500.00

-

1,103,400.00

8,950,855.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,982,109.03

-

5,802,208.92

429,180.00

3,858,463.71

-

-

-

-

18,071,961.66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,091,224.19

407,900.00

164,635.33

147,490.00

1,703,837.95

-

-

-

-

9,515,087.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,516,975.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,516,975.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(นายวัลลภ  ช่วยบ�ารุง)
ปลัดเทศบาล

(นายวัลลภ  ช่วยบ�ารุง)
 ปลัดเทศบาลเทศบาลนครตรัง ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง
กราฟจ�าแนกรายรับจริงแต่ละประเภท ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 จำกกรำฟจ�ำแนกรำยรับจริงแต่ละประเภท	 ให้เห็นว่ำในปีงบประมำณ	 2563	 เทศบำลนครตรัง	 มีรำยรับจำกภำษีจัดสรร 
มำกทีส่ดุ	คดิเป็น	50%	ของรำยรบัทัง้หมด	รองมำ	คอื	รำยรับจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป	รำยได้จำกทรัพย์สนิ	ค่ำธรรมเนียม	ค่ำปรับ	และ
ใบอนญุำต	รำยได้จำกสำธำรณปูโภคและกำรพำณชิย์	ภำษอีำกร	รำยได้เบด็เตลด็	รำยได้จำกทนุ	และเงนิอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์	
/	เฉพำะกิจ	ตำมล�ำดับ

1% 2%

3%

1% 0% 0%

50%

43%

0%
ภาษีอากร

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รายไดจากทรัพยสิน

รายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย

รายไดเบ็ดเตล็ด

รายไดจากทุน

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ
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เทศบาลนครตรัง
กราฟจ�าแนกรายจ่ายจริงแต่ละประเภท ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 จำกกรำฟจ�ำแนกรำยจ่ำยจริงแต่ละประเภท	 ให้เห็นว่ำในปีงบประมำณ	 2563	 เทศบำลนครตรัง	 มีรำยจ่ำยประเภท 
เงินเดือน	 (ฝ่ำยประจ�ำ)	 มำกที่สุด	 คิดเป็น	 42%	 รำยจ่ำยทั้งหมด	 รองมำ	 คือ	 รำยจ่ำยประเภทงบกลำง	 ค่ำครุภัณฑ์	 ค่ำใช้สอย	 
ค่ำวสัดุ	ค่ำตอบแทน	ค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสร้ำง	ค่ำรำยจ่ำยอืน่	เงนิอดุหนนุ	ค่ำสำธำรณปูโภค	และเงนิเดอืน	(ฝ่ำยกำรเมอืง)	ตำมล�ำดบั

13%

1%

42%

5%

10%

5%
2%

13%

4% 3%
2% งบกลาง

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

รายจายอ่ืน

เงินอุดหนุน
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เทศบาลนครตรัง 

สถานที่ท่องเที่ยวนครตรัง
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“ทับเที่ยง” 
(หรือเทศบาลนครตรังในปัจจุบัน) 

		 เมืองศูนย์กลางทั้งการปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	 

ของ	 “ตรัง”	 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 ที่เลื่องลือทั้งในเรื่อง 

ของอาหารการกนิ	ความสงบ	เรยีบง่าย	เป็นชมุทางการค้าทีส่�าคญั

ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ในอดีต	 ที่ผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรม	

อาหารการกิน	 และวัฒนธรรมประเพณีอันหลากหลาย	 

อันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ชวนหลงใหลและน่าสัมผัส	 มี	 “ตุ๊กตุ๊ก 

หวักบ”	อนัเป็นมนต์เสน่ห์	และเป็นเอกลักษณ์ของเมอืง

ที่รอให้พาทุกท่านได้มานั่งเที่ยวชม ท่องชิมที่ 

นครตรังแห่งนี้กัน

5 สถานที่แลนด์มาร์ก 

ห้ามพลาด
เมื่อมาเที่ยวนครตรัง
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Center Point 
แหล่งช้อป กิน ยามค�่าคืนกลางเมืองตรัง

ตลาดเซ็นเตอร์พ้อย ถ.รื่นรมย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง     ทุกวัน เวลา 16.00 – 21.00 น.

	 ‘ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	 Center	 Point	 Market’	 แหล่งรวมร้านค้า 
ยามค�่า	 ที่เรียงกันเป็นแถว	 2	 ล็อก	 ทอดยาวตลอดทางถนนรื่นรมย์	 ที่ช่วงเช้า 
ใช้ในการสัญจรของรถแต่ตกเย็นบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า	 ไม่ว่าจะเป็น
อาหารสด	อาหารคาว	–	หวาน	เสือ้ผ้า	เครือ่งประดบั	และของทีร่ะลกึ	ซ่ึงส่วนใหญ่ 
สินค้าที่วางขายนี้เป็นของคนในท้องที่เป็นผู้จ�าหน่ายราคาจึงไม่แพง	 คุณภาพดี	
และสะอาด	รวมถึงบริเวณตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ยังมีสวนสาธารณะที่จัดให้ผู้คน
ได้นั่งรับประทานอาหาร	และมีเวทีให้คนในชุมชนได้แสดงความสามารถอีกด้วย	
นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมการกินและไลฟ์สไตล์ของ 
ชาวนครตรังในยุคสมัยปัจจุบันอย่างแท้จริง
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วัดกะพังสุรินทร์  
พระอารามหลวงคู่นครตรัง

วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

	 วัดกะพังสุรินทร์	พระอารามหลวง	1	 ใน	9	วัด	 ในเขตเทศบาลนครตรัง	
เป็นศูนย์รวมจิตใจเก่าแก่ของชาวตรังตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2440	 ภายในวัดมีอุโบสถ
หลังเก่า	 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้	 เสาไม้ฝาก่ออิฐถือปูน	 หลังคา 
หน้าจ่ัวต่าง	 ๆ	 ระดับสองชั้น	 ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2542	และมีจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ที่งดงาม 
วิจิตร	 ตระการตา	 นอกจากนี้	 วัดกะพังสุรินทร์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งโรงเรียน 
พระปรยิตัธิรรมสหประชาสรรค์	ศนูย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์	ศนูย์อบรม 
อุบาสกอุบาสิกาในวันธรรมสวนะและวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	 พร้อมเป็น 
ศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน	 ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงในการ 
จัดกิจกรรมทางศาสนาต่าง	ๆ	อีกด้วย
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อิ่มบุญ อุ่นใจ 
บนยอดเขาหนองยวน

เขาหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

	 ขบัรถขึน้เขาหนองยวน	ชมววิทวิทศัน์นครตรงั	แบบ	360	องศา	ท่ามกลาง
บรรยากาศอันเงียบสงบ	 พร้อมสักการะรูปหล่อองค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 
ยนืตระหง่านสทีองเปล่งประกายเหนอืยอดเขาหนองยวน	อกีหนึง่สถานทีบ่รรยากาศดี 
ใจกลางเมืองนครตรัง	ที่บรรดาชาวตรังนิยมขึ้นมาชมวิวเมือง	ดื่มด�่าบรรยากาศ 
บนยอดเขากนัในยามเยน็	เขาหนองยวนแห่งนีถื้อเป็นอกีสถานทีห่นึง่ทีน่กัท่องเทีย่ว 
ไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนที่นครตรัง
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สระกะพังสุรินทร์   
สวนสาธารณะเก่าแก่คู่เมืองนครตรัง

สระกะพังสุรินทร์ ถ.เวียนกระพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรังเขาหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

	 สระกะพังสุรินทร์	หนองน�้าธรรมชาติในเขตเมือง	 เนื้อที่ประมาณ	50	 ไร่	 
เป็นแหล่งปลาน�้าจืดและนกเป็ดน�้าเช่นเดียวกับแหล่งน�้าอื่น	 ๆ	 ในเมืองตรัง	 
เดิมช่ือว่า	 หนองตะเคียนคู่ตามชื่อไม้ที่เคยมี	 สมัยที่พระยาสุรินทราชา	 (นกยูง	
วิเศษกุล)	 ด�ารงต�าแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต	 ได้ให้พัฒนาหนองน�้านี้ 
เป็นครั้งแรก	 ทางการจึงตั้งชื่อว่าสระกะพังสุรินทร์	 และให้อยู่ในความดูแล 
ของสุขาภิบาลและเทศบาลมาเป็นล�าดับ	 เทศบาลเมืองตรังได้ลงมือพัฒนา 
ครั้งใหญ่	 เมื่อวันที่	 26	 กันยายน	 พ.ศ.	 2504	 โดยมีประชาชนจ�านวนนับพัน 
เข้าร่วมขุดลอก	 สระกะพังสุรินทร์จึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม 
ของชาวเมืองตรังแต่นั้นมา
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สัมผัสธรรมชาติ @
“สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95”
สวนสาธารณะใจกลางเมืองตรัง

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

	 “สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	95”	หรือ	“เขาแปะช้อย”	สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่	บนพื้นที่กว่า	280	ไร่เศษ	ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองตรัง	ที่อุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยมีลักษณะคล้ายกับเหยือกแก้ว	หรือแจกัน 
ที่คอดกลาง	 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม	 และป่าราโพ	 ซึ่งเดิมชาวบ้านเรียกกันว่า	
“ทุ่งน�้าผุด”	 และยังมีเกาะกลางน�้าที่มองดูคล้ายกับเนินเขาด้วย	 ต่อมาเทศบาล
นครตรัง	 ได้เนรมิตสวนสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ออกก�าลังกาย	 และ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	ท่ามกลางความเขียวขจีของหมู่แมกไม	้ 
ทัง้ไม้ดอก	ไม้ประดบั	และไม้ยืนต้น	รวมทัง้พืชน�า้	สลบักับสนามหญ้าทีก่ว้างใหญ่ 
แบบสุดลูกหูลูกตา	 และสัตว์น�้าน้อยใหญ่	 จึงท�าให้สวนสมเด็จฯ	 แห่งนี้	 ได้รับ
ความนยิมจากนกัท่องเทีย่วและประชาชนมาท่องเทีย่วและใช้เป็นสถานทีส่�าหรบั 
การถ่ายพรีเวดดิ้งและการถ่ายท�าสารคดีด้านการท่องเที่ยวอย่างมากมาย
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ช่องทางการติดต่อ
เทศบาลนครตรัง

ติดต่อโดยตรง 

ส�านักงานเทศบาลนครตรัง
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

 075 - 218017
  075 - 211493

สายด่วน  1132

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 หน้าห้องนายก    075 - 218202
 งานทะเบียนราษฎรและบัตร   075 - 210193
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   075 - 218777 หรือ 199
 ส�านักปลัดเทศบาล     075 - 210786
 กองวิชาการและแผนงาน   075 - 214018
 ส�านักการช่าง    075 - 210783
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  075 - 214020
 กองสวัสดิการสังคม    075 - 221210
 กองคลัง     075 - 210782
 ส�านักการศึกษา    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



MUNICIPALITY
TRANG

ส�านักงานเทศบาลนครตรัง
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

 075 - 218017
  075 - 211493

www.trangcity.go.th

 “การศึกษาก้าวหน้า 
พัฒนาต่อเนื่อง 

สู่นครตรัง
เมืองแห่งความสุข”


