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“แก้จน พัฒนาคน พัฒนาเมือง”

 แก้จน
 พัฒนาคน

 พัฒนาเมือง

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร

นายกเทศมนตรีนครตรัง

สร้างนครตรัง
ที่ทันสมัย 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของประชาชน
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“แก้จน พัฒนาคน พัฒนาเมือง”

	 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนนครตรังทุกท่าน	 
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ได ้
เข้ามาท�าหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการ
เป็นหัวเรือใหญ่ที่จะน�าทุกคนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
นครตรงัของเราให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า	เกดิความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ	 เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แก ่
ลูกหลานนครตรัง	 และเกิดการเสริมศักยภาพ 
ให้นครตรังของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง
ในทุกด้าน	 โดยผมและคณะผู้บริหาร	 มีความมุ่งมั่น 
และตั้งใจที่จะพัฒนานครตรังสู่การเป็น	 “นครตรัง 
ทันสมัย	 บริหารจัดการเชิงดุลยภาพและหลัก 
ธรรมาภิบาล	 เพื่ อยกระดับคุณภาพชี วิ ตที่ ด ี
ของประชาชน”	 ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ 
ก�าหนดไว้	โดยยดึหลกั	3S	7	ด้าน	6	ยดึ	คอื	3S	หมายถงึ	 
อัตลักษณ์ของทีมงานทุกคนต้องมี	 Smile	 (ยิ้มแย้ม	
แจ่มใส	 ร่าเริง)	 Smart	 (บุคลิกภาพ)	 Sustainable	 
(ความยัง่ยนื)	7	ด้าน	คอื	นโยบายการพฒันา	ทัง้	7	ด้าน	
ภายใต้ชุดนโยบาย	“แก้จน	พัฒนาคน	พัฒนาเมือง”	 
ประกอบด้วย	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านการท่องเที่ยว	 
ด้านการศึกษา	 ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา	 
ด ้านสาธารณสุข	 ด ้านการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาเมือง	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 และด้านการรักษาความปลอดภัย	
6	ยึด	คือ	หลักธรรมาภิบาล	คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา		
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์	 “นครตรังแห่งอนาคต”	
เป้าหมายการพัฒนา	เวลาในการบริหารจัดการ	4	ปี	
และความแตกต่างระหว่างบุคคล	ส่งเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพแห่งตน	 ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 
การบริหารโดยบูรณาการการท�างานระหว่างเทศบาล
นครตรัง	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 และภาคี	 
การพัฒนาต่าง	 ๆ	 ในลักษณะ	 “สภาเมือง”	 เพื่อการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ร่วมกันพัฒนานครตรัง	 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	ท�าให้ประชาชน
ในนครตรัง	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	
ยั่งยืน		
	 ด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจดงักล่าว	ผมเชือ่ว่าอนาคต
ข้างหน้าต่อจากนี้	 นครตรังของเราจะไม่เหมือนเดิม 
อีกต่อไป	 นครตรังของเราจะต้องดีขึ้นอย่างเข้มแข็ง	 
อย่างเกิดผล	 ผมและคณะผู้บริหารทุกท่าน	 ขอให้
ค�ามั่นว่าเราจะมุ ่งมั่นขับเคล่ือน...นครตรังสู ่การ
พัฒนาบนพื้นฐานของการบริหาร	 เพื่อประโยชน์สุข 
ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง	 และเทศบาล 
นครตรังของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 
ขอขอบพระคุณครับ
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ดำาเนินกิจการของสภา

 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยกระดับ

คุณภาพชีวิต
พี่น้องประชาชน

	 สภาเทศบาลนครตรัง	 เราเป็นสภาของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวนครตรังทกุคน	เพราะสมาชิกสภาเทศบาล
นครตรังเราทุกคน	 คือ	 ตัวแทนพี่น้องประชาชนจาก 
ทกุเขตพืน้ทีน่ครตรงั	มาท�าหน้าทีใ่นฐานะฝ่ายนติบิญัญตัิ
ของเทศบาลนครตรัง	 ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบรหิาร	พจิารณาให้ความเหน็ชอบกจิการส�าคญั
ของเทศบาลฯ	 โดยใช้มติของที่ประชุมสภาฯ	 เป็นหลัก 
ทั้งในด้านการกลั่นกรองโครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด	 ตรวจสอบติดตาม
การท�างานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย	
นโยบายแผนพัฒนาท้องถ่ิน	 เทศบัญญัติ	 ระเบียบ	
และข้อบังคับของทางราชการ	 พิจารณาข้อบัญญัติ 
ซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่น	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
พัฒนาเทศบาลนครตรัง	 ตลอดจนพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี	 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม	 ทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ	 คือ	 
การเป็นส่ือกลางในการเชื่อมโยงความต้องการและ 
น�าป ัญหาความเดือดร ้อนของประชาชนส่งไปยัง 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง	 เพ่ือผลักดันให้เกิดเป็น
โครงการพัฒนาที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนต่อไป
	 ทั้งนี้	 ในนามของสภาเทศบาลนครตรัง	 กระผม 
ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภา	ตลอดจนพนกังาน
ทกุคน	ส�าหรบัความร่วมมอืในการด�าเนนิการเพือ่พฒันา
บ้านของเราภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 เพ่ือให้นครตรัง 
มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป	 ซึ่งผมและ
สมาชกิสภาเทศบาลนครตรงัทกุคน	เรามุง่มัน่ท�างานตาม
อ�านาจหน้าทีอ่ย่างเต็มก�าลังและความสามารถ	ให้สมกบั
ความไว้วางใจที่ได้รับจากพี่น้องประชาชน	 และจะร่วม
ท�างานกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่	 เพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่พี่น้องประชาชนนครตรัง	 และพัฒนาท้องถิ่น 
นครตรงัให้เป็นเมอืงทีท่นัสมยั	บรหิารจดัการเชงิดลุยภาพ 
และหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ด ี
ของประชาชน	 ให้ส�าเร็จตามแผนพัฒนาที่ทุกฝ่ายเราได้
ร่วมกันวางแผนไว้ครับ

นายประเวช  ไกรเทพ ประธานสภาเทศบาลนครตรัง
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งานราชการ
 ยุคใหม่

ใส่ใจประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

	 บ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 คือ	 หัวใจส�าคัญของการ
ท�างานของราชการไทย	ซึง่การปฏบัิตริาชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ในปัจจบัุน	เป็นยคุเน้นการปฏบิตังิาน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นส�าคัญ	 โดยหน่วยงานภาครัฐเอง 
ต้องเป็นผูป้รบัเปลีย่นวิธีคิด	วิธีการท�างาน	สร้างนวตักรรม 
ใหม่	ๆ 	ในการบรกิารพีน้่องประชาชนทีร่วดเรว็	ทนัการณ์	
และทันต่อยุคสมัย	 โดยต้องยึดมั่นในหลักวิธีการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล	 ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�าคัญของการปฏิบัติราชการของข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 
และพนกังานจ้างภาครฐัทุกคน	ซ่ึงการจัดท�ารายงานประจ�าปี 
เทศบาลนครตรัง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2564	 ฉบับนี้	 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล	 
โดยการเปิดเผยการท�างานและการใช้งบประมาณทีเ่กดิขึน้ 
ในปีงบประมาณ	2564	น้ี	อย่างโปร่งใส	และเป็นส่วนหนึง่ 
ในการประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจอนัน�ามาซึง่ความ 
ร่วมมอืทีดี่ระหว่างเทศบาลกบัประชาชน	ตลอดจนหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องให้ทราบถงึบทบาท	ภารกจิ	หน้าที	่	และเช่ือมโยง 
ให้ทกุท่านเข้าใจถงึการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีข่อง
เทศบาลนครตรังได้ดียิ่งขึ้น

	 ทัง้น้ี	ผมในฐานะปลัดเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ 
ของเทศบาลนครตรัง	 ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 
สภาเทศบาลนครตรัง	หน่วยงานราชการ	ภาคีเครือข่าย	 
ผู ้น�าชุมชน	 ตลอดจนผู ้ มีส ่วนเกี่ยวข ้องและพี่น ้อง 
ประชาชนทุกท ่าน	 ที่ ได ้ ให ้ความร ่วมมือในการ 
ขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับเทศบาลนครตรังตลอด
ปีงบประมาณ	 2564	 น้ี	 ผมหวังเป ็นอย ่างยิ่ งว ่า 
ทุกภาคส่วน	 ท่ีได ้มีส ่วนในการด�าเนินงานพัฒนา	 
เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนร่วมกับเทศบาล
นครตรัง	 และผมในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของ
เทศบาลนครตรัง	 จะมุ่งมั่น	 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สนอง
นโยบายในการให้บริการสาธารณะตามนโยบายของ
คณะผู้บริหาร	 เพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนนครตรังให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
เต็มก�าลังความสามารถให ้สอดคล้องและเป ็นไป 
ตามอ�านาจหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล	 ตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก�าหนดให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการด�าเนนิการและ 
ก�าหนดให้สามารถด�าเนินการได้	 เพ่ือให้การพัฒนา 
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์	 ตรงตามความต้องการของ 
คนในพื้นที่และยั่งยืนให้ได้มากที่สุดต่อไปครับ

นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาลนครตรัง
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พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี 2564   4 - 5 
สารนายกเทศมนตรีนครตรัง		 	 	 	 	 	 	 6	-	7
สารประธานสภาเทศบาลนครตรัง	 	 	 	 	 	 	 8
สารปลัดเทศบาลนครตรัง	 	 	 	 	 	 	 	 9
เทศบาลนครตรัง	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของพี่น้องนครตรังทุกคน
	 ประวัติความเป็นมาเทศบาลนครตรัง	 	 	 	 	 	 	 12
	 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์	เทศบาลนครตรัง	 	 	 	 	 	 13
	 โครงสร้างการบริหารงาน	เทศบาลนครตรัง	 	 	 	 	 	 14
	 ท�าเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง	 	 	 	 	 	 15	-	22
7	โครงการเด่น	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน
 •	 โครงการเด่น	1	:	 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)			   24 - 25
 •	 โครงการเด่น	2	:		กิจกรรม	Nakorn	Trang	Big	Cleaning	“นครตรัง	รวมพลังล้างเมือง”	 26	-	27
 •	 โครงการเด่น	3	:		โครงการพัฒนาล�าคลองหนองน�้าภายในเขตเทศบาลนครตรัง	 28	-	29
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เทศบาลนครตรัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของพี่น้อง
นครตรัง

ทุกคน



ประวัติความเป็นมา
 เทศบาลนครตรัง

	 เดิมทีเทศบาลนครตรัง	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล	 ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง	 
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2474	สมัยรัชกาลที่	7	ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล	พ.ศ.	2476	สุขาภิบาล
จังหวัดตรัง	 ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง	 เมื่อวันที่	 10	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2476	 ตามพระราชกฤษฎีกา 
จดัตัง้เทศบาลเมอืงตรัง	ซึง่ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษา	ลงวนัที	่10	ธนัวาคม	พ.ศ.	2478	ซึง่ได้เปิดด�าเนนิการครัง้แรก 
โดยใช้ที่ท�าการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นส�านักงานเทศบาล	ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล	ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมืองตรัง	 
จังหวัดตรัง	มีพื้นที่รับผิดชอบ	ทั้งสิ้น	6.86	ตารางกิโลเมตร	และในปี	พ.ศ.	2484	เทศบาลได้ท�าการก่อสร้างอาคาร
ส�านักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม	โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วด�าเนินการเรื่อยมา
	 จากนั้นในปี	พ.ศ.	2511	เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก	7.91	ตารางกิโลเมตร	เมื่อวันที่	 
24	กนัยายน	พ.ศ	.	2511	รวมเป็นพืน้ทีร่บัผดิชอบ		ทัง้ส้ิน	14.77	ตารางกิโลเมตร	หลังจากน้ันมาเทศบาลนครตรงันับวนัเจรญิข้ึน 
ตลอดเวลาประกอบกับอาคารส�านักงานเทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม	 สมควรที่ขยับขยายส�านักงาน 
ให้กว้างขวางขึน้	เพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิานและเป็นทีเ่ชดิหน้าชตูาแก่ท้องถิน่	จงึได้ท�าการก่อสร้างส�านกังาน
เทศบาลขึ้นใหม่	 โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	 เป็นจ�านวนเงิน	 7,980,000	 บาท	 เพ่ือใช ้
เป็นค่าก่อสร้างส�านักงานเทศบาลหลังใหม่	 ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก	 3	 ชั้น	ทรงไทย	ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 
พ.ศ.	 2521	 และได้ท�าพิธีเปิดด�าเนินการมาตั้งแต่วันที่	 12	 มกราคม	 พ.ศ.	 2522	 และได้รับการประกาศให้เป็น 
เทศบาลนครตรัง	ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	116	ตอนที่	110	ก	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	2542	และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542
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จำ นวนประชากร
	 เทศบาลนครตรัง	ประกอบด้วย	ประชากร	
จ�านวน	25,493	หลังคาเรือน	56,265	คน	แบ่งเป็น
		 •	เพศชาย	 25,880	คน	
	 •	เพศหญิง	 30,385	คน

ข้อมูล	ณ	เดือนธันวาคม	2564

46%54%

ข้อมูล	ณ	เดือนธันวาคม	2564

จำ	นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
	 เทศบาลนครตรัง	มีจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 
จ�านวน	40,750	คน	แบ่งเป็น		
	 •	เพศชาย														18,031	ราย
	 •	เพศหญิง													22,719	ราย

44%56%

ข้อมูล	ณ	เดือนธันวาคม	2564

ด้านบุคลากร
	 เทศบาลนครตรัง	มีอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่	
ประกอบด้วย
	 •	พนักงานเทศบาล	 192		 คน
	 •	ลูกจ้างประจ�า											 32			คน
	 •	พนักงานจ้างฯ			 617			คน
	 •	พนักงานครูเทศบาล				 250			คน

 พนักงานเทศบาล

 พนักงานครูเทศบาล  

 ลูกจ้างประจ�า

 พนักงานจ้างฯ

24%

33% 11%

32%

56%

23% 18%

3%

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์

 เทศบาลนครตรัง
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 โครงสร้างการบริหารงาน

 เทศบาลนครตรัง
นายกเทศมนตรี

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี (4)

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส�านักปลัดเทศบาล

กองคลัง

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี (1)

สถานธนานุบาล

ส�านักช่าง

กองการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รองนายกเทศมนตรี (4)

รองปลัดเทศบาล (3)

ส�านักการศึกษา

กองสวัสดิการ
สังคม

ปลัดเทศบาล

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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ท�าเนียบคณะผู้บริหาร

 เทศบาลนครตรัง
	 เทศบาลนครตรัง	มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย	 บริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล	 สภาเทศบาล	 และอื่น	 ๆ	 
มรีองนายกเทศมนตร	ี4	คน	ดแูลรบัผิดชอบงานแต่ละด้าน	มีทีป่รกึษานายกเทศมนตร	ี1	คน	 
มีเลขานุการนายกเทศมนตรี	 4	 คน	 มีสมาชิกสภาเทศบาล	 24	 คน	 ท�าหน้าที่เป็น 
ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรี	 ออกเทศบัญญัติโดยมี
ประธานสภาเป็นหัวหน้า	มีวาระการท�างาน	4	ปี

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร 
นายกเทศมนตรีนครตรัง
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นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง

นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง

นายถนอมพงศ์ หลีกภัย 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง

นางสุดใจ ทองย้อย 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง
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นายแบบ ขวัญอ่อน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง

นายปรีดิ์ปราโมทย์ เลิศวรภัทร 
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง

นายวัฒนา ณ ระนอง 
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง

นายกิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง

นางระรวย เชาวน์เสฏฐกุล 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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นายจิราวัฒน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

นายไพจิตร วัดโคก

นายสรชัช ศิริเสถียร

นายเฉลิมชาย ชัยเพชร

นายยศธนันต์ ศุภโรจนไพศาล

นายจ�ารูญ ทองข�าดี

นายพัฒนพงษ์ แก้วพ่วง

นายนิวัฒน์ จูฮุ้ง

นายสุเทพ หม่อมวงศ์
รองประธานสภาเทศบาล

นายประเวช ไกรเทพ
ประธานสภาเทศบาล

นายชโยโดม พงษ์ปิ่น

นายสัมพันธ์ ไกรเทพ

ท�าเนียบสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง
สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 2
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นายสรศักดิ์ รุ่งเรือง

นายด�ารงค์ เสกธีระ

นางพวงพันธ์ ซุ้นอื้อ

นายสุพรรณ สุทธินนท์

นายอนุชา เสาวภาคย์

นายธนพล ภวชโลทร

นายธนิต จันทร์แจ่มใส

นางศุภวรรณ บริพันธุ์

นายสมเกียรติ บุญขัน

นายสมชาย วงศ์วิวัฒน์

นายสุวัฒนา เชาวนาพันธุ์

นายภิรมย์ เจริญชล

สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 3

สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 4
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นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง 
ปลัดเทศบาลนครตรัง

นางสาวน้�าทิพย์ แสงศรีจันทร์ 
รองปลัดเทศบาลนครตรัง

นายวิจิตร ด้วงอินทร์ 
ผู้อำานวยการสำานักช่าง

นางจันทิพย์ รังสิปราการ 
รองปลัดเทศบาลนครตรัง

นางบ�าเพ็ญ ศรีมะณี  
ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายฉัตรชัย มธุรศิลป์
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

ท�าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานประจ�าปี 2564
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นายฉัตรชัย ชูผอม 
ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายอาธร อุคคติ 
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายณรพนธ์  พักตร์จันทร์ 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการ
แทนผู้อำานวยการกองคลัง

นางสิริอร ธนภพ
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นายประสาท พุทธาไฝ
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

นายวรรณะวิทย์ ขวัญแก้ว 
ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักการศึกษา
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นายก�าธร ไตรบุญ
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์ 
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

นางปัญจมน ชุมคช
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

นายจรวย บุญล้อม 
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ดร.ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ 
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ 
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
และรักษาการในต�าแหน่งหัวหน้า 
ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ

นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์  
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)  
และรักษาการในต�าแหน่งหัวหน้า 
ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

นางธันยากร แพกุล 
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านควนขัน)

ท�าเนียบผู้อ�านวยการสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง
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1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2 : กิจกรรม Nakorn Trang Big Cleaning

3 : โครงการพัฒนาลำาคลองหนองน้ำาภายในเขตเทศบาลนครตรัง

4 : โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 : โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง

6 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

7 : โครงการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของพี่น้องประชาชน

โครงการเด่น7
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	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง 
อย่างรวดเร็ว	แม้ว่าจะมีการใช้มาตรการป้องกนัควบคมุโรค 
หลายมาตรการ	 เช ่น	 คัดกรองและเฝ ้าระวังโรค	 
กักตัวผู ้มีความเสี่ยง	 รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 งดจัดกิจกรรม 
ที่รวมกลุ ่มคนจ�านวนมาก	 ท�าความสะอาดสถานที ่
และพื้นผิวสัมผัสร่วม	 เป็นต้น	 แต่ส่ิงที่เป็นความหวัง 
ของรัฐบาลและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควคิ-19	คอื	วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	“วัคซีนโควิด-19”	

โครงการเด่นที่	1	
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัคซีนเต็มแขน!	
ชาวนครตรัง	มั่นใจ	ปลอดภัยจากโควิด-19
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	 เทศบาลนครตรัง	 จึงได้ด�าเนินการโครงการ
สร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 จัดหาวัคซีนโควิด-19	 เพื่อให้ประชาชน
มีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัย	 และ 
มีประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับภัยจากโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ได้มากที่สุด	
โดยได้ด�าเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	 
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที ่
และอ�านาจในการให ้บริการทางการแพทย ์หรือ
สาธารณสุขแก ่ประชาชน	 โดยการสั่ งซื้ อวัคซีน	 
“ซิโนฟาร์ม”	จ�านวน	44,000	โดส	ฉีดให้กับประชาชน 
กลุ ่มเป้าหมาย	 22,000	 คน	 เพื่อเป็นการป้องกัน 
การควบคุมการแพร่	 และการระงับการระบาดของโรค 
หรือสร้างภูมิคุ ้มกันโรคให้กับผู ้ ท่ีมีภาวะเส่ียงจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในพ้ืนที่ 
เขตเทศบาลนครตรัง	 โดยได้รับความร่วมมือเป็น 
อย่างดีจากโรงพยาบาลตรัง	 ที่สนับสนุนบุคลากร 
ทางการแพทย์	 มาบริการพี่น้องประชาชน	 รวมถึง	 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง	 ที่ได้อ�านวยความสะดวก
เรื่องสถานที่ในการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ให้กับ
ประชาชน
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	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เทศบาลนครตรัง	 ภายใต้การน�าของ	
ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	 ได้ด�าเนินการและ 
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 โดยได้ด�าเนินการหาทางแก้ไข	 
และสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้แก่ประชาชน	จงึได้จดักจิกรรม	 
Nakorn	 Trang	 Big	 Cleaning	 “นครตรัง	 รวมพลังล้างเมือง”		 
กิจกรรมฉดีล้างท�าความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลนครตรงั	ให้เกดิ 
ความสะอาด	 เป็นระเบียบ	 สวยงาม	 มีความปลอดภัย	 และไม่ให้ 
เป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรค	ในช่วงเดอืนมถินุายน	-	กรกฎาคม	2564 
โดยม	ีคณะผูบ้รหิารเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	หวัหน้าส่วนราชการ	 
พนักงาน	 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด	 กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม	 รวมพลังกันท�าความสะอาด	 พื้นผิวถนน	 และทางเท้า	
เพื่อให้ท้องถนนในเขตเทศบาลนครตรังมีความสะอาด	 เป็นระเบียบ
เรียบร้อย	มีความสวยงาม	และปลอดภัย	ห่างไกลโควิด-19

โครงการเด่นที่	2	
กิจกรรม Nakorn Trang Big Cleaning “นครตรัง รวมพลังล้างเมือง”

‘นครตรัง’	ถนนทุกสาย	
สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบียบ	ปลอดภัย	ไร้โรคโควิด-19
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ถ.ห้วยยอด (ตั้งแต่สามแยกหมี - สามแยกวัดกุฏ)

ถ.พัทลุง (ตั้งแต่สี่แยกโกกุ้น - สามแยกสิริบรรณ)

ถ.ราชดำ เนิน (ตั้งแต่แยกโกกุ้น - แยกท่ากลาง)

ถ.คลองน้ำ เจ็ด (ตั้งแต่แยกสาริกา - แยกต้นสมอ)

ถ.วิเศษกุล (ตั้งแต่หอนาฬิกา - สามแยกหมี)

ถ.พัทลุง (ตั้งแต่สามแยกสิริบรรณ - อนุสาวรีย์พระยารัษฎา)

ถ.วิเศษกุล (ตั้งแต่แยกวังตอ - แยกสาริกา)

ถ.รัษฎา (ตั้งแต่แยกต้นสมอ - หน้าสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง)
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	 เทศบาลนครตรัง	 เดินหน้าพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของเมืองให้มีความสวยงาม	 ผ่านการด�าเนินโครงการ
พัฒนาล�าคลองหนองน�้าภายในเขตเทศบาลนครตรัง	
เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ตลอดจนเปิดโอกาส 
ให ้พนักงานเทศบาล	 พนักงานจ ้างของเทศบาล	 
ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 และประชาชนทั่วไป	 ได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาล�าคลองหนองน�้าภายในเขตเทศบาล 
นครตรัง	 เพ่ือฟื้นฟูคุณภาพน�้าในล�าคลอง	 หนองน�้า 
และแหล่งน�้าสาธารณประโยชน์	 ลดปริมาณผักตบชวา	 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 วัชพืชต่าง	 ๆ	 ตลอดจน 
สิ่งกีดขวางการไหลของน�้า

โครงการเด่นที่	3	
โครงการพัฒนาลำ คลองหนองน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

‘นครตรัง’	คลองสวย	น้ำ	ใส		สิ่งแวดล้อมด ี
จากการมีส่วนร่วมของประชาชน
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	 ส�าหรบัการด�าเนินโครงการพัฒนาล�าคลองหนองน�า้ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรงั	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 นี้	 ได้ด�าเนินการในพ้ืนที่ 
คลองห ้วยยางและหนองน�้ าคลองน�้ าผุดบริ เวณ 
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์	 95	 ต้ังแต  ่
เดือนมีนาคม	 2564	 -	 เดือนสิงหาคม	 2564	 โดยมี 
ขั้นตอนการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้	 คือ	 ส�ารวจข้อมูล
พืน้ฐาน	สภาพทัว่ไป	ลกัษณะทางกายภาพของล�าคลอง/
หนองน�้า/สระน�้า	 สภาพน�้า	 ปริมาณผักตบชวา	 วัชพืช 
ขยะมูลฝอย	และสิ่งปฏิกูล	ตลอดจนสิ่งกีดขวางการไหล
ของน�า้	เพือ่เป็นข้อมลูในการประชุมวางแผนมอบหมาย
หน้าท่ีและเตรียมความพร้อมในการด�าเนนิการโครงการ
ตามแผนงานทีว่างไว้	โดยการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล	
ประชาชนในเขตเทศบาล		และหน่วยงานของรัฐต่าง	ๆ	 
และได้จัดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในหนองน�้า/
ล�าคลองให้คงเหลือเป็นศูนย์ในการพัฒนาแต่ละครั้ง	
ก�าจัดวัชพืช	 ตัดหญ้าริมคลองทั้งฝั่งซ้าย-ขวา	 จัดเก็บ 
ขยะมูลฝอย	 สิ่งปฏิกูล	 สิ่งกีดขวางการไหลของน�้า 
ในบริเวณที่ขยะ	 เศษไม้	 และอื่น	 ๆ	 ที่ติดบริเวณ
คอสะพานคลองห้วยยาง	 ส่วนมุมโค้งของล�าคลอง	 
หรือเนินดินให้สะอาดเรียบร้อย	เพื่อให้น�้าไหลได้สะดวก
และน�้าในล�าคลองมีคุณภาพที่ดีขึ้น	ไม่เกิดการหมักหมม
เกิดเป็นน�้าเสีย

	 ซึ่งผลการด�าเนินการโครงการพัฒนาล�าคลองหนองน�้าภายในเขตเทศบาลนครตรัง	สรุปได้ดังนี้	
  คุณภาพน�้าในล�าคลองห้วยยางและหนองน�้าคลองน�้าผุด บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 
   มีคุณภาพน�้าดีขึ้นหลังจากการจัดท�าโครงการ
  ปริมาณผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนสิ่งกีดขวางการไหลของน�้า ได้รับการจัดการ 
  หรือมีปริมาณลดลงมากกว่าร้อยละ 90 ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากล�าคลองหนองน�้าในการอุปโภคในชีวิตประจ�าวันได้
  มีทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนา
  เพ่ิมความสามารถในการระบายน�้าของล�าคลองหนองน�้าต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝน
  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณริมล�าคลองหนองน�้าให้สวยงาม
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 “เศรษฐกจิพอเพยีง”	หลกัปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 (รัชกาลที่	 9)	 ซึ่งเป็นแนวคิด 
ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย	 และเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน 
พื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท	 ค�านึงถึงความพอประมาณ	
ความมีเหตุผล	การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง	 ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม 
เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	 
ให้สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ 
ความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ของสังคม

โครงการเด่นที่	4	
โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

น้อมนำ	หลักปรัชญา	สู่การดำ	เนินชีวิตที่พอเพียง
เติบโตอย่างเข้มแข็ง	พอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน
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	 เทศบาลนครตรัง	 เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน้อมน�า
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมตามบรบิท 
ของแต่ละชมุชนในเขตเทศบาลนครตรงั	จงึได้จดัโครงการเดนิ
ตามรอยพ่อ	สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�าปี 
งบประมาณ	 2564	 ขึ้น	 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล 
นครตรังได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
สามารถน้อมน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม	 และจัดให้มีศูนย์การ 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้น	เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดให้ความรู้	 ให้ประชาชนน�าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

	 โดยในปีนี้	 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบางรัก	 เทศบาลนครตรัง	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	ประจ�าปี	 2564	 ตามโครงการเดินตามรอยพ่อ	 สานต่อหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2564	 โดยมี	 ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	 
พร้อมด้วย	 นางสุดใจ	 ทองย้อย	 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง	 สมาชิกสภาเทศบาล	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และ 
เจ้าหน้าทีก่องสวสัดกิารสงัคม	ร่วมมอบป้ายเชดิชเูกยีรตแิละประกาศนยีบตัรให้กบัศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง
ชุมชนบางรัก	พร้อมลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ

มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบางรัก
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	 เทศบาลนครตรังร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรังบูรณาการโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง	 ในการให้บริการ 
ตรวจรักษา	ประเมิน	ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ	และติดตามเยี่ยมบ้านประชาชนและผู้ป่วยในโครงการ	โดยมุ่งเน้นรักษา
พยาบาลแบบองค์รวมและจัดบริการแบบบูรณาการร่วมกัน	 โดยทางโรงพยาบาลศูนย์ตรัง	 จะด�าเนินการจัดแพทย์
หมุนเวียนให้บริการสุขภาพทั้งเชิงรุกในชุมชน	และเชิงรับ	ณ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	1	2	และ	3	เทศบาลนครตรัง	
เพือ่ให้ประชาชนและผูป่้วยในโครงการฯ	ได้รบับรกิารตรวจรกัษา	ประเมนิ	ส่งเสรมิฟ้ืนฟสูขุภาพ	และตดิตามเยีย่มบ้าน	 
โดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพ	 และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ที่จ�าเป็นในการดูแลฟื ้นฟูสุขภาพ	 
และบริการอื่นในโครงการ

โครงการเด่นที่	5	
โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง

เข้าถึงทุกพื้นที่	ดูแลทุกชุมชน	
ขยายโอกาสการรักษาให้ทุกคนอย่างครอบคลุม

รายงานประจ�าปี 2564
เทศบาลนครตรัง 32



	 โดยในปีงบประมาณ	 2564	 มีจ�านวนผู้เข้ารับ
บริการในโครงการสะสม	จ�านวน	955	คน	โดยเป็นผู้รับ
บริการใหม่ในปีงบประมาณ	 2564	 จ�านวน	 150	 คน		
สามารถแบ่งออกเป็น	เพศชาย	จ�านวน	396	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	41.47	เพศหญิง		จ�านวน	559	คน	คิดเป็นร้อยละ	 
58.53	 อยู ่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย ์บริการ
สาธารณสุข	 1	 จ�านวน	 201	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 21.05	
เขตความรบัผดิชอบของศูนย์บริการสาธารณสขุ	2	จ�านวน	
227	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.77	และเขตความรับผิดชอบ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข	3	จ�านวน	215	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	22.51	และ	45	เขตความรับผดิชอบของ	11	ชมุชน	
จ�านวน	312	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.67
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	 เทศบาลนครตรัง	 สนองตามพระปณิธานฯ	
ศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้า 
จฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควฒัน	 
วรขัตติยราชนารี	 ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
ที่เป็นปัญหาส�าคัญของชาติ	 และทรงมีความประสงค์
ให ้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย	 อีกทั้ง 
เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกและความรับผิดชอบของ 
ผู้เลี้ยงสุนัขหรือแมว	 ที่จะต้องเฝ้าระวัง	 ไม่ปล่อยให ้
สัตว์เลี้ยงออกไปเดินตามล�าพัง	ซึ่งอาจจะกัดหรือท�าร้าย
ผู ้อื่นได้	 ด้วยการด�าเนินโครงการ	 “สัตว์ปลอดโรค	 
คนปลอดภัย	จากโรคพิษสุนัขบ้า”	ขึ้น

โครงการเด่นที่	6	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัย	
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข	สนองตามพระปณิธาน

รายงานประจ�าปี 2564
เทศบาลนครตรัง 34



	 โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง	 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดสัตว ์กลุ ่มเสี่ยงของการ
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาล
นครตรัง	 และได้รณรงค์สร ้างความรู ้ 	 ความเข้าใจ	 
ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้า	 
ตามชุมชนต ่าง	 ๆ	 รวมถึงด�าเนินการท�าประวั ติ 
สั ตว ์ เ ลี้ ย งสุ นั ขและแมว 	 เพื่ อการควบคุม ดูแล 
จ�านวนสัตว์เลี้ยง	 ในเขตเทศบาลนครตรังตั้งแต่วันที	่ 
7	เมษายน	-	29	พฤษภาคม	2564
	 ตลอดจนจัดบริการท�าหมันให้กับสุนัขและแมว	 
ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า	 
ตามพระปณิธาน	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 
กรมพระศรสีวางควฒัน	วรขตัตยิราชนาร	ีโดยได้บูรณาการ 
ร่วมกับส�านักงานปศสุตัว์จงัหวดัตรงั	และสโมสรโรตารตีรงั	 
จัดท�าโครงการท�าหมันสัตว์จรจัดจังหวัดตรัง	 ประจ�าปี	
2563	-	2564	ในสถานที่ท่องเที่ยว	วัด	ชุมชน	และพื้นที่
สาธารณะ	 เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลนครตรัง
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	 เทศบาลนครตรัง	 ให้ความส�าคัญในการพัฒนา
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน	 ตรงตาม
ความต้องการของคนในพื้นที่	 และเหมาะสมต่อบริบท
ของชุมชน	 จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น	ในโครงการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง	
(ประชุมจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	พ.ศ.	2566	 -	2570)	
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค	 ความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 และน�าโครงการ 
ที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
น�ามาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพ้ืนทีไ่ด้อย่าง
เหมาะสม	ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน	และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน

โครงการเด่นที่	7	
โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
(ประชุมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)

รับฟังทุกปัญหา		
สานต่อสู่การพัฒนาที่มาจากเสียงของประชาชน

รายงานประจ�าปี 2564
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	 โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	 จัดประชุมจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	 
(พ.ศ.	2566	-	2570)	เทศบาลนครตรงั	โดยม	ีนายนวิรณ์	แสงวสิทุธิ	์รองนายกเทศมนตรนีครตรงั	เป็นประธานการประชมุ 
เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น	 เสนอประเด็นปัญหา	ความต้องการ	ประเด็นการพัฒนา	ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน	 โดยก�าหนดจัดประชุม	 
2	รูปแบบ	คือ
 แบบในห้องประชุม (Onsite) ณ	 ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์	 ชั้น	 3	 ส�านักงานเทศบาลนครตรัง	 
โดยกลุ่มเป้าหมาย	คือ	คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง	หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครตรัง	และผู้แทนชมรม
และชุมชนต่าง	ๆ
 แบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม	 ZOOM	 โดยกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 
ผู้แทน	อสม.	และเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง	
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	เป็นวิทยากรในการประชุม
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คงความต่อเนื่องของการพัฒนา
เพื่อความสุขในทุกด้านของพี่น้องประชาชน

สานต่อ

6นโยบาย



การศึกษาก้าวหน้า	พัฒนาต่อเนื่อง	
สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข

1.	 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
2.	พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน	
	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.	ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ภายใต้หลักการ
	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เมืองแห่งความสุข
4.	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
	 อย่างยั่งยืน
5.	บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	เพื่อประโยชน์สุข
 ของประชาชน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ



กระจายรายได้สู่ชุมชน	
ลดความเหลื่อมล้ำ	ทุกมิติ	
พัฒนานครตรัง
สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นโยบายที่ 1 
เศรษฐกิจ 
สังคม 
และการท่องเที่ยว

รายงานประจ�าปี 2564
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	 เทศบาลนครตรงั	ด�าเนนิโครงการปรบัสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศยั 
ให้แก่คนพกิารในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลนครตรงั	เพือ่ด�าเนนิการช่วยเหลือ 
ประชาชนกลุม่เป้าหมาย	เป็นไปตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อให้ผู ้พิการในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในที่พักอาศัย 
ได้สะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ	 เพื่อขจัดอุปสรรคและ
สนับสนุนให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
ได้สะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับสภาพแวดล้อม	ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

Universal	Home	
ปรับที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำ	หรับทุกคนนโยบายที่ 1 

หลังการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง
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โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลนครตรัง

	 เทศบาลนครตรัง	 ด�าเนินโครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลนครตรัง	 ประจ�าป ีงบประมาณ	 2564	 
โดยได้มีการประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการ	 
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกิจการสตรีและคนชรา	 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	
กองสวัสดิการสังคม	ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจ	เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
ที่ย่ืนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ	 โดยแบ่งเป็น	 ผู้พิการ	 ครอบครัวผู้มี 
รายได้น้อย	 และผู้ไร้ที่พึ่ง	 เพื่อน�าเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลนครตรัง	 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ทีย่ืน่ลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอื	ทัง้การลงพืน้ท่ีมอบของกนิของใช้ทีจ่�าเป็น 
และการมอบเช็คเงินสดให้แก่ผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ	เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง

หนึ่งการดูแล	ด้วยความใส่ใจ
เพื่อคุณภาพชีวิตของชาวนครตรัง

ลงพื้นที่สำ รวจ
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	 เทศบาลนครตรงั	จดัโครงการพฒันาศกัยภาพชมุชนด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม	
(การฝึกอบรมหลักสูตรสมาร์ทโฟนเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน)	 เพื่อ
เสริมสร้างองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังให้มีความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้	 
โดยผสมผสานทรัพยากร	 ภูมิปัญญา	 และทุนศักยภาพของชุมชนและท้องถ่ินเข้ากับ
วทิยาการ	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมต่าง	ๆ 		อกีทัง้	เป็นการสนบัสนนุให้ชมุชนมส่ีวนร่วม 
ในการพัฒนาของตนเอง
	 โดยได้จัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่	 3	 -	 4	 ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	
อาคารอเนกประสงค์	ชั้น	1	เทศบาลนครตรัง	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ทั้งสิ้น	50	คน

	 เทศบาลนครตรัง	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด�าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเทศบาลนครตรัง	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง	 ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรเีทศบาลนครตรงั	ให้มปีระสทิธภิาพ
ต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำ	เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง
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โครงการส่งเสริมการดำ	เนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)

	 เทศบาลนครตรัง	 โดยกองสวัสดิการสังคม	 จัดโครงการส่งเสริมการ
ด�าเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	 เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว	 ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของสถาบนัครอบครวั	เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิ
ครอบครัว	 (บทบาทของสามีภรรยา	 บทบาทของพ่อแม่	 บทบาทของลูก)	 และ 
ปลกูฝังวถีิการด�าเนนิชีวติทีด่	ีอกีทัง้	เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม
เพ่ือไม่ให้สร้างปัญหาแก่ตัวเอง	 ครอบครัว	 สังคม	 และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
	 โดยม	ีประธานคณะกรรมการบริหารชุมชน	ประธานคณะกรรมการพฒันา
สตรีชุมชน	 คณะกรรมการบริหารชุมชน	 คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน	 และ
กลุ่มองค์กรต่าง	ๆ	เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง

	 เทศบาลนครตรัง	โดยกองสวัสดิการสังคม	จัดโครงการ	TO	BE	NUMBER	 
ONE	 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ ่นในชุมชน)	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2564	 กิจกรรม 
พฒันาศักยภาพแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE		ขึน้	เมือ่วนัที	่16	มกราคม	2564	
เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของโครงการ	TO	
BE	NUMBER	ONE	ของทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญาสิรวิฒันาพรรณวด	ี 
และเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจให้เข้าสู ่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง	 อีกทั้ง 
ยังเป็นการให้ประชาชนเป็นแกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้
โทษ	และมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	และร่วมกันท�าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
	 โดยการอบรม	 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัตรงั	มีเยาวชนจากสถานศกึษาในสังกดัเทศบาลนครตรงั	และชมุชนในเขต
เทศบาลนครตรัง	เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน		100		คน
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นโยบายที่ 2 
การเมือง

การบริหาร
เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วม	
เพื่อการบริหาร
อย่างครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
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บรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีนครตรัง

	 วันที่	 7	 มิถุนายน	 2564	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ปลัดเทศบาล	
กล่าวต้อนรับ	ดร.สัญญา	ศรีวิเชียร	นายกเทศมนตรีนครตรัง	ในโอกาส
เข้ารับต�าแหน่งนายกเทศมนตรนีครตรงัอย่างเป็นทางการ	โดยมตีวัแทน
ภาครฐั	ภาคเอกชน	ผูป้ระกอบการ	แขกผูม้เีกยีรต	ิหวัหน้าส่วนราชการ	
พนักงานเทศบาล	และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครตรัง	ร่วมแสดง
ความยนิด	ีกบัคณะผูบ้รหิารเทศบาลนครตรงั	ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง	
ณ	ส�านักงานเทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง	ต้อนรับนายกเทศมนตรีนครตรัง
พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาชุดใหม่
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ชี้แจงนโยบายการทำ	งาน	เพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง

	 วันที่	10	มิถุนายน	2564	ดร.สัญญา	ศรีวิเชียร	นายกเทศมนตรี
นครตรัง	 พร้อมด้วย	 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง	 ที่ปรึกษานายก 
เทศมนตรีนครตรัง	 และเลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง	 
ร่วมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน	 ถึงความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานครตรังให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน ์
สูงสุดต่อประชาชนชาวนครตรัง	 พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากสื่อ	 
โดยมี	 สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง	 ปลัดเทศบาล	 รองปลัดเทศบาล	
และหัวหน้าส ่วนราชการเข ้าร ่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี	้ 
ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง	

นายกเทศมนตรีนครตรัง	แถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
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โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

	 เทศบาลนครตรัง	 ให้ความส�าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้	 ความสามารถ	 เท่าทัน
ต่อสถานการณ์และกระแสสังคมโลกที่มีการพัฒนา	
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 จึงได้ด�าเนินโครงการอบรม
สัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 โดย 
ในปีงบประมาณ	 2564	 ได้จัดหลักสูตรการอบรมให้แก่
บุคลากรใน	2	หลักสูตร	ดังนี้

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีพื้นฐานความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล	ความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง
การทจุริต	ตลอดจนเพือ่ให้พนกังานเทศบาลได้ตระหนกัถงึประโยชน์และผลส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากการน�าหลกัธรรมาภบิาล
มาปรับใช้	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดฯ	 ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 และน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	และถือปฏิบัต ิ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

พัฒนาความรู้	พัฒนาศักยภาพ
ให้พร้อมต่อการบริการพี่น้องประชาชน

หลักสูตร	“เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”

หลักสูตร	“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”
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	 ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส	
และจดัสรรงบประมาณให้คุ้มค่า	ถกูต้องตามหลกัธรรมาภิบาล	
สภาเทศบาลนครตรังจึงจัดการประชุมสภาเป็นประจ�าอย่าง
ต่อเนือ่ง	เพือ่จดัสรรงบประมาณ	ส�าหรับโครงการพฒันาต่าง	ๆ 	
ในเขตเทศบาลนครตรัง	ประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร	
สมาชิกสภาเทศบาล	 และพนักงาน	 ในหลายญัตติเพื่อให้การ 
ด�าเนินงานพัฒนานครตรังในด้านต่าง	 ๆ	 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	 รวมถึงประชุมติดตามการด�าเนินงานในแต่ละ
โครงการและการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	 
โปร่งใส	 และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและการพัฒนา 
แต่ละพื้นที่มากที่สุด

	 เทศบาลนครตรัง	 โดยฝ่ายพัฒนา
ชุมชน	 กองสวัสดิการสังคม	 จัดโครงการ
จัดท�าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	 ประจ�าปี 
งบประมาณ		2564		ขึน้	เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	
2563	 เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจในการ
จัดท�าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	 และ 
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น	 เสนอแนะความต้องการของแต่ละ
ชมุชน	โดยประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันา	 
ร่วมคิด	 ร่วมจัดท�าแผน	 ตลอดจนสมาชิก 
ในชุมชนสามารถเสนอความคิดเห็นในการ
จัดท�าแผนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ 
แผนแม่บทชุมชนพึง่ตนเอง	เพือ่การขบัเคลือ่น 
การพัฒนาชุมชน	 ทั้ง	 66	 ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรังอย่างยั่งยืน

การประชุมสภาเทศบาลนครตรัง

โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
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	 เทศบาลนครตรัง	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล	
พนักงานครู	 และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง	 หลักสูตรอบรม 
เชงิปฏบิติัการ	การเสรมิสร้างทกัษะความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงาน	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล	 และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง	 เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ	 ตามหนังสือ	 ก.จ	 ก.ท	 และ	
ก.อบต.	ที่	มท	0809.4/ว23	ลงวันที่	7	มิถุนายน	2561	เรื่องการก�าหนด
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
มีบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ	เข้าร่วมกิจกรรม	ทั้งสิ้น	270	คน

	 เทศบาลนครตรัง	 จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�าหน่วยเลือกต้ังเทศบาลนครตรัง	 
เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกต้ังเทศบาลนครตรัง	 ซึ่งประกอบด้วย	 คณะกรรมการ 
ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าสถานที่เลือกตั้ง	 มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
ตามกฎหมาย	 ประกาศ	 ระเบียบ	 และค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการจัดเตรียม 
การเลอืกตัง้ให้ผูด้�าเนินการเลอืกตัง้ประจ�าหน่วยเลอืกต้ังมคีวามพร้อมในการปฏบิติังานวนัเลือกต้ังในวนัอาทติย์ที	่28	
มีนาคม	2564	และสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 โดยมี	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลนครตรัง	 เป็นประธานในโครงการ	 
ณ	ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	95

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล	พนักงานครู	
และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำ	เนินการเลือกตั้ง
ประจำ	หน่วยเลือกตั้งเทศบาลนครตรัง
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นโยบายที่ 3 
การศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น	
เน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ	
เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและทักษะชีวิต

51Annual Report 2021
TRANG MUNICIPALITY



โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์จารีตประเพณีท้องถิ่น

สืบสานความเชื่อ	ความงดงามของท้องถ่ินตรัง
กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

	 เทศบาลนครตรัง	 ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 
เนื่องในวันเข้าพรรษา	ประจ�าปี	2564	โดยเมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	
2564	 ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	 น�าคณะ 
ผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	พนักงาน	และลูกจ้างสังกัดเทศบาล
นครตรัง	 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาภายใต้มาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
ณ	วดักะพังสุรนิทร์	พระอารามหลวง	เพ่ือร่วมท�านบุ�ารงุรกัษาศลิปะ	
จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญา	 และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	 
อีกทั้ง	เพื่อร่วมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
	 ส�าหรับกิจกรรม	 ได้ก�าหนดจัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษา	
ณ	 วัดต่าง	 ๆ	 ในเขตเทศบาลนครตรัง	 จ�านวน	 9	 วัด	 ได้แก	่ 
วดักะพงัสรุนิทร์	พระอารามหลวง	วดัตนัตยาภริม	พระอารามหลวง	 
วัดนิโครธาราม	 วัดควนวิเศษ	 วัดคลองน�้าเจ็ด	 วัดกุฏยาราม	 
วัดประสิทธิชัย	 วัดมัชฌิมภูมิ	 และวัดควนขัน	 อ.เมืองตรัง	 จ.ตรัง	
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา	 และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณ ี
อนัดงีามของไทย	อกีทัง้	เพือ่ให้ประชาชนได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
ทางพระพุทธศาสนา	และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น
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	 เทศบาลนครตรัง	 จัดงานเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	 (คอซิมบ้ี	 
ณ	ระนอง)	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม	10	เมษายน	2564	ภายใต้โครงการ
เชิดชูบุคคลที่ควรบูชา	 เพื่อเชิดชูเกียรติและร�าลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎา 
นุประดิษฐ์มหิศรภักดี	(คอซิมบี้	ณ	ระนอง)	อดีตเจ้าเมืองตรัง	และบิดาแห่งยางพาราไทย	 
ที่ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ชาวตรัง	 จนได้รับสมญานามว่า	 “เจ้าแห่งการพัฒนา”	
เนื่องจากเป็นผู้วางรากฐานความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านที่เป็นคุณูปการในหลายด้าน 
ต่อคนตรังและคนไทย	 โดยมี	 นายวิศิษฐ์	 อนันต์วรปัญญา	 ปลัดจังหวัดตรัง	 เป็นประธาน
ในพิธีกล่าวสดุดีและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ	พร้อมด้วย
เทศบาลนครตรัง	น�าโดย	นายวลัลภ	ช่วยบ�ารงุ	ปลดัเทศบาล	หวัหน้าส่วนการงาน	พนกังาน
เทศบาลนครตรัง	 และประชาชนร่วมในพิธี	 ณ	 บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักดี	(คอซิมบี้	ณ	ระนอง)	ต.ทับเที่ยง	อ.เมืองตรัง	จ.ตรัง

	 เทศบาลนครตรัง	 น�าโดย	 นายวัลลภ	 ช่วยบ�ารุง	
ปลดัเทศบาล	พนกังานเทศบาล	และพนกังานจ้าง	เข้าร่วม 
พิธีเพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เนื่องในวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพครบ	120	ปี	เพื่อส�านึกในพระกรุณาธิคุณ 
ท่ีทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทย	 และเพื่อให้
ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี	 โดยมี	 นายขจรศักดิ์	
เจริญโสภา	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 เป็นประธานในพิธี 
ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 จ�านวน	 25	 รูป	 เพื่อถวาย 
พระราชกุศล	และพิธีวางพานพุ่ม	ณ	สวนสาธารณะสมเดจ็
พระศรีนครินทร์	95

พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี	เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	120	ปี

โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา
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	 เทศบาลนครตรัง	 จัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และชมรมผู้ปกครองในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง	 (ในรูปแบบ
ออนไลน์)	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2564	 โดยมี	 ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการ	 เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา	 คณะกรรมการบริหาร 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็	และชมรมผูป้กครองทีต้่องมส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา	ให้มปีระสทิธภิาพและ
เกิดประสิทธิผล	 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษา	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ชมรมผู้ปกครอง	
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานด้านการศึกษาของเทศบาลนครตรัง	 ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษา 
สภาพปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในอันที่จะร่วมกันก�าหนดทิศทาง	และเป้าหมายการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	

	 เทศบาลนครตรัง	 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์	 ส�านักการศึกษา	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
สร้างนวตักรรมการจดัการเรยีนรูก้ารนเิทศและการบรหิารจดัการศกึษาตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ	(Competency- 
Based	 Curriculum)	 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ	 (PLC)	 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19	 ผ่านระบบ
ออนไลน์	 โดยมี	 ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธานเปิดโครงการ	ณ	 โรงเรียนเทศบาล	 2	 
(วัดกะพังสุรินทร์)	เพื่อวิเคราะห์	สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	การติดตาม	การประเมินผลและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การนิเทศและการบริหารจัดการศึกษา	
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ	(Competency-Based	Curriculum)	
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ	(PLC)

โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และชมรมผู้ปกครองในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง
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พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ	ประจำ	ปี	2564

คืนวันที่พากเพียร	วันเกษียณอันภาคภูมิ

	 เทศบาลนครตรัง	จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่
ผู้เกษียณอายุราชการ	 ประจ�าปี	 2564	 “คืนวัน 
ที่พากเพียร	วันเกษียณอันภาคภูมิ”	ขึ้น	เมื่อวันที่	
28	กันยายน	2564	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	1	อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง	 เพ่ือร�าลึกถึง 
คุณงามความดีที่ได้สร้างให้กับองค์กร	 โดยในปีนี้
มีบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง	เกษียณอายุ
ราชการ	จ�านวน	18	คน
	 โดยม	ีดร.สญัญา	ศรวีเิชยีร	นายกเทศมนตรี
นครตรัง	 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อ 
ผู้เกษียณอายุราชการ	คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วน
ราชการ	 และคณะบุคลากรทางการศึกษาร่วม 
ในพิธี	 บรรยากาศเต็มเปี ่ยมไปด้วยความรัก	 
ความอบอุน่	และความประทบัใจ	ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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นโยบายที่ 4 
สาธารณสุข 

ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม

ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีคุณภาพ	

ภายใต้เมืองปราศจากมลภาวะ 

และระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
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	 เทศบาลนครตรัง	 ด�าเนินการฉีดล้างท�าความ
สะอาดพืน้ทีส่าธารณะ	ตามมาตรการเฝ้าระวงั	ป้องกนั	
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ช่วยสร้างความมั่นใจ 
ในด้านความสะอาด	ช่วยป้องกนัเเละควบคมุการแพร่
กระจายของเชื้อโควิด-19	

ฉีดล้างทำ	ความสะอาดพื้นที่	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

สะอาด	ปลอดภัย	ห่างไกลโควิด-19

ตลาดสดเทศบาลนครตรัง ทำ ความสะอาดศาลารอรถโดยสาร

ตลาดถนนคนเดินสถานีรถไฟ ตลาดบ้านโพธิ์

ตลาดโชคอำ นวย (วังยาว) ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์

ตลาดกองทุนสวนยาง ตลาดชินตา
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	 เทศบาลนครตรัง	โดยกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	ได้ด�าเนนิกจิกรรมให้ความรูเ้รือ่งการป้องกนัโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ	และผู้จัดกิจกรรม/ 
งานต่าง	 ๆ	 ในเขตเทศบาล	 มีความรู้	 ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง	 สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและ 
มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง	 
ในเรื่องการเตรียมตัวและประโยชน์ของการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน	 ป้องกันการติดเชื้อ 
และลดการเจ็บป่วยให้แก่ตนเอง

กิจกรรมให้ความรู้	ความเข้าใจ	
เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
และการฉีดวัคซีนโควิด-19	ให้แก่พี่น้องประชาชน

สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง	
ปลอดภัยจากโควิด-19	กันทุกคน

ให้คำ แนะนำ มาตรการป้องกันโควิดในพื้นที่โรงเรียน ให้คำ แนะนำ ร้านอาหารตามมาตรการโควิด-19

ร้านเสริมสวย ให้คำ แนะนำ งานศพ
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำ	คัญ

	 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส�าคัญในล�าดับต้น	 ๆ	 ของการ 
บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน	 โดยอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น
แต่ละครั้ง	 ท�าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม	นอกจากนี ้
รัฐยังสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาในแต่ละปี 
เป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาลปีใหม่	เทศบาลนครตรงั	 
จึงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	 
2564	 เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล 
ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	รวมทัง้คอยอ�านวยความสะดวกและเตรยีม
ความพร้อมในการออกช่วยเหลอืประชาชน	กรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตทุางถนน 
ได้อย่างทันท่วงที	 โดยมี	 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 
(อปพร.)	ของเทศบาลนครตรงั	เจ้าหน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	 
พนกังานเทศบาล	ลกูจ้างประจ�า	และพนกังานจ้างของเทศบาลนครตรงั	
ร่วมกันปฏิบตัหิน้าที	่ตลอด	24	ช่ัวโมง	ระหว่างวนัที	่29	ธนัวาคม	2563	-	 
4	 มกราคม	 2564	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลนครตรงัในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	2564	 
ณ	 วงเวียนอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	 อ.เมืองตรัง	
จ.ตรัง

ห่วงใย	ดูแล	ขับขี่ปลอดภัย	ตลอดช่วงเทศกาล
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	 เทศบาลนครตรัง	 ด�าเนินโครงการจัดบริการ
สาธารณสุขส�าหรบัผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพิง	(LTC)	ซึง่เป็น
หนึ่งในแผนงานที่เทศบาลนครตรังได้มีบันทึกข้อตกลง 
ระหว่างเทศบาลนครตรังกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง	 
ในการจดัตัง้ศนูย์บรกิารสขุภาพและพฒันาคณุภาพชวีติ 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ	 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย	จติใจ	และสังคม	เป็นศนูย์ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
อาสาสมัครผู้ดูแล	 จัดระบบข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในพ้ืนที่เทศบาลนครตรัง	 ท�าให้ผู้สูงอายุและบุคคลอื่น 
ที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งอาจอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 ผู้พิการ	
หรือผู้ด้อยโอกาส	 ได้เข้าถึงการรับบริการสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องแบบบูรณาการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคประชาชนอย่างเสมอภาค
	 ส�าหรับโครงการดังกล่าว	 เทศบาลนครตรัง 
ด�าเนินการขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพ
ชวีติของกลุม่เป้าหมาย	คอื	ผูส้งูอายแุละบคุคลอืน่ทีม่ภีาวะ
พึ่งพิงที่ต้องการการดูแลระยะยาว	(Long	Term	Care	:	 
LTC)	 ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู ้บริหารในการดูแล
สุขภาพระยะยาวแบบครบวงจรในทุกมิติ	 เป็นองค์รวม	
(Holistic	Care)	โดยให้การดแูลตามแผนดแูลรายบคุคล	 
(Care	 Plan)	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู ้ช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง	(Care	Giver)	และ 
มกีารให้บรกิารทีห่ลากหลายในระดบัพืน้ที	่ทัง้การให้บรกิาร 
ให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจ�าเป็น	 และ 
การให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการ	 เนื่องจาก
การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยมีความจ�าเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
หรืออุปกรณ์เฉพาะ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต	 และสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ	 สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน

โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำ	หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

Care	Plan		
วางแผนให้บริการสาธารณสุขที่เหมาะสมตามบุคคล
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กิจกรรมปลูกต้นไม้ในสวน	“สวนสวยด้วยมือเรา”

	 เทศบาลนครตรัง	 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสวน	 สวนสวย 
ด้วยมือเราของเทศบาลนครตรัง	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 23	 กรกฎาคม	 2564	 
โดย	 ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิด	โดยมี	นายถนอมพงศ์	หลีกภัย	รองนายกเทศมนตรีนครตรัง	 
กล่าวรายงาน	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง	 
หวัหน้าส่วนราชการ	พนักงานเทศบาล	และพนักงานจ้างเทศบาลนครตรงั	 
เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์	95
	 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น	 ได้แก่	 ต้นพญา 
เสอืโคร่ง	จ�านวน	32	ต้น	และต้นศรตีรงั	ซึง่เป็นดอกไม้ประจ�าจงัหวัดตรงั	 
จ�านวน	 69	 ต้น	 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครตรัง	 
ตลอดจนเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส�านึกให้ประชาชน	 เจ้าหน้าที ่
ทุกภาคส่วนได้เห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์	 และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ	 เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งเป็นการสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ามายังเขตเทศบาลนครตรัง	 กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
ในอนาคต	เพราะเมือ่ดอกพญาเสอืโคร่งบานจะมีความสวยงามคล้ายกับ 
ดอกซากุระของญี่ปุ่น	 และยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับ 
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์	95	แห่งนี้อีกด้วย

นครตรังสร้างสวนสวย		
พัฒนาสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่กระตุ้นด้านการท่องเที่ยว
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	 เทศบาลนครตรัง	 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	 เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ	 ประจ�าปี	 2564	 โดยมี	
หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาล	 และพนักงานจ้าง	 ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครตรัง	 
ท่ีสาธารณประโยชน์	 “ทุ่งแจ้ง”	 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตส�านึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็น 
ความส�าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	 ช่วยเพ่ิมพูนทรัพยากรป่าไม้	 อันเป็นประโยชน์ให้แก่ 
ประเทศชาติ	 ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้	 น�าไปสู่การอนุรักษ์และรู้จัก 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย

	 เทศบาลนครตรัง	 โดยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง	 จัดอบรม 
ให้ความรูด้้านสุขาภบิาลอาหารตามกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร	พ.ศ.	2561	แก่ผูป้ระกอบ
กจิการจ�าหน่ายอาหารและผูส้มัผสัอาหารทีอ่ยูภ่ายใต้กิจการจ�าหน่ายอาหารในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครตรงัขึน้	เพือ่ให้ 
ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตร 
ของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำ	ปีของชาติ

กิจกรรมอบรมสุขาภิบาลอาหาร	หลักสูตร	“ผู้ประกอบการ”
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โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 เทศบาลนครตรังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลกว่า	 6	 หมื่นคน	 แบ่งออกเป็น	 
66	ชุมชน	พื้นที่	14.77	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการ
แพทย์แผนปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่	 แต่ถึงอย่างไรเทศบาลนครตรังได้เล็งเห็นว่า
ควรมีการเพิ่มทางเลือกในการดูแลรักษา	ฟื้นฟู	และส่งเสริมสุขภาพที่สามารถ
เป็นส่วนเสริมหรือทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันได้	 จึงมีนโยบายส่งเสริมการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืกในท้องถิน่	ผ่านโครงการส่งเสรมิการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ซึ่งประกอบด้วย	กิจกรรมประชาคม	การอบรม
เชิงปฏิบัติการ	 และการจัดตั้งสวนสมุนไพรตัวอย่าง	 หรือแปลงสมุนไพรชุมชน	
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้	ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก	น�าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
ให้แก่ตัวเองและผู้อื่นในชุมชนได้อย่างยั่งยืน	
	 โดยในปีงบประมาณ	2564	ได้จัดกิจกรรมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข		
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะน�าการให้ความรู้ผ่าน	 Application	 Line	 
และการมอบสมุนไพรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อน�าไปปลูกในชุมชน	 เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพร	 รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดขยายพันธุ์
สมุนไพรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากย่ิงขึ้น	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การเผยแพร่ความรู้	
การอนรุกัษ์พนัธ์ุ	และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของชาวนครตรงัอย่างยัง่ยนื

แพทย์แผนไทย		
อีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลสุขภาพ
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	 เทศบาลนครตรัง	 โดย	 นางจันทิพย์	 รังสิปราการ	 รองปลัดเทศบาล 
นครตรงั	พร้อมด้วย	เจ้าหน้าทีง่านสขุาภบิาลอนามยัและสิง่แวดล้อม	เจ้าหน้าที่ 
งานวางแผนสาธารณสุข	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 และเครือข่ายสื่อ 
จิตอาสาชุมชนเทศบาลนครตรัง	 ร่วมรณรงค์แจกสต๊ิกเกอร์	 เลิกสูบ	 ลดเส่ียง	 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	 ประจ�าปี	 2564	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลิกสูบ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท	 โดยใช ้โอกาสในวันงดสูบบุหรี่ โลกและ 
ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19	ที่ก�าลังระบาด	รณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่	 
เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคร้ายที่จะเกิดจากพิษภัยของบุหรี่	
ณ	สถานีรถไฟตรังและตลาดสดเทศบาลนครตรัง

	 ย่างเข้าฤดูฝนของภาคใต้	 ที่ไม่เพียงแต่เป็นช่วงที่
ต้องระวังเรื่องไข้หวัดและภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้น	
แต่ยงัเป็นช่วงทีเ่พาะพนัธุย์งุและอาจน�ามาซึง่โรคทีต่ดิต่อ 
โดยยุงด้วย	 ซึ่งเทศบาลนครตรัง	 โดยงานป้องกันและ
ควบคมุโรค	กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	จงึด�าเนนิการ 
ลงพื้นที่	 ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	 ฉีดพ่นสารเคมี 
ก�าจัดยุงลายในเขตพื้นที่นครตรัง	 พร้อมทั้งก�าจัดแหล่ง 
เพาะพนัธุยุ์งลาย	เพือ่ป้องกนัโรคไข้เลอืดออก	โรคชคินุกนุยา	 
และโรคอื่น	 ๆ	 ที่มีพาหะมาจากยุงตามชุมชนต่าง	 ๆ	 
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง	ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำ	โรค	(ฉีดพ่นยุง)
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นโยบายที่ 5 
กีฬา

และนันทนาการ
ผลักดันนครตรังสู่เมืองกีฬา	
และส่งเสริมบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้	เพื่อเตรียมพร้อม
สู่ยุค	Thailand	4.0
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	 เทศบาลนครตรัง	 จัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง	 ครั้งที่	 4	 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก�าลังกาย 
เพื่อสุขภาพที่ดี	 โดยมี	 นายภูวณัฐ	 สมใจ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล	 ส�าหรับ 
การแข่งขันกีฬาในคร้ังนี้	 มีทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วม	 ทั้งสิ้นจ�านวน	 30	 ทีม	 ได้แก่	 รุ่นประชาชน	 จ�านวน	 7	 ทีม	
และรุ่นอาวุโส	 จ�านวน	 23	ทีม	ท�าการแข่งขันระหว่างวันที่	 24	พฤศจิกายน	 -	 10	 ธันวาคม	 2563	ณ	สนามกีฬา
กลางเทศบาลนครตรัง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังและบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 
ได้พัฒนาทักษะของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไป	
	 โดยผลการแข่งขนัในครัง้นี	้ปรากฏว่า	รุน่ประชาชน ทมีทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	ทมี	สท.บ๊อบ	By	พรใุหญ่วลิเลจ	 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตตรัง	และ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง

ฟุตบอลกระชับมิตร	
เสริมความสัมพันธ์	พัฒนาทักษะการกีฬา

ไดแ้ก่	ทมีน้องกต้ีา	น้องกนัตงั	By	ตรอกลเิก	และ	ส�าหรับ
รุ่นอาวโุส	ทมีทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	ชมรมฟตุบอล
ควนปริง	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ชมรมปลัด 
อปท.จ.ตรัง	 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 
ทีมมหานคร	@	ตรัง		
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชุมชนต้านยาเสพติด

	 เทศบาลนครตรัง	 โดยงานพัฒนาชุมชน	 กองสวัสดิการสังคม	
ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	 ประจ�าวิทยาเขตตรัง	 และ
ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง	ด�าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	 จัดกิจกรรม
แข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อชมุชนต้านยาเสพตดิขึน้	เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน	 มีร่างกายแข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด	 และฝึกให้ประชาชนมีระเบียบวินัย	 เคารพกติกา	
เป็นผู้มีน�้าใจ	 โดยใช้กีฬาตะกร้อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาร่างกาย
และจิตใจ	รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบ	กติกาของกีฬา
เซปักตะกร้อ
	 โดยจดักจิกรรมการแข่งขันข้ึนระหว่างวันที	่28	-	29	พฤศจกิายน	 
2563	ณ	 สนามกีฬาชุมชนหลังสนามกีฬา	 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์
นักศึกษา	 จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	 ประจ�าวิทยาเขตตรัง	 
มาเปน็คณะกรรมการตดัสิน	และทมีนกักฬีา	จากชมุชนในเขตเทศบาล 
นครตรัง	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชุมชนต้านยาเสพติด

เซปักตะกร้อ		
กีฬาเชื่อมชุมชน	ห่างไกลยาเสพติด
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	 เทศบาลนครตรัง	 จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสงกรานต	์ 
ประจ�าปี	 2564	 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก�าลังกาย 
ด้วยการเล่นกีฬา	ฝึกฝน	และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักกีฬาฟุตบอล 
ในพื้นท่ี	 ยกระดับและมาตรฐานการเล่นกีฬาฟุตบอลของจังหวัดตรัง	 
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในท้องถิน่	โดยครัง้นี	้มทีมีสมคัร 
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	23	ทีม	ท�าการแข่งขันระหว่างวันที่	2	 -	12	
เมษายน	2564	ณ	สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

	 เทศบาลนครตรัง	ร่วมจัดกจิกรรมเชิดชูเกยีรติและเป็นก�าลังใจให้กับนกักีฬาผู้ท�าคณุประโยชน์และสร้างชือ่เสียง 
ให้กับประเทศไทยและจังหวัดตรัง	คือ	นายภูธเรศ	คงรักษ์	(น้องเจ)	นักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย	ซึ่งได้รับ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ	 3	 จ�านวน	 2	 เหรียญทองแดง	 รายการแข่งขันกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งระยะ	 1,500	 เมตร	 และ 
ระยะ	 5,000	 เมตร	 ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อน	 ครั้งที่	 16	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	 เมื่อวันที่	 24	
สิงหาคม	-	5	กันยายน	2564	โดย	นายภูธเรศ	คงรักษ์	เป็นลูกหลานชาวตรัง	มีภูมิล�าเนาอยู่ที่	ต.นาตาล่วง	อ.เมืองตรัง	 
จ.ตรงั	นบัเป็นบคุคลตวัอย่างอกีคนหนึง่ของจงัหวดัตรงัทีส่มควรได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรตแิละเป็นบคุคลตวัอย่าง
ของบุคคลทั่วไป

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีสงกรานต์	ประจำ	ปี	2564

ต้อนรับนักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย	
ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อน	ครั้งที่	16	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
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นโยบายที่ 6 
โครงสร้างพื้นฐาน 

และการพัฒนาเมือง
สะดวก	ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน	
ก้าวสู่นครตรังเมืองทันสมัย
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	 ในปีงบประมาณ	 2564	 เทศบาลนครตรัง	 ด�าเนินการปรับปรุง	 ซ่อมแซม	ป้ายสัญญาณจราจร	 บริเวณแยก 
และถนนต่าง	 ๆ	 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง	 ให้มีความคมชัด	 ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	 
ตลอดจนตัดแต่งกิ่งไม้จุดติดตั้งกระจกโค้ง	 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	 และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	 
โดยได้ด�าเนินการในพื้นที่	ดังต่อไปนี้

งานซ่อมแซมป้ายจราจรและกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงต่าง	ๆ

ป้ายสัญญาณชัดเจน	
เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ซ่อมแซมป้ายจราจร ถ.ท่ากลาง และ ถ.ราชดำ เนิน

ซ่อมแซมป้ายจราจร ถ.ประชาอุทิศ

ซ่อมแซมป้ายจราจร ถ.พัทลุง

ซ่อมแซมป้ายจราจร ถ.พัทลุง ซอย 1

ซ่อมแซมป้ายจราจร ถ.กันตัง และ ถ.ราชดำ เนิน

ซ่อมแซมป้ายจราจร ถ.พระราม 6 - ถ.ไทรงาม

ซ่อมแซมป้ายจราจร ถ.พัทลุง หน้า รร.อนุบาลตรัง

ตัดแต่งกิ่งไม้จุดติดตั้งกระจกโค้ง ถ.น้ำ ผุด
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โครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาระบบไฟฟ้า
เป็นเคเบิลใต้ดินสู่นครไร้สาย

	 เทศบาลนครตรัง	 ด�าเนินโครงการปรับภูมิทัศน์
และปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง	 ซึ่งครั้งนี้เป็นการประสาน
ความร่วมมอืกนัระหว่าง	กฟภ.ตรงั	และเทศบาลนครตรงั	 
จนสามารถด�าเนินการน�าสายไฟลงสู่ใต้ดิน	 ส่งผลให้
เทศบาลนครตรังมีถนนที่ไร้สายไฟเพิ่มข้ึน	 ส่งเสริม 
การเป็นเมืองที่สวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ผู้มาเยือนด้วยความงามของเมืองนครตรัง	 นับว่าเป็น
เทศบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่น�าสายไฟฟ้าลง	 
สูใ่ต้ดนิ	เมือ่ปี	2545	บริเวณถนนพระราม	6	ต่อเนือ่งมายงั
ถนนกันตัง	-	ห้วยยอด	ถนนราชด�าเนิน	และถนนพัทลุง	
ซึ่งโครงการน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน	 เป็นการจัดสภาพ 
ภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	
เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักในเขต
เทศบาลเป็นถนนที่ เชื่อมต่อระหว่างย ่านพาณิชย	์ 
ธุรกิจค้าขาย	 ที่อยู่อาศัย	 และศูนย์รวมหน่วยราชการ	 
ส่งผลให้เทศบาลนครตรังมีถนนที่ไร ้สายไฟเพิ่มขึ้น	 
ส่งเสรมิการเป็นเมอืงทีส่วยงามพร้อมต้อนรบันกัท่องเท่ียว 
ผู้มาเยือนด้วยความงามของเมืองสืบต่อไป

นครตรัง	เมืองสวย	ไร้สายไฟ
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	 ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	
มอบหมายส�านักช่าง	 เทศบาลนครตรัง	 ลงพื้นที่ด�าเนิน
การตดัแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน	ตามถนนเส้นทางต่าง	ๆ 	
ในเขตเทศบาลนครตรัง	เช่น	ถนนกันตัง	ถนนพระราม	6	
ถนนห้วยยอด	ถนนพัทลุง	ถนนวิเศษกุล	และถนนเพลิน
พิทักษ์	เป็นต้น	เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ระหว่างสัญจรบนท้องถนน	 และเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม	
เป็นระเบียบ	เรียบร้อยของพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง	

	 ตลอดปีงบประมาณ	2564	ส�านักช่าง	เทศบาลนครตรงั	ได้ลงพ้ืนทีด่�าเนนิการปรบัปรงุผิวจราจรในเขตเทศบาล
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ให้มีสภาพสมบูรณ์	ปลอดภัยต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชน		ตลอดจนพัฒนาระบบนิเวศ	
ขุดลอกคูคลอง	 แหล่งน�้า	 ก�าจัดวัชพืช	 ขยะ	 และส่ิงกีดขวาง	 เพ่ือรักษาให้คูคลองกลับมามีสภาพสวยงาม	 สามารถ
ระบายน�้าได้ดแีละรวดเร็ว	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังและเน่าเสียในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนในเขตเทศบาลนครตรัง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางและขุดลอกแหล่งน้ำ		
ประจำ ปี 2564
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	 ในปีงบประมาณ	2564	เทศบาลนครตรัง	ได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับ
การก่อสร้างรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	ที่ซอยปอนด์ทอง	2	ข้างบ้านเลขที่	 17/13	 
ไปทางทศิเหนอืถงึบ้านเลขที	่17/45	เพิม่ขึน้	1	แห่ง	เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
น�้าท่วมขังและรอระบายในเขตเทศบาลนครตรัง

	 เทศบาลนครตรัง	 โดยงานควบคุมและตรวจสอบบ�าบัดน�้าเสีย	 ส�านักช่าง	 ระดมก�าลังเจ้าหน้าที่ร่วมกัน	 
ดูดส่ิงปฏิกูล	 ตะกอน	 เศษขยะ	 ทรายและโคลน	 และล้างท�าความสะอาดภายในบ่อพักและท่อระบายน�้าในเขต 
เทศบาลนครตรังตามจุดต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	การระบายน�้า	และป้องกันปัญหาน�้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน

โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ	

โครงการขุดลอกดูดโคลนในท่อระบายน้ำ	
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เทศบาลนครตรัง ประจำาปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

	 เทศบาลนครตรงั	มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั	คอื	การดแูลและพฒันาท้องถ่ิน	ตามพระราชบญัญตัิ 
เทศบาล	พ.ศ.	2496	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	14)	พ.ศ.	2562	และพระราชบัญญัติก�าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2542	 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2549		
	 เทศบาลนครตรัง	ต้ังอยู่เลขที่	103	ถนนวิเศษกุล	ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง
	 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ได้แก่	
	 	 1.	 พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	14)	พ.ศ.	2562	
	 	 2.	พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
	 	 	 ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2549
	 			 3.	ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
	 	 	 พ.ศ.	2548	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2561
	 			 4.	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน	 การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บ	 
	 	 	 รักษาเงิน	 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2547	 และแก้ไข 
	 	 	 เพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2561
	 			 5.		กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 เทศบาลนครตรัง	 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 จ�านวน	
825,050,000	 บาท	 (ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 จ�านวน	 830,248,800	 บาท)	 โดยแยกเป็น	 
งบบุคลากร	 จ�านวน	 378,105,400	 บาท	 งบด�าเนินงาน	 จ�านวน	 198,606,650	 บาท	 งบลงทุน	 
จ�านวน	 82,806,650	 บาท	 งบรายจ่ายอื่น	 จ�านวน	 22,380,000	 บาท	 งบเงินอุดหนุนจ�านวน	
16,370,790	บาท	และงบกลาง	จ�านวน	126,780,510	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2564

งบประมาณการเงิน
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สินทรัพย์

 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)

	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(สุทธิ)

หนี้สิน

	 รายได้รอการรับรู้	–	ระยะยาว	

ส่วนของทุน

	 เงินสะสม	

	 เงินทุนส�ารองเงินสะสม

ตามที่รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563งบแสดงฐานะการเงิน ผลกระทบ

จากการถือปฏิบัติ
 ตามที่ปรับปรุงใหม่ 
ณ  1 ต.ค. 2563

9,338,000.00

1,237,143,368.35

261,608,275.70

(9,338,000.00)

1,011,436,408.17

191,349,142.59

579,122.16

22,271,444.34

10,294,699.13

1,456,022,176.97

44,138,604.50

-

1,011,436,408.00

191,349,142.59

579,122.16

22,271,444.34

10,294,699.13

2,693,265,545.32

305,746,880.20

	 รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ก�าหนดและหนงัสอืกรมบญัชกีลาง	ที	่กค	0410.3/ว	731	ลงวนัที	่13	สงิหาคม	2564	เรือ่งแนวทางการจดัท�ารายงาน
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	แทนประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง	หลกัเกณฑ์และวิธีปฏบิติัการบนัทกึบญัช	ีการจดัท�าทะเบยีนและรายงานการเงนิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ลงวันที่	20	มีนาคม	พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 การจดัท�ารายงานการเงนิส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่30	กนัยายน	2564	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ไม่ได้แสดง
ข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ	เนื่องจากเป็นการจัดท�ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

เกณฑ์การจัดทำ	งบการเงิน

เทศบาลนครตรัง
(หน่วย:บาท)
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สินทรัพย์

ทุนของกิจการเฉพาะ

ทุนด�าเนินการ

สินทรัพย์

รายได้สะสม

สินทรัพย์

รายได้สะสม

ตามที่รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563

ตามที่รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563

ตามที่รายงานไว้เดิม
ณ 30 ก.ย. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติ

 ตามที่ปรับปรุงใหม่ 
ณ  1 ต.ค. 2563

 ตามที่ปรับปรุงใหม่ 
ณ  1 ต.ค. 2563

 ตามที่ปรับปรุงใหม่ 
ณ  1 ต.ค. 2563

1,073,856.00

-

253,904,983.85

17,818,836.52

23,086,110.72

497,351,791.48

35,371,972.67

(868,300.97)

5,997,077.25

5,128,776.28

-

-

-

-

205,555.03

     5,997,077.25

5,128,776.28

17,818,836.52     

23,086,110.72

497,351,791.48     

35,371,972.67

สถานธนานุบาล

โรงพยาบาล	และหน่วยบริการสาธารณสุข

โรงเรียน	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)
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(นางสาววนิดา	ทะระเกิด)
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง)
ปลัดเทศบาลนครตรัง

(นายสัญญา	ศรีวิเชียร)
นายกเทศมนตรีนครตรัง

สำ	หรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2564
งบแสดงผลการดำ	เนินงานทางการเงิน

รายได้

	 รายได้จัดเก็บเอง

	 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

	 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

	 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

	 ค่าตอบแทน

	 ค่าใช้สอย

	 ค่าวัสดุ

	 ค่าสาธารณูปโภค

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	 ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

	 ต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564

62,868,818.13

386,694,654.68

393,725,981.29

36,317,315.95

879,606,770.05

347,113,593.01

63,668,150.35

4,241,784.15

74,126,062.27

26,282,243.71

13,523,208.78

73,460,445.98

179,701,274.06

13,685,059.20

795,801,821.51

83,804,948.54

153.59

83,804,794.95

(หน่วย:บาท)
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(นางสาววนิดา	ทะระเกิด)
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง)
ปลัดเทศบาลนครตรัง

(นายสัญญา	ศรีวิเชียร)
นายกเทศมนตรีนครตรัง

สำ	หรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2564
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

	 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	

	 เงินลงทุนระยะสั้น

	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

	 ลูกหนี้	-	ระยะยาว

	 เงินลงทุนระยะยาว

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ

	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	สุทธิ

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564หมายเหตุ

305,596,564.95

215,565,188.67

1,458,362,426.72

5,189,523.58

126.60

1,984,713,830.52

4.35

221,391,402.81

1,121,237,283.85

181,496,307.36

3,357,757.13

20,529,760.67

1,548,012,516.17

3,532,726,346.69

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(หน่วย:บาท)
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(นางสาววนิดา	ทะระเกิด)
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง)
ปลัดเทศบาลนครตรัง

(นายสัญญา	ศรีวิเชียร)
นายกเทศมนตรีนครตรัง

สำ	หรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2564
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	

	 	 รายได้รับล่วงหน้า

	 	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง

	 	 เงินกู้ระยะสั้น

	 	 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

  รวมหนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

 รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 เงินสะสม	 	 	

	 เงินทุนส�ารองเงินสะสม	 	 	

	 รายได้สะสม	 	 	

	 ทุนด�าเนินการ	 	 	

	 ก�าไร/ขาดทุนสะสม	 	 	

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564หมายเหตุ

12,168,269.84

1,575,609.88

488,153.26

86,400.10

9,866.07

7,676,217.83

22,004,516.98

8,144,054.05

8,144,054.05

30,148,571.03

2,461,802,041.22

314,834,964.13

425,824,876.98

273,637,580.60

26,478,312.73

3,502,577,775.66

3,532,726,346.69

17

18

19

20

21

22

23

(หน่วย:บาท)
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(นางสาววนิดา	ทะระเกิด)
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง)
ปลัดเทศบาลนครตรัง

(นายสัญญา	ศรีวิเชียร)
นายกเทศมนตรีนครตรัง

สำ	หรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2564
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

1,840,322,352.23 

 5,128,776.28 

 1,500,260,781.47 

 3,345,711,909.98 

 17,044,600.24 

(29,227,640.94)

85,061,890.10

 83,804,794.95 

 3,502,395,554.33 

 29,207,640.94 

 -   

 -   

 29,207,640.94 

 -   

(29,207,640.94)

 -   

 26,478,312.73 

 26,478,312.73 

 253,904,983.85 

 

5,128,776.28 

 -   

 259,033,760.13 

 14,603,820.47 

 -   

(182,221.33)

 -   

 273,455,359.27 

 58,458,083.39 

 -   

 -   

 58,458,083.39 

 -   

 -   

 370,627,537.57 

(3,260,743.98)

 425,824,876.98 

 261,608,275.70 

 -   

 44,138,604.50 

 305,746,880.20 

 -   

-   

 -   

 9,088,083.93 

 314,834,964.13 

1,237,143,368.35 

-   

 1,456,122,176.97 

 2,693,265,545.32 

 

2,440,779.77 

(20,000.00)

(285,383,426.14)

 51,499,142.27 

 2,461,802,041.22 

เงินสะสม รายได้สะสม
ก�าไร/ขาดทุน

สะสม
ทุนด�าเนินการ

รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

เงินทุนส�ารอง

เงินสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - 

การปรับปรุงส่วนทุน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  หลังการปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2564 

การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน

การจ่ายจากส่วนของทุน

ปรับปรุงระหว่างปี

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ตามที่รายงานไว้เดิม

รายงานประจ�าปี 2564
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นครตรัง
เมืองงาม 
หลากวัฒนธรรม 
หลายความเชื่อ
“เมืองทับเที่ยง” (หรือ “นครตรัง” ในปัจจุบัน) เป็นเมืองศูนย์กลางด้านธุรกิจการค้ามาตั้งแต่อดีต  
ที่คราคร�่าไปด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ที่มาลงหลักปักฐานท�าธุรกิจการค้าและต่างน�า
วัฒนธรรมเดิมของตนติดตัวมาด้วย ทั้งวัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมการกิน และสถาปัตยกรรม 
ที่ได้ต่างผสมผสานจนเป็นเสน่ห์ของนครตรังจวบจนทุกวันนี้
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	 เมือ่พดูถงึการไปเทีย่วจงัหวดัตรงั	หลายคนคงคดิถงึชายหาด
ทะเลอนัดามนั	ของกนิอนัลอืชือ่	หรอืเทศกาลกนิเจกนัเป็นส่วนใหญ่	
แต่ยังมีอีกสถานที่ที่ชาวตรังรู้จักกันดีในเรื่องความศรัทธา	 เป็นท่ี
พึ่งทางจิตใจ	 อย่างวัดวาอาราม	 ที่อยากแนะน�าให้รู้จักกัน	 เพราะ
นอกจากจะมาไหว้พระ	ท�าบญุเพือ่ความเป็นสริมิงคลให้กบัชวีติแล้ว	
วัดในเขตเทศบาลนครตรังยังเป็นอีกสถานที่ส�าคัญทางศาสนา	 ที่มี
ความงดงามไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่น	ๆ	ด้วย

	 ไหว้พระพทุธสหิงิค์	พระประจ�าเมอืงตรงั	ภายในพระอโุบสถจตรุมขุ
อันสวยงาม	เพื่อขอโชคลาภขอพรได้ส�าเร็จดังปรารถนา	ด้วยดอกมะลิและ
ดอกดาวเรือง

	 มอีดตีพระเกจอิาจารย์ดงั	คือ	พระครูโอภาสวฒุคิณุ	(พ่อท่านแสง	 
ยโสธโร)	 ถือเป็นที่เคารพนับถือของชาวตรัง	 ทางวัดท�ามณฑป
ประดิษฐานรูปเหมือนพ่อท่านแสงไว้ด้านหน้าวัด	 ขอได้	 ไหว้รับ	 
สมประสงค์	ควรไปกราบไหว้สักครั้ง	หากบนบานต้องไข่ต้ม	ขนมโค	
ประทัด	สุดแต่จะพิจารณา

 วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง

 วัดคลองน้ำาเจ็ด

ไหว้พระเสริมมงคล

วัดในตรัง6
รายงานประจ�าปี 2564
เทศบาลนครตรัง 82



	 เขตเทศบาลต�าบลโคกหล่อมีพระพุทธรูป
โบราณที่ชาวบ้านเรียกขานว่าหลวงพ่อกาแก้ว	
และหลวงพ่อการาม	 ทั้งสองกาเป็นที่เลื่องลือใน
ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพทุธรูปทีป่ระดษิฐานอยูใ่น 
อุโบสถ	 มีผู้คนน�าประทัดมาจุดถวายจ�านวนมาก
ในแต่ละวัน

	 มีพระมหาเจดีย์	 บรรจุพระบรมสารีริกธาต	ุ
พระพุทธรูปที่สวยงาม	 ในด้านพุทธลักษณะที่หา 
กราบไหว้บูชาได้ยาก	 และรูปเหมือนพระราชสาร
โสภณ	 (พ่อท่านช้วน)	 พระมหาเถระที่เปี่ยมด้วย 
เมตตาซึง่ประดษิฐานอยูใ่นพระวหิาร	วดัตนัตยาภริม	 
เพื่อเสริมบารมี	 เสริมดวงให ้ เจริญก ้าวหน ้า	 
ท�าการค้าให้ประสบผลส�าเรจ็	รวมทัง้	หน้าทีก่ารงาน 
เจรญิก้าวหน้า	น�าดอกมะล	ิมาบชูาเพือ่ให้มชีือ่เสยีง
เป็นที่รู้จักขจรไกล

	 วัดหน้าเขามีพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์
เป็นทีเ่คารพสกัการะของพีน้่องชาวไทยเชือ้สายจนี
มานาน	คือ	พระพุทธซ�าปอกง	ประดิษฐานในวิหาร
หน้าวัดมัชฌิมภูมิ	 ใครได้ไปกราบไหว้ขอพรชีวิตจะ
รุ่งเรือง	สมตามความปรารถนา

	 มพีระเกจสิายเขาอ้อทีป่ระชาชนเคารพบชูามาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน	 แม้ท่านได้ละสังขารไปแล้วหลายปี	 ต้ังแต่	 พ.ศ.	 
2503	 คือ	 พระบริสุทธศีลาจาร	 (พ่อท่านวัน	 มะนะโส)	 ขอได	้
ไหว้รับ	 จะบนบานประทัด	 รูปปั้นวัวชน	 หัวหมู	 สุดแล้วแต่จะ 
บนบาน	ตัง้จติอธษิฐานจะได้ดัง่ตัง้ใจ		ตามชือ่วดัประสิทธิชัยย่อม
ชนะทกุอย่างข้ามพ้นทกุเรือ่งเป็นความเชือ่มานมนาน	พร้อมทัง้
มีความคลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวง

 วัดสาริการาม

 วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง

 วัดมัชฌิมภูมิ

 วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน)

83Annual Report 2021
TRANG MUNICIPALITY



	 นอกเหนือจากวัดวาอารามที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพี่น้องชาวตรังแล้ว	 
ในเขตเทศบาลนครตรงัยงัมสีถานทีอ่กีแห่งหนึง่	ทีเ่ป็นศนูย์รวมจติใจ	ความเชือ่ของ
พี่น้องชาวตรังเชื้อสายจีน	 อย่าง	 ‘ศาลเจ้าจีน’	 ที่หลายคนรู้จักศาลเจ้าในจังหวัด
ตรงัจากเทศกาลกนิเจทีม่ชีือ่เสยีง	แต่อาจจะไม่รูจ้กัศาลเจ้าอกีหลายแห่งทีม่คีวาม
ศักดิ์สิทธิ์	เก่าแก่	งดงามด้วยความเชื่อที่อยู่คู่นครตรังมาเป็นเวลานาน

	 ศาลเจ้าเปากง	 หรือเปาบุ ้นจิ้น	 เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและมีความส�าคัญคู ่เมืองตรังมาเป็นเวลานาน	 
เป็นศาลเจ้าเปาบุ้นจิ้น	 1	 เดียวในประเทศไทย	 และประเทศไทยเป็น	 1	 ใน	 27	 ศาลเจ้าเปาบุ้นจิ้นทั่วโลก	 เดิมตั้งอยู ่
ในตลาดท่ากลาง	 จังหวัดตรัง	 แต่ผู้คนให้ความสนใจมากจึงไม่สามารถรับจ�านวนผู้ที่เข้ามาสักการะได้	 จึงมีการก่อตั้ง 
ศาลเจ้าเปากงแห่งใหม่ขึ้นมา	 เพื่อรองรับผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มที่	 โดยมีการก่อตั้งในปี	 พ.ศ.	 2518	
ปัจจุบนัศาลเจ้าเปากงมช่ืีอเสยีงเรือ่ง	โรงทาน	เพราะศาลเจ้ามกีารเลีย้งอาหารเจชาวตรงัในวนัส�าคญัต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นทีรู่ก้นั 
ของชาวตรัง	 โดยปกติศาลเจ้าเปากงจะเปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะในทุก	 ๆ	 วัน	 ภายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมฝาผนัง 
เพื่อเล่าเหตุการณ์ในอดีตต่าง	ๆ	

	 ศาลเจ้ากิวอ๋องเอีย่	เป็นศาลเจ้าทีเ่ก่าแก่อยูคู่เ่มอืงตรงัมาเป็นเวลานาน	และเป็นทีรู่จ้กักนัของชาวตรงั	โดยศาลเจ้า
จะมีพิธีกรรมต่าง	ๆ	ในแต่ละเทศกาล	ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมมาจากหลากลายที่	มารวมตัวกัน	ทั้งชาวตรังเองและผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างจังหวัด	รวมทั้งชาวต่างชาติ	โดยเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุด	นั่นก็คือ	“เทศกาลกินเจ”	เป็นเทศกาลที่ศาลเจ้า 
กิวอ๋องเอี่ยจัดขึ้นใหญ่ที่สุดในรอบปี	นอกจากเทศกาลที่จัดขึ้น	ก็สามารถเข้ามาสักการะได้ตามปกติในทุก	ๆ 	วัน		ภายใน
ศาลเจ้ามีองค์ศักดิ์สิทธิ์มากมายให้สักการะ	เช่น	องค์พระกิวอ๋องไต่เต่	พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม	เจ้าพ่อเสือ	เป็นต้น

 ศาลเจ้าเปากง ที่ตั้ง : 128 ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

 ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ที่ตั้ง : 169 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ 
เก่าแก่คู่นครตรัง
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	 ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม	 นับเป็นอีกศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มากอีกแห่งหนึ่งที่อยู่คู่เมืองตรังมาเป็นเวลานาน	 
โดยจะมพีธิกีรรมตามเทศกาลต่าง	ๆ 	เช่นเดยีวกนั	โดยเทศกาลทีเ่ป็นทีน่ยิมกค็อื	“เทศกาลกนิเจ”	ซึง่กถ็อืเป็นอกีศาลเจ้า 
ที่มีผู้คนมาร่วมเทศกาลเป็นจ�านวนมากเช่นกัน	 นับว่าเป็นศาลเจ้าที่คู่กันมากับศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ยเลยก็ว่าได้	 นอกจาก
เทศกาลต่าง	ๆ 	กส็ามารถเข้าไปกราบไหว้สกัการะได้ตามปกตใินทกุ	ๆ 	วนั	และยงัมกีารแก้ปีชงเพือ่เสรมิสริมิงคลอกีด้วย	
ภายในศาลเจ้ามีองค์ศักดิ์สิทธิ์มากมายให้สักการะ	เช่น	เจ้าพ่อหมื่นราม	เจ้าพ่อเขาตก	ไต่เซี่ยฮุคโจ้ว		

	 ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย	 นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง	 ถือเป็นศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมเรื่องการไหว้พระ 
ขอพรต่าง	ๆ 	จากองค์ศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้า	มีหลากหลายคนประสบความส�าเร็จจากการมากราบไหว้สักการะขอพร 
ที่นี่	 ท�าให้มีการบอกต่อกันโดยทั่วกัน	 (ความเชื่อส่วนบุคคล)	 โดยปกติศาลเจ้าจะเปิดให้เข้ามาสักการะในทุก	 ๆ	 วัน	 
ใครมาเมืองตรังก็ต้องแวะเวียนกันเข้ามากราบไหว้	รอบ	ๆ	ศาลเจ้ามีให้ท�าทานตามความสมัครใจของสายบุญทั้งหลาย	
ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลา	 ให้อาหารปลาในบ่อ	 ซ่ึงถือว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียว	ทั้งไหว้พระขอพร	ท�าบุญ 
ท�าทาน	เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต	

 ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ที่ตั้ง : 133/126 ซ.รัษฎา 9 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

 ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย 
 ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง 
 ที่ตั้ง :  ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

85Annual Report 2021
TRANG MUNICIPALITY



	 เทศบาลนครตรัง	 โดยคณะผู้บริหารเทศบาล	 น�าโดย	 ดร.สัญญา	 
ศรีวิเชียร	 นายกเทศมนตรีนครตรัง	 พร้อมด้วย	 นายถนอมพงศ์	 หลีกภัย	 
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง	 สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง	 และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ส�ารวจเขาหนองยวน	 เพื่อเตรียมปรับปรุงให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงพหุวัฒนธรรม
	 โดยได้มอบหมายให้ส�านักช่าง	ประเมินและวางแนวทางในการปรบัปรงุ
ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร	และจะด�าเนนิการสร้างลฟิท์เพือ่ให้ประชาชน
ได้ขึ้นไปสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี ้
จะด�าเนินการท�าสกายวอล์คเช่ือมโยงพหวัุฒนธรรม	ศาสนาพทุธ	ศาสนาครสิต์	
และศาสนาอิสลาม	ซึ่งจะเป็นเส้นทางการศึกษาเรียนรู้ด้านศาสนาที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวได้	 อย่างไรก็ตามหากด�าเนินการส�าเร็จตามที่ 
ต้ังเป้าหมายไว้จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังจังหวัดตรังได้มากขึ้น
และเป็นการสร้างรายได้	สร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

โครงการในอนาคต	
นครตรังพัฒนารมณียสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม	(เขาหนองยวน)

พัฒนาเขาหนองยวน	
สู่สถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงพหุวัฒนธรรม
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	 เทศบาลนครตรัง	 โดย	 ดร.สัญญา	 ศรีวิเชียร	
นายกเทศมนตรีนครตรัง	 เปิดเผยว่า	 ตามนโยบาย
ด ้านสาธารณสุขที่ ได ้มีการแถลงต ่อสภาเทศบาล 
นครตรงั	และมอบหมายให้กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	 
เทศบาลนครตรัง	โดยหนึ่งในนโยบาย	คือ	ปรับปรุงศูนย์ 
บริการสาธารณสุข	 ให้มีมาตรฐาน	 พร้อมวัสดุอุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่เพียงพอ	 มีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์
แผนไทยมาประจ�า	 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งในขณะนี้ได้ด�าเนินการก่อสร้าง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครตรัง	 บริเวณ 
บ้านพักพนักงานเทศบาลนครตรัง	 ถนนรักษ์จันทน์	 
ต�าบลทับเที่ยง	โดยก่อสร้างเป็นอาคาร	4	ชั้น	แต่ละชั้น

โครงการในอนาคต	
นครตรังก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครตรัง
เพื่อการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่รวดเร็วขึ้น

ห่วงใย	ดูแล	สุขภาพของประชาชน

ประกอบด้วย	 ชั้น	 1	 สถานบริการทางการแพทย์มีห้อง
ตรวจโรค	ห้องท�าแผล	ห้องจ่ายยา	และห้องทะเบยีนและ
บัตร	ห้องพักแพทย์พร้อมห้องน�้า	ชั้นที่	2	ประกอบด้วย	 
ห้องบริการทันตสุขภาพ	 ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ	์ 
ห้องท�างาน	ชัน้ที	่3	เป็นส�านกังาน	ชัน้ที	่4	เป็นห้องประชมุ	
ห้องสัมมนา	มีความจุ	120	คน	และลานสันทนาการ	
	 ส�าหรับการเปิดโรงพยาบาลดังกล่าวนี้	จะช่วยให้
พี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลนครตรัง	 ได้เข้าถึง
บรกิารด้านสาธารณสขุได้รวดเรว็และง่ายยิง่ขึน้	โดยจะมี
แผนกต่าง	ๆ 	มีแพทย์เฉพาะทางที่สามารถรองรับอาการ
เจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนได้	 และลดความแออัด 
ของผู้รับบริการจากโรงพยาบาลตรังอีกด้วย
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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
หน้าห้องนายกเทศมนตรีนครตรัง	 	 	 075	-	218202
งานทะเบียนราษฎรและบัตร	 	 	 075	-	210193
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 	 	 075	–	218777		หรือ		199
ส�านักปลัดเทศบาล	 	 	 075	–	210786
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		 	 	 075	-	214018
ส�านักช่าง		 	 	 	 075	-	210783
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 	 	 075	-	214020
กองสวัสดิการสังคม	 	 	 075	-	221210
กองคลัง	 	 	 	 	 075	-	210782
ส�านักการศึกษา	 	 	 075	–	218822
กองการเจ้าหน้าที่		 	 	 064	-	2711733
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
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ		 	 	 075	-	590082
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลนครตรัง

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

ระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  
รายการรู้เห็นเป็นข่าว	
ทุกวันจันทร์	-	วันศุกร์	
เวลา	13.20	-	14.00	น.

เว็บไซต์เทศบาลนครตรัง 
www.trangcity.go.th
สแกนเพื่อติดตามข่าวสาร
 

Facebook	/แฟนเพจ	
PR	Nakorntrang	News
สแกนเพื่อเป็นเพื่อนกับเรา	

 
วารสารนางฟ้าสาร	ทุก	2	เดือน

รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

ป้ายประชาสัมพันธ์
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ที่ปรึกษา 
	 นายสัญญา	ศรีวิเชียร		 	 นายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นายวีร์รัศมิ์	เจือกโว้น		 	 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นายถนอมพงศ์	หลีกภัย		 	 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นายนิวรณ์	แสงวิสุทธิ์		 	 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นางสุดใจ	ทองย้อย			 	 รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นายแบบ	ขวัญอ่อน			 	 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นายวัฒนา	ณ	ระนอง		 	 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นายปรีดิ์ปราโมทย์	เลิศวรภัทร		 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นายกิตติพงษ์	เลิศพลังเวทย์			 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง 
	 นางระรวย	เชาวน์เสฏฐกุล		 	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง 

บรรณาธิการ
	 นายวัลลภ	ช่วยบ�ารุง		 	 ปลัดเทศบาล

กองบรรณาธิการ 
	 นางจันทิพย์	รังสิปราการ		 		 รองปลัดเทศบาล
		 นางสาวน�้าทิพย์	แสงศรีจันทร์		 รองปลัดเทศบาล
		 นายวิจิตร	ด้วงอินทร์			 	 ผู้อ�านวยการส�านักช่าง
	 นายฉัตรชัย	มธุรศิลป์		 	 ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
	 นางบ�าเพ็ญ	ศรีมะณี			 		 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	 นายฉัตรชัย	ชูผอม	 	 	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
	 นายณรพนธ์	พักตร์จันทร์		 	 หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
       รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นายวรรณะวิทย์	ขวัญแก้ว		 		 ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา 
	 นางสิริอร	ธนภพ		 	 	 หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล 
	 นายอาธร	อุคคติ	 	 	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อ�านวยการผลิต
	 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เทศบาลนครตรัง
	 เลขที่	103	ถนนวิเศษกุล	ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	92000
 	 075	-	218017	ต่อ	1220
 	 www.trangcity.go.th
 	 trang_city@yahoo.com

ออกแบบและพิมพ์
 	 หจก.เวิลด์มีเดีย	กราฟฟิค	
	 	 	 เลขที่	2	ถนนทุ่งเสา	2	ต�าบลหาดใหญ่	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110
 	 081	-	7667505,	080	-	7079393

คณะผู้จัดท�า
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