
 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2562 -2564) 

 

 
 
 

จัดท าโดย 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 



 
ค าน า 

 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ องค์การการท่องเที่ยว
โลกได้พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวระหว่างประเทศถึง 1,600 ล้านคน ใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนาคาดว่ามีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ประเทศไทยมีนโยบายที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและ
ประเทศอย่างมหาศาล (เทิดชาย ช่วยบ ารุง,2552) 
 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครตรังจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ าปีงบประมาณ 
2562 – 2564 เป็นการจัดท าแผนระยะสั้น เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบด้วย
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 6.5.4 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในระยะปานกลางถึงระยะยาว เพ่ือให้ทราบ
ทิศทางและความต้องการพัฒนาในอนาคต โดยให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้กระบวนการวางแผนของ
ท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาถูก
น าไปใช้ปฏิบัติจริง  
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บทท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปและโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลนครตรัง 

1. ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนคตรัง 
 เดิมเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัด
ตรัง ได้ถูกจัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 
เทศบาลเมืองตรังได้เปิดด าเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่ท าการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเป็นส านักงาน ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล 
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2484 
เทศบาลได้ท าการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิมโดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
แล้วด าเนินการเรื่อยมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 
ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 14.77 ตารางกิโลเมตร 
จากนั้นการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับอาคารส านักงานเทศบาลเดิมสภาพ
คับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายส านักงานให้กว้างขวางขึ้นเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น จึงได้ท าการก่อสร้างส านักงานเทศบาลขึ้นใหม่ โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจ านวนเงิน 7,980,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างส านักงานเทศบาลหลังใหม่ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น ทรงไทย ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2521 และได้ท าพิธีเปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 เทศบาลนครตรังได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครตรังเป็น
รูปพระอาทิตย์ ทะเล และนางฟ้าถือดวงแก้ว เพราะชื่อของท้องที่ คือ ตรัง หมายความว่า รุ่งอรุณ และตรังเป็น
จังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดกับฝั่งทะเลด้านตะวันตก นางฟ้าถือดวงแก้ว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและสุขสมบูรณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

2. ที่ตั้ง 
ส านักงานเทศบาลนครตรัง ตั้งอยู่เลขท่ี 103 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นเนินสูงๆ ต่ าๆ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลทับเที่ยง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 14.77 
ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากที่ตั้งจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 

ทิศเหนือ จด ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ทิศใต ้ จด ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก จด ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ทิศตะวันตก จด ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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3.1 ลักษณะอากาศโดยท่ัวไป   
    โดยเหตุที่ว่า ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกค่อนไปทางใต้

ของภาคใต้ เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน จึงได้รับอิทธิพลจาก
ลมนี้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  ฉะนั้นในช่วงเวลาข้างต้น จังหวัดตรังจึงมีฝนตกชุกมาก 
และเมื่อมรสุมนี้อ่อนก าลังลงก็จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดเข้ามาแทนที่ เนื่องจากจังหวัด
ตรังอยู่ทางด้านปลายลม จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมนี้ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ตอนต้นของฤดูมรสุมนี้ คือ 
ในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนก็ยังมีฝนตกชุกอยู่ หลังจากนี้ไปฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงตามล าดับ 

3.2 ฤดูกาล   
ฤดูกาลของจังหวัดตรัง แบ่งตามลักษณะ ตามอากาศของประเทศไทย ได้เป็น 2 ฤดู 
1) ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของลมมรสุม หลังจากนี้สิ้นสุด

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน แต่ไม่
ร้อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร อยู่ใกล้ทะเล ไอน้ าจากทะเลท าให้อากาศคลายความร้อนลงมาก 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง
เป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆอีกด้วย ท าให้มีฝนตกมาก ฝนสูงสุดอยู่
ในเดือนกันยายน 

3.3 อุณหภูมิ   
เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับลมมรสุมอย่างเต็มที่ คือ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท าให้
ได้รับไอน้ าและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่สูงมากนัก และอากาศไม่ร้อนนักในฤดูร้อน อากาศจะอุ่น
ในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็นบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 29.1 องศาเซลเซียส เดือน
มีนาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด 

3.4 ความชื้นสัมพัทธ์   
ความชื้นสัมพัทธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคัญตลอดทั้งปี ดังนั้นจังหวัดตรังจึงมี

ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูอย่างเต็มที่ มรสุมทั้งสองนี้ได้พัด
ผ่านทะเลและมหาสมุทร จึงได้พาเอาไอน้ าและความชุ่มชื้นมาด้วย ท าให้บริเวณจังหวัดตรัง มีความชุ่มชื้นและ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นเวลานาน 

3.5 ปริมาณน้้าฝน   
ตรังเป็นจังหวัดที่มีฝนตกในเกณฑ์แล้งเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยกัน เนื่องจาก

จังหวัดตรังอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้จึงได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ ปริมาณน้ าฝนในฤดู
มรสุมนี้จึงมีมาก แต่ได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้อย  

(ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัด ปี 58 ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง) 
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4. ด้านการเมือง/การปกครอง 
4.1 เขตการปกครอง 

ล้าดับที่ ชื่อชุมชน ล้าดับที่ ชื่อชุมชน ล้าดับที่ ชื่อชุมชน 
1 บ้านหนองยวน 1 23 บ้านโพธิ์ 1 45 ศรีตรัง 5 
2 บ้านหนองยวน 2 24 บ้านโพธิ์ 2 46 ศรีตรัง 6 
3 บ้านหนองยวน 3 25 โคกขัน 1 47 โป๊ะเซ้ง 1 
4 บ้านหนองยวน 4 26 โคกขัน 2 48 โป๊ะเซ้ง 2 
5 บางรัก 1 27 โคกขัน 3 49 วังตอ 1 
6 บางรัก 2 28 สวนจันทร์ 1 50 วังตอ 2  
7 บางรัก 3 29 สวนจันทร์ 2 51 ท้ายพรุ 
8 บางรัก 4 30 สวนจันทร์ 3 52 หลังสนามกีฬา 
9 หนองปรือ 31 สวนจันทร์ 4 53 วิเศษกุล 1 

10 วัดกุฎยาราม 1 32 หลังควนหาญ 1 54 วิเศษกุล 2 
11 วัดกุฎยาราม 2 33 หลังควนหาญ 2 55 วิเศษกุล 3 
12 วัดกุฎยาราม 3 34 ควนขัน 1 56 วิเศษกุล 4 
13 วัดกุฎยาราม 4 35 ควนขัน 2 57 ตรอกปลา 1 
14 วัดกุฎยาราม 5 36 ควนขัน 3 58 ตรอกปลา 2 
15 ท่ากลาง 1 37 ควนขนุน 59 ตรอกปลา 3 
16 ท่ากลาง 2 38 โคกยูง 60 ย่านการค้า 1 
17 ท่าจีน 39 สรรพากร 1 61 ย่านการค้า 2 
18 น้ าผุด 40 สรรพากร 2 62 ย่านการค้า 3 
19 นาตาล่วง 1 41 ศรีตรัง 1 63 ย่านการค้า 4 
20 นาตาล่วง 2 42 ศรีตรัง 2 64 ต้นสมอ 
21 กะพังสุรินทร์ 1 43 ศรีตรัง 3 65 คลองน้ าเจ็ด 1 
22 กะพังสุรินทร์ 2 44 ศรีตรัง 4 66 คลองน้ าเจ็ด 2 

(ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครตรัง) 
4.2  เขตการเลือกตั้ง 

เทศบาลนครตรัง แบ่งชุมชน ออกเป็น 4 เขตการเลือกตั้ง ดังนี้ 
ล้าดับที่ ชื่อชุมชน ล้าดับที่ ชื่อชุมชน 

เขต 1 เขต  3 
1 บ้านหนองยวน 1 33 ควนขัน 
2 บ้านหนองยวน 2 34 ควนขนุน 
3 บ้านหนองยวน 3 35 โคกยูง 
4 บ้านหนองยวน 4 36 สรรพากร 
5 บางรัก 1 37 ศรีตรัง 1 
6 บางรัก 2 38 ศรีตรัง 2 
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ล้าดับที่ ชื่อชุมชน ล้าดับที่ ชื่อชุมชน 
7 บางรัก 3 39 ศรีตรัง 3  
8 บางรัก 4 40 ศรีตรัง 4 
9 หนองปรือ 41 ศรีตรัง 5  

10 ท่ากลาง 1 42 ศรีตรัง 6 
11 ท่ากลาง 2 เขต  4 
12 ท่าจีน 43 โป๊ะเซ้ง  1 
13 น้ าผุด 44 โป๊ะเซ้ง  2 
14 นาตาล่วง 1 45 วังตอ  1 
15 นาตาล่วง 2 46 วังตอ  2 
16 วัดกุฏยาราม 1 47 ท้ายพรุ 
17 วัดกุฏยาราม 2 48 หลังสนามกีฬา 
18 วัดกุฎยาราม 3 49 วิเศษกุล 1 
19 วัดกุฏยาราม 4 50 วิเศษกุล 2 
20 วัดกุฏยาราม 5 51 วิเศษกุล 3  

เขต  2 52 วิเศษกุล 4 
21 กะพังสุรินทร์  1 53 ตรอกปลา 1 
22 กะพังสุรินทร์  2 54 ตรอกปลา 2 
23 บ้านโพธิ์ 1  55 ตรอกปลา 3 
24 บ้านโพธิ์ 2 56 ย่านการค้า 1 
25 โคกขัน  1 57 ย่านการค้า 2 
26 โคกขัน  2 58 ย่านการค้า 3  
27 โคกขัน  3 59 ย่านการค้า 4 
28 สวนจันทน์ 1 60 ต้นสมอ  
29 สวนจันทน์ 2 61 คลองน้ าเจ็ด 1 
30 สวนจันทน์ 3 62 คลองน้ าเจ็ด 2 
31 สวนจันทน์ 4   
32 หลังควนหาญ 1    
33 หลังควนหาญ 2   

 
4.3 ประชากร   

ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บ้าน (ครัวเรือน) 23,983 24,504 24,719 
ประชากรชาย (คน) 28,231 27,930 27,771 
ประชากรหญิง (คน) 32,278 32,039 31,784 
รวมประชากร (คน) 60,509 59,969 59,555 
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ช่วงอายุและจ้านวนประชากร  ในปี พ.ศ. 2559  ดังนี้ 
รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 18 ปีขึ้นไป 19,570 23,836 43,406 
2. ประชากรวัยเด็ก (0-15 ปี) 7,325 7,078 14,403 
3. ประชากรวัยแรงงาน (16-59 ปี) 16,537 19,434 35,971 
4. ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 3,909 5,272 9,181 
5. ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ (15-44 ปี) 11,904 13,558 25,462 
 

 
(ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎรและบัตร  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง) 
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5. สภาพทางสังคม 
    5.1 การศึกษา  

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา 
จ้านวน 
(แห่ง) 

1. สังกัดเทศบาลนครตรัง  
    1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
    1.2 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 
     - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
     - โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
     - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
     - โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
     - โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 

 
 

ก่อนวัยเรียน 
ก่อนวัยเรียน 

 
อนุบาล – ม.ต้น 

อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล – ม.ต้น 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

อนุบาล 

 
2 
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2.สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง/สพป.ตรัง เขต 1  
    2.1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
    2.2 โรงเรียนอนุบาลตรัง 

 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

2 
 

3. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน /สพม.13  
(ตรัง-กระบี่) 
    3.1 โรงเรียนสภาราชิน ีจังหวัดตรัง 

ม.ต้น – ม.ปลาย 1 

4. สังกัดส้านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
    4.1 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 
    4.2 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 
    4.3 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
    4.4 โรงเรียนทับเที่ยงฮ่ัวเฉียว 
    4.5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 
    4.6 โรงเรียนดรุโณทัย 
    4.7 โรงเรียนพรศิริกุล 
    4.8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
    4.9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 

 
อนุบาล - ประถม 

อนุบาล 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล – ม.ต้น 
ประถม – ม.ต้น 

อนุบาล – ม.ปลาย 
ม.ต้น – ม.ปลาย 
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5. สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    5.1 พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

 
ม.ต้น – ม.ปลาย 

1 

6. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    6.1 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
    6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต  ศูนย์ตรัง 

 
ปริญญาตรี – ปริญญา

โท 

2 
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7. สังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
    7.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เมืองตรัง 

 
ประถม – ม.ปลาย 

1 

8. สังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    8.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 
ปริญญาตรี 

1 

(ท่ีมา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 
        5.2  สาธารณสุข 

(1) ภาครัฐ 
 (1.1) โรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาลตรัง) จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนโคกขัน  
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 (1.2) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิเศษกุล  ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนวัดนิโครธ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยู่บริเวณถนนท่ากลาง  ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

(2) ภาคเอกชน  มีโรงพยาบาลเอกชน  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 
 - โรงพยาบาลวัฒนแพทย์     ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทลุง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตั้งอยู่บริเวณถนนโคกขัน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลราชด าเนิน      ตั้งอยู่บริเวณถนนไทรงาม ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลตรังชาตะสงเคราะห์ ตั้งอยู่บริเวณถนนห้วยยอด ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง  
 (3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน  292 คน  
        5.3  การสังคมสงเคราะห์ 
 - ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน  จ านวน  6,670  คน 
 - ผู้พิการที่ลงทะเบียน  จ านวน    926  คน 
 - ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียน จ านวน      26  คน 
6. ระบบบริการพื้นฐาน 
        6.1 การคมนาคมขนส่ง 
 (1) ถนน 
 - ถนนในความรับชอบของกรมทางหลวง  จ านวนทั้งหมด 5 สาย 
 - ถนนทางหลวงท้องถิ่น   จ านวนทั้งหมด 244 สาย 
 (2) การคมนาคมขนส่งทางบก 
 - สถานีรถไฟ    จ านวน   1  แห่ง 
  - สถานีขนส่งผู้โดยสาร   จ านวน   1  แห่ง 
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  - รถโดยสารสองแถว ประจ าทางภายในตัวเมือง ซึ่งร่วมด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง และ หจก.ท่ากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีส้ม และสายที่ 8 สายสีน้ าเงิน ให้บริการทุก
วันไม่มีวันหยุด รถจะออกทุก 30 นาที  
  - รถโดยสารอ่ืน ๆ ได้แก่  ตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งรถตู้ รถแท็กซ่ีบริการ
ระหว่างอ าเภอหรือระหว่างจังหวัด 
         6.2  การไฟฟ้า 
  -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  23,694  ครัวเรือน 
  -  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  100 % 
  -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  244  สาย 

(ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558) 
         6.3 การประปา 

- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา    จ านวน   15,445   หลังคาเรือน 
  - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา   คือ  ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 
   - ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้    จ านวน   23,040  ลบ.ม. / วัน 

- ปริมาณน้ าประปาที่ต้องการ    จ านวน   10,175   ลบ.ม. / วัน 
  - แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา  คือ  แม่น้ าตรัง 
  - แหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา   คือ  แม่น้ าตรัง   

 (ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558) 
         6.4  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  ไปรษณีย์ตรัง และไปรษณีย์ทับเที่ยง    
 - สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน  27  แห่ง  ได้แก่  สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ /  
รุ่งตะวันเรดิโอ / OK radio / แฮปปี้ เรดิโอ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 
101 เรดิโอ / Vision Radio / คนย่านตาขาว / เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / 
เมาท์ซี่ ปากดี เรดิโอ / Line FM / ต าหนักจันทร์ เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุ่ง / คนรักษ์ถิ่นตรัง / 
เสียงแห่งธรรม / คนเพ่ือชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษาปลันดา / เขาพระวิเศษ / 
คนเพ่ือชีวิต   
 - สถานีวิทยุโทรทัศน์  จ านวน  10  แห่ง  ได้แก่   ช่อง 3 / ช่อง 5 / ช่อง 7 / ช่อง 9 / Thai PBS / 
TNN 24 / Spring NEWS / Farm Channel / บริษัทเคเบิลมี เดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ศรีตรั ง เคเบิล ทีวี ) / 
สถานีโทรทัศน์ตรังแชนแนล IPM 
 - หนังสือพิมพ์  จ านวน  11  ฉบับ  ได้แก่   มติตรัง / รักษ์ตรัง / ตรังนิวส์ / อันดามันไทม์ / วารสาร
หอการค้า / ตรังแนวหน้า / คนตรัง / อมตะนิวส์ / ข่าวเมืองตรัง / ทับเที่ยงนิวส์ / ตรังไทม์  
 - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล  ครอบคลุม  80  เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล 
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 09.00 น. , 15.30 - 16.30 น.   

(ท่ีมา : ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน  ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 
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  6.5 การระบายน้้า 
 - ราง/ท่อระบายน้ า จ านวน 244 แห่ง รวมระยะทาง 91.6 กิโลเมตร 
 - ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ าทั้ง 2 ด้านของถนน จ านวน 244 สาย ระยะทาง 91.6 กิโลเมตร 
 - ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียว จ านวน – สาย ระยะทาง – กิโลเมตร 
 - ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ า จ านวน – สาย ระยะทาง – กิโลเมตร 
 - บริเวณท่ีมีน้ าท่วมถึง จ านวน 3 ชุน คือ ชุมชนควนขัน ชมุชนควนขนุน และชุมชนสนามกีฬา 
 - ระยะเฉลี่ยที่มีน้ าทว่มขังนานที่สุด 3-5 วัน ประมาณพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 
 - สาเหตุของน้ าท่วมขังเกิดจาก เป็นพื้นที่ต่ า ท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 
 - เทศบาลนครตรังได้มีการท าความสะอาดราง / ท่อระบายน้ า ปีละ 2 ครั้ง 

(ท่ีมา : ส านักการชาง ส านักงานเทศบาลนครตรัง) 
 6.6 การบ้าบัดน้้าเสีย 
 - วิธีบ าบัดน้ าเสียท าโดย เทศบาลนครตรัง 
 - ปริมาณน้ าเสีย 5,600 ลบ.ม./วัน 
 - ปริมาณน้ าเสียที่บ าบัดได้ 5,300 ลบ.ม./วัน 
 - ทางระบายน้ าหลักในเขตเทศบาลนครตรัง ได้แก่ คลองน้ าเจ็ด คลองห้วยยาง (น้ าที่ผ่านการบ าบัดสู่
คลองปอน) และแนวท่อส่งน้ าเสีย ระบบรวบรวมน้ าเสีย แบบท่อระบายน้ ารวม 14,700 เมตร 
 - ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้ คือ ระบบสระเติมอากาศ จ านวน 1 แห่ง 

(ท่ีมา : งานบ าบัดน้ าเสีย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ส านักงานเทศบาลนครตรัง) 
7.  ระบบเศรษฐกิจ 
         7.1  การท่องเที่ยว    
   - สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรัง  ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  สวนสาธารณะสระกะพัง
สุรินทร์  สวนสาธารณะสังขวิทย์  สวนสาธารณะทับเที่ยง  และเขาหนองยวน 
  - สนามกีฬา  ได้แก่  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) 
  - สวนสุขภาพ  ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  สวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ 
  7.2  อุตสาหกรรม   
  -  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  113  แห่ง 
  -  ร้านค้า บริษัท โรงงาน (จ าหน่ายสะสมผลิตอาหาร) จ านวน  308  แห่ง 
    7.3  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  -  ธนาคาร     จ านวน     29  แห่ง 
  -  บริษัท     จ านวน   725  แห่ง  * ข้อมูลรวมทั้งจังหวัด  
  -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    จ านวน   947  แห่ง  * ข้อมูลรวมทั้งจังหวัด 
  -  สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน     11  แห่ง 
  -  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   จ านวน       6  แห่ง  
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  - ตลาดสด     จ านวน        3  แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์     จ านวน        1  แห่ง 
  - โรงแรม     จ านวน       16 แห่ง 
  - ร้านอาหาร   จ านวน     270 แห่ง 
  - ร้านค้าต่างๆ   จ านวน  2,178 แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์     จ านวน        1  แห่ง 

(ท่ีมา : ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง  และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ส านักงาน
เทศบาลนครตรัง) 

8.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
8.1  ข้อมูลด้านการเกษตร 

 พ้ืนที่การเกษตรที่มีในเขตเทศบาลนครตรังเป็นพ้ืนที่ไม่มากนัก  เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกดั้งเดิม อยู่ในชุมชนบางรัก หนองยวน นาตาล่วง โคกขัน วัดนิโครธ นอกจากนั้น
เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว อยู่ในพื้นท่ีชุมชนควนขัน คลองน้ าเจ็ด สรรพากร ท่าจีน  

8.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร น้ าฝน  บ่อน้ าตื้น  คลองน้ าเจ็ด  คลองท่าจีน  คลองไฟ  
คลองนางน้อย  และแม่น้ าตรัง 

8.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากินน้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  การประปาส่วนภูมิภาค  และ
บ่อน้ าตื้น 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง) 
9.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

9.1  การนับถือศาสนา   
ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย เชื้อสายจีน  อาศัยประกอบธุรกิจอยู่ในเขตตัวเมือง

และย่านธุรกิจการค้าทั่วๆไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์   
 - วัด   จ านวน  9  แห่ง  ได้แก่  

  (1) วัดกะพังสุรินทร์  พระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อวัดกะพัง  ตั้งอยู่ที่  บ้านกะพัง  เลขที่ 28  
ถนนเวียนกะพัง  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   
 (2) วัดกุฎยาราม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (3) วัดคลองน้ าเจ็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ าเจ็ด เลขที่ 63 ถนนบางรัก-ควนขัน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (4) วัดควนขัน ตั้งอยู่ที่ บ้านควนขัน เลขที ่8 ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (5) วัดควนวิเศษ ตั้งอยู่ที่ บ้านทับเที่ยงเลขที ่156 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (6) วัดตันตยาภิรม เดิมชื่อวัด ต้นตอ ตั้งอยู่ที ่บ้านท่ากลาง เลขที่ 156 ถนนท่ากลาง ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (7) วัดนิโครธาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนจันทน์ เลขที่ 23  ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน์ ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
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 (8 )  วั ดประสิทธิชั ย เดิมชื่ อ วั ดปอร์น หรื อเรียกอีกชื่ อว่ า วัดท่าจีน ตั้ งอยู่ ที่  บ้ านท่ากลาง   
เลขที ่300 ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 
 (9 )  วัดมัชฌิมภูมิ  เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหน้าเขา หรือ วัดหนองยวน” ตั้ งอยู่ที่  บ้านหนองยวน  
เลขที ่86 ถนนหนองยวน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่  มัสยิดมะดีนะห์ตุลอิสลาม ถนนกันตัง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง  

- โบสถ์คริสต์ จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่  คริสตจักรตรัง 24 ถนนห้วยยอด ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

- ศาลเจ้า จ านวน  10  แห่ง  ได้แก่ 
(1)  ศาลเจ้าท้ามกงเยี่ย  (6)  ศาลเจ้าเปากง  
(2)  ศาลเจ้ากิวอ่องเอ่ีย  (7)  ศาลเจ้าโป๊ะเซ้ง  
(3)  ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม  (8)  ศาลเจ้าพ่อเสือ 
(4)  ศาลเจ้าพ่อไต่เชี่ยฮุดโจ้ว  (9)  ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง 
(5)  ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง  (10) ศาลเจ้าฮงสั้นซี้  

 (ท่ีมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม) 
9.2  ประเพณีและงานประจ้าปี   ประเพณีถือศีลกินผัก  ประเพณีตรุษจีน  ประเพณีวันสารทเดือน

สิบประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีชักพระวัดควนขัน  ประเพณีลากพระ  งานเทศกาลหมู
ย่างและขนมเค้ก  งานวิวาห์ใต้สมุทร 

9.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น  ชาวตรังมีความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยมในวัฒนธรรมทั่วไปตาม
ครรลองของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน  ในเขต
เมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน  ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาถ่ิน 

9.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  หมูย่าง  ขนมเค้ก  สัญลักษณ์หอนาฬิกาตรัง 
9.5 สวนสาธารณะ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ 

ณ ระนอง) สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ สวนสาธารณะสังขวิทย์ 
สวนสาธารณะทับเที่ยง 

9.6 สนามกีฬา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
(ทุ่งแจ้ง) 
10. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (1) รถยนต์ดับเพลิง     จ านวน 8 คัน 
 (2) รถยนต์บรรทุกน้ า     จ านวน  9 คัน 

       (งานป้องกันฯ 5 คัน ส านักการช่าง 4 คัน) 
 (3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จ านวน 4 เครื่อง 
 (4) รถบันไดเลื่อน/รถกระเช้า    จ านวน  5 คัน 
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 (5) รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต    จ านวน     2 คัน 
 (6) รถยนต์กระบะตรวจการณ์    จ านวน     2 คัน 
 (7) เรือท้องแบน      จ านวน     4 ล า 
 (8) ชุดป้องกันไฟพร้อมเครื่องช่วยหายใจ   จ านวน   17 ชุด 
 (9) ชุดป้องกันสารเคมีพร้อมเครื่องช่วยหายใจ  จ านวน   -  ชุด 
 (10) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง     
  (10.1) พนักงานเทศบาล    จ านวน   20 คน 
  (10.2) ลูกจ้างประจ า    จ านวน   11 คน 
  (10.3) พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน     4 คน 
  (10.4) พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน     1 คน 
 (11) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 619 คน 
 (12) ความเสียหายในรอบปีที่ผ่านมา   จ านวน     8 ครั้ง 
 (13) การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา   จ านวน     8 ครั้ง 
 (14) การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในรอบปีที่ผ่านมา จ านวน     1 ครั้ง 
 (15) วิทยุสื่อสาร 
  (15.1) ชนิดประจ ารถ    จ านวน  13 เครื่อง 
  (15.2) ชนิดประจ าตัวพนักงาน   จ านวน   25 เครื่อง 

(ท่ีมา :  ส านักปลัดเทศบาลนครตรัง) 
11. การก้าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
 (1) เทศบาลนครตรังมีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยเอง 
 (2) ปริมาณขยะมูลฝอย   จ านวน 130 ตัน / วัน 
 (3) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย 
  (3.1) รถบรรทุกขยะอัดทาย   จ านวน   10   คัน 
  (3.2) รถบรรทุกขยะเททายดั้ม    จ านวน     8   คัน 
  (3.3) รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร   จ านวน     1   คัน 
  (3.4) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ    จ านวน     1   คัน 
  (3.5) รถตักลอยาง     จ านวน     1   คัน 
 (4) รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย    จ านวน     6   คัน 
 (5)  ถังรองรับขยะมูลฝอย      จ านวน 600   ใบ 
 (6)  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได    จ านวน   85 ตัน / วัน 
 (7)  ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได    จ านวน 110 ตัน / วัน 
 (8)   ก าจัดขยะโดยวิธีฝงกลบขยะ 
 (9)   พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย   จ านวน 206 คน 
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 (10) มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย จ านวน  119  ไร หางจากเขตชุมชนเปนระยะทาง  3.5  กิโลเมตร 
          (11) มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอยที่ใชไปแลว                    จ านวน   70 ไร 
          (12) คงเหลือที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย จ านวน 30 ไร คาดวาจะสามารถใชในการก าจัด ขยะไดอีก 4 ป 
           (13) ที่ดินส ารองที่เตรียมไวส าหรับก าจัดขยะ                        จ านวน      - แหง 
           (14) มีรถยนตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล                                     จ านวน      2 คัน 
           (15) มีสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล                                              จ านวน      1 แหง 
           (16) มีถังเก็บรวมทิ้ง                                                       จ านวน      5 ถัง 
  ............................................... (ท่ีมา :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลนครตรัง) 
 (17) การเก็บคาธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบงตามประเภท ดังนี้ 
  - บานอยอูาศัย      จ านวน      8 บาท / เดือน 
  - บานท าการคา      จ านวน     12 บาท / เดือน 
  - หนวยงานราชการ / เอกชน    จ านวน    150 บาท / เดือน 
  - ปมน้ํามัน / ธนาคาร     จ านวน      32 บาท / เดือน 
  - โรงแรม      จ านวน  1,500 บาท / เดือน 
  - หางใหญ      จ านวน   10,000 บาท / เดือน 

(ที่มา : กองคลัง  ส านักงานเทศบาลนครตรัง) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครตรัง 

การก าหนดต าแหน งจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครตรัง ก าหนดตาม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 ก าหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนต าบลมีอ านาจและหนาที่ ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ประกอบกับ นโยบายของผูบริหาร 
นายกเทศมนตรีนครตรัง นายอภิชิต  วิโนทัย  ที่ใหความส าคัญกับการศึกษา แกเยาวชนลูกหลานของชาวนคร
ตรังเปนส าคัญ  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.2 / ว4830  ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดท าและ ประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 
2560) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดก าหนดใหการ จัดท ายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส
วนทองถิ่นในเขตจังหวัดและการจัดท าแผนพัฒนา ขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ที่นอกเหนือจาก
ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตางๆ ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐแลว 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร ค านึงถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาตามสภาพพ้ืนที่ของตนตามอ านาจหนาที่  
โดยต าแหนงจุดยืนทาง ยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ซึ่งประกอบดวย ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ควรเนนการรักษาความมีมนตเสนหของศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเล เพ่ิม
ความ หลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลและบนบก 
และพัฒนาบุคลากรรองรับแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้ ตองอยูภายใตบริบทของการเตรียมความพรอมเพ่ือ รับมือการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
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บทท่ี 2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา 

 
1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาว เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ไดแก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (๒) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
ความม่ันคง   

1. การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

2. ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยมจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่ การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3.  สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

4. ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
ความม่ังคั่ง  

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ รายได้
สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า เทียมกัน
มากขึ้น  

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก ประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิตการค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ ภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
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3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

4. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    

๑) เสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง ความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ ความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา ดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง รูปแบบใหม่  

๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ เรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ มั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
๒) การพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ ส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต ภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
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๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา ระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  

๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ เทคโนโลยีสาน
สนเทศและการวิจัยและพัฒนา  

๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา ประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ ชุมชน  
๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร จัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
๒) การสางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ พัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้ เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว   มีความมั่นคง   มั่งคั่ง  ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็น
กรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด ภายใต้ระยะเวลา 
๕ ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและ ภายในประเทศที่บ่งชี้
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศและการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะ ผลักดันขับเคลื่อนให้การ
พัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึง
การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับ ต่อๆไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาได้  ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การท างานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้น ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่ เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การ สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย สามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับ รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งให้ความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง มี การปรับโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยมี ความพร้อม ส าหรับการพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การ
ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสูงและ เป็นของตนเองมากขึ้น  บริหารจัดการนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา 
SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
บรรลุเป้าหมาย การสร้างการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประเทศ เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยเน้นประชาชนมีรายได้ สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีระบบนิเวศน์ที่ดี มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการ
น้ าให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยง เครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุง สภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
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ต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้าง ฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่าง สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมี ความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

๓.๑ แผนพัฒนาภาค  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ น ามาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงสู่  
แผนพัฒนาภาค  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย โดยก าหนด 
แนวทางการพัฒนาหลัก  ดังนี้  

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือ สร้าง
รายได้ให้กับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการ ท่องเที่ยวสู่
พ้ืนที่เชื่อมโยง รวมทั้ง ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง    

3.วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนพื้นที่ได้รับ ผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 พันธกิจของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

๑. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล   
๒. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัด  และ

เชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ    
๓. เพ่ิมขีดความสามารถด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้กับพ่ีน้องประชาชนและนักท่องเที่ยว  
๔. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน 

และท้องถิ่น  
๕. การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบ 

นิเวศน์อย่างยั่งยืน  
๖. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการ 

ท่องเที่ยวและการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
๑) พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน  
๒) การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว 

  

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2564  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่จะต้อง บรรลุอย่าง

ชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนา 
และให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติอย่าง บูรณาการและ
เป็นองค์รวม โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรังไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
“ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวที่ได้

มาตรฐานสากล” 
พันธกิจของจังหวัดตรัง 
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่ง

และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความม่ันคง สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

มี คุณภาพ  
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน     
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

อย่างมี คุณภาพ  
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ                                 

แบบบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ตามล้าดับความส้าคัญ) 
๑) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน  
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
๓) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.256๑-256๔) 

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ สืบสานภูมิปัญญา สู่
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.256๑-256๔) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา               

ท้องถิ่น   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น   
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
1.ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 โครงการ ไม่จ ากัดประเภทและงบประมาณของ โครงการ      
2.เป็นโครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ได้ ประโยชน์

และได้ท าความตกลงกันไว้ หากเป็นโครงการประเภทถนนต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร และเชื่อมต่อ
ระหว่าง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไป หากเป็นโครงการประเภทอ่ืนต้องเป็นไปใน ภาพรวมทั้งจังหวัด  

3.โครงการที่เป็นลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานจะต้องก าหนดค่าพิกัด GPS 
5. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประกอบด้วย 

๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้    
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา               

ท้องถิ่น   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น   
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ข้างต้น มีความ

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยมีเป้าหมายส าคัญที่จะน าทิศทางการพัฒนาไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติการ
พัฒนา โดยอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของประชา
สังคม ท้องถิ่น และชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุด ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

5.2 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ .๒๕๖๑-
๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.นโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงตอสภาเทศบาล นครตรัง เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 
ดานที่ 1  ดานเศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ยว 

สรางงาน  สรางเงิน  สรางอาชีพ  เพ่ิมสวัสดิการ ภายใตแนวคิด “เทศบาลนครตรัง  เปนศูนยกลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง”    

 สงเสริมการทองเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือหองรับแขกของจังหวัดตรัง”    
 สรางแหลงทองเที่ยว พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑสัตวน้ า สวนสัตว  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง             

             เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน    
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ สืบสานภูมิปัญญา  สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน 
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 “อาหารตรัง ดังทั่วโลก” สงเสริมใหอาหารตรังและผูประกอบการอาหารตรัง เขาสูตลาดทั่ว
ประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก    

 รถรางลากจูงเพ่ือการทองเที่ยว นั่งรถชมเมือง แลตรัง เลาเรื่องเมืองตรัง    
 สงเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอยางเทาเทียมเสมอภาค ภายใตแนวคิด “ทุกศาสนาสอนใหเปน 

คนด”ี    
 จัดกิจกรรมประเพณีอยางเขาใจ เขาถึง และรูจริง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน    
 ปายบอกเสนทางและแผนที่ สถานที่ส าคัญ รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง    
  หนังสือแนะน าสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร ผูประกอบการพรอมแผนที่ทองเที่ยว    
 ขยายถนนหลังอนุสาวรียเปน 2 ชองทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได เพ่ือความ ปลอดภัยและ

ความสะดวกในการลงจากรถของนักทองเที่ยวซึ่งมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ  
 “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก” สรางจังหวัดตรัง ใหเปนเมืองหลวง ของ

ยางพาราดวยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก”    
 ปรับปรุงสนามชนโคใหมีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตาง

ประเทศ    
 พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร ตามบริบทของชุมชน เพื่อใหฟนกลับมาเปนสัญลักษณของ

จังหวัดตรัง เปนสถานที่สรางอาชีพสรางรายไดใหกับชุมชนดังในอดีต รวมทั้งการ จัดสรางสวน
สัตว และพิพิธภัณฑสัตวน้ าเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยว เปนแหลงศึกษาคนควา    

  จัดท าบันทึกความเขาใจ MOU เปนบันทึกขอตกลงระหวางเทศบาลนครตรังกับสถาบัน 
การเงินของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเปนแหลงเงินทุน ใหผูมีรายไดนอยกู
ลงทุน ไปประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือหารายได จัดเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนใหกับ
สถานธนานุบาล    

 สงเสริมธุรกิจการคาสง การคายอยในเทศบาลนครตรัง โดยไมอนุญาตใหคาราวาน สินคามาจัด
งานตลอดเวลาเหมือนที่ผานมา    

 จัดตั้งชุมชนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม จัดใหมีบัณฑิตชุมชนเปนที่ปรึกษา เปนพี่เลี้ยง ใหกับ
ชุมชน เพื่อเปนการสรางงานใหกับผูจบการศึกษาไดมีงานท าในเขตเทศบาล และเปนการชวย
เหลือชุมชนในดานธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยไดคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษา    

 จัดใหมีศูนยเยาวชนขึ้นมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิง สรางสรรค
และทันสมัยเขาใจสังคมกาวไปเปนผูใหญที่มีความรู มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม   

 สงเสริมอาชีพกลุมสตรี โดยสรางเครือขายองคกรสตรี เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สูวิสาหกิจชุมชน 
 จัดหาที่ดินสรางบานเอื้ออาทร ส าหรับผูมีรายไดนอยไดมีโอกาสมีบานเปนของตนเอง ในการ   

เชาซื้อผอนสงตามเกณฑรายได ตลอดจนจัดใหมีการกูเงินเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยส าหรับผูที่มี    
บานอยูแลวตามหลักเกณฑที่ก าหนด 
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ดานที่ 2  ดานการเมืองการบริหาร    
บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน สุขของประชาชนอยาง
ยั่งยืน ดวยความซื่อสัตย มีวิสัยทัศน เปนธรรม    

 ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข 
 ยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใสในการบริหาร พรอมใหมีการตรวจสอบ ทุกขั้นตอนทุก

รูปแบบ จัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดแถลงขาวทุกเดือนเพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือเปดโอกาสใหสื่อมวลชนทุกแขนงและพ่ีนองประชาชนไดตรวจสอบ    

 ยึดมั่นในหลักการกระจายอ านาจ โดยประชาชนมีสวนรวม ยึดประชาชนเปนจุด ศูนยกลาง สรางเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแผนความ ตองการของชุมชน น ามาเป
นแกนในการด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ และการสนับสนุน งบประมาณ เพ่ือใหการพัฒนาไม
กระจุกในบางพ้ืนที่ โดยท าใหการพัฒนากระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ นครตรัง ในตรอกซอกซอย    

 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเปนธรรม ในการ บริหารงบประมาณ 
บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไมเบียดเบียน สนับสนุน สงเสริม และ ใหความเปนธรรม    

  สนับสนุนสงเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสราง รูปแบบนายกเทศมนตรี ที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง มิใหเปนสภาตรายาง เพ่ือเปนเครื่องมือของฝายบริหาร รองรับ ความชอบธรรม ไมวา
เรื่องนั้นจะผิดหรือถูก โดยใหสภาเทศบาลนครตรัง มีความเปนอิสระอยาง แทจริง ภายใตจิตส านึก มี
ความรับผิดชอบตอการท าหนาที่ในฐานะตัวแทนของพ่ีนองประชาชน ใน การติดตามตรวจสอบฝาย
บริหาร เพ่ือรักษาผลประโยชนของนครตรังและพ่ีนองประชาชน    

 ประสานหนวยงานระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องคการ เอกชนเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความรวมมือในทุก ๆ ดาน เพ่ือ ประโยชนของนครตรัง อาทิ 
การขยายทางขึ้นลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพ่ือรองรับ เครื่องบินขนาดใหญ และการ
ขอใหการรถไฟแหงประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ใหมีความสะอาด รวดเร็ว 
ปลอดภัยและตูโดยสานที่ทันสมัย ถนนทางเขาออกเมืองใหมีปาย บอกทางที่ชัดเจน สะดวก สวาง สะอาด
และปลอดภัย เปนตน    

 เนนการสงเสริมและพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ 
จัดใหมีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนดานความรู ความสามารถ เกี่ยวกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

    จัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข และสายดวนนครตรังอยางเปนระบบ  เพ่ือแจงเหตุ ที่ประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก    

 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจาง รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององคกร สรางขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 



25 
 

ดานที่ 3  ดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น    
ใหความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางความเปน เลิศทางการศึกษา    
 สรางความเปนเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แตละโรงเรียน ตองใหเปนเลิศทาง  

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน   
  ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกับชุมชน ทางดานกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม    
 จัดสรรงบประมาณ ใหอยางเพียงพอตอความตองการของแตละโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเพ่ือการพัฒนา

ผูเรียนในทุก ๆ ดาน    
 ขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6) อยาง

มีคุณภาพ    
 จัดใหมีทุนการศึกษา ส าหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ที่มีรายไดนอย แตเรียนดี ไดมี โอกาสเรียนตอจน

จบปริญญาตรี ปละ 20 ทุน    
 สงเสริมการเรียนรู ผานกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตใหกับผู เรียน ตอยอดสูการเรียนรู และการ

ประกอบอาชีพ    
 สงเสริมใหมีหองเรียนอัจฉริยภาพในแตละโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสแขงขันอยาง เต็มศักยภาพ    
 จัดใหมีการติวฟรี โดยติวเตอรดัง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในนครตรัง ภายใตแนวคิด 

“เตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัย”    
 บริการ WI-FI ทั่วเขตเทศบาลนครตรัง    
 จัดใหมีคอมพิวเตอรแบบพกพา Notebook ใหกับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อใหนักเรียนยืมใช

เพ่ือคนควาขอมูล จัดท ารายงาน ตามโครงการหองสมุดประจ าบาน ตามความจ าเปน และตามหลัก
เกณฑที่โรงเรียนก าหนด    

 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เปดการฝกอบรม ฝ
กทักษะ ศึกษาตอ จัดท าผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยะฐานะ เพ่ือมีความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพ
ในดานขวัญและก าลังใจ อยางเปนธรรมและเหมาะสม    

 จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารไวรองรับการเปดประตูสู ประชาคมอาเซียน
ในป 2558 เพ่ือการบูรณาการการเรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการ ทองเที่ยว    

 พัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน ใหไดมาตรฐานเพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กในทุก ๆ ดาน ในการเขาเรียน
ในระดับปฐมวัย และแบงเบาภาระผูปกครองในการเลี้ยงดู จะไดมีเวลาในการประกอบ อาชีพ ต
อยอดศนูยพัฒนาเด็กเล็กสูอนุบาลในฝน Mini English และ Mini Program   

  สงเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม ภายใต แนวคิด ทุก
ศาสนาสอนใหคนเปนคนดี และจัดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและ ประชาชน 

ดานที่ 4  ดานการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม    
พัฒนาทองถิ่นใหเปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย  มีการบริการด าน
สาธารณสุขอยางบูรณาการครบวงจร     เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน    
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 น าถังขยะที่สวยงามกลับมาใหชุมชน เพ่ือความสะอาด นาอยู และสงเสริมการ ทองเที่ยว จัดการปญหา
ขยะอยางเปนระบบ สอดคลองกับความเปนจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่ เหมาะสม ไมท าลาย
ทัศนียภาพ ทั้งนี้โดยมุ งลดจ านวนขยะ เพ่ือใหเกิดความสมดุลกับจ านวนถังขยะ ไมใหมีมากจนเกิน
ความจ าเปน    

 สรางปอดใหคนนครตรัง โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหมากขึ้น    
 “นครหลวงแหงการทองเที่ยว” พัฒนาสิ่งแวดลอมมุงสูนครตรัง ใหเปนนครหลวงแหง การทองเที่ยวในเชิง

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมืองแหงคลองสวยน้ าใส  เชน คลองน้ าเจ็ด คลองหวยยาง เปนตน    
 รณรงคปลูกตนศรีตรัง สรางเมืองตรังใหดังไปทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ดวยงาน “เทศกาลศรีตรังบานสืบ

สานวัฒนธรรม”    
  ศูนยความปลอดภัยมีกลอง CCTV ทั่วทุกจุดเพ่ือความปลอดภัยของชุมชน    
 ผูชวยเจาพนักงานต ารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง    
 รถกภูัย รถตรวจการ รถเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง    
 สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พรอมอุปกรณที่ทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง    
 ฝกซอมปองกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพ่ือใหก าลังพลพรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลา    
 ด าเนินการโครงการบานสุขภาพ “โรงพยาบาลหมื่นเตียง” ใชบานผูปวยเปน สถานพยาบาลในการบ าบัด 

พักฟน จัดเตียงผูปวย วีลแชร และอุปกรณทางการแพทย ใหผูมีรายได นอยยืมใช จัดหมอ พยาบาล    
อสม. ไปตรวจเยี่ยม ตามความจ าเปน แบงเบาความแออัดโรงพยาบาล ศูนยตรัง อ านวยความสะดวกแก 
ผูปวย ผูดูแลไมตองเสียเวลาเสียโอกาสในการท างาน สามารถด าเนิน ชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ 
สรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จัดใหมีแพทยประจ าใน ศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือบริการดานการ
ตรวจรักษาพยาบาล เนนดานเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน 
เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว แกพ่ีนองประชาชน นครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนยบริการสาธารณสุข
เปนโรงพยาบาล หรือสถานบริการตรวจ รักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต    

 จัดใหมีครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตลอดถึงวัสดุอุปกรณที่จ าเปนตอการตรวจ รักษาพยาบาล 
 จัดใหมีรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ambulance เพ่ือบริการรับ – สงผูปวย กรณีรับตัวจากท่ี อยูอาศัยมายัง

สถานพยาบาล และสงกลับบาน ตลอดจนการสงตอกรณีตองเขารับการรักษาตอที่ โรงพยาบาลศูนยตรัง 
และสถานพยาบาลใกลเคียงอ่ืน ๆ    

 จัดใหมีโครงการเฝาระวังสุขภาพ ภายใตแนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถวนหนา” โดยตรวจสุขภาพฟรี
ทุกป ส าหรับผูมีอายุ 40 ปขึ้นไป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการแกปญหา สุขภาพที่ตนเหตุ ลด
งบประมาณที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ    

 ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อยางสม่ําเสมอ ถูกหลัก อนามัยเพื่อไมใหเกิด
กลิ่นเหม็น และก าจัดสัตวที่เปนพาหนะน าโรคทุกชนิด รวมทั้งใหมีการระบาย ถายเทอากาศที่ดี มีแสง  
สวางที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ จายตรงเวลา รวมทั้งจัดสรรเงินส ารองจาย เปนเงินยืมทดลอง    จ
ายกรณีเงินอุดหนุนไมไดรับตามก าหนดหรือลาชา    
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 ใหการสงเคราะหผูทุกขยาก คนชรา คนพิการ คนเรรอนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับ สิ่งของอุปโภค บริโภค 
และน าสงตัวไปยังสถานสงเคราะหของรัฐ 

ดานที ่5  ดานกีฬาและนันทนาการ    
สงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานดานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ ใหบริการแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป อยางหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต แนวคิด “นครตรังเมืองกีฬาและ
สุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี”    

 สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ใหสนใจกีฬา จัดใหมีการฝกอบรมและแขงขันอยาง ตอเนื่อง เพ่ือใหนักกีฬา
นครตรังสูทีมชาติและอาชีพ เพ่ือยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังใหมีชื่อเสียง    

 ปรับปรุงและจัดสรางสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและมาตรฐานเพ่ิมขึ้นอีก 2 สนาม เพ่ือบริการ ที่เทาเทียม 
  สนับสนุนใหมีการจัดการประกวดและแขงขันกีฬาในทัวรนาเมนตใหญ ๆ ระดับชาติ และระดับโลกใน

เทศบาลนครตรัง   
  จัดใหมีศูนยกีฬาในรมที่ใหญที่สุดในภาคใต สนามกีฬาอยางหลากหลายครอบคลุมชนิด กีฬาและสถานที่

ออกก าลังกายอยางเพียงพอ    
 บริการดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา    
 บริการศูนยฟตเนสกลางแจง Fitness ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เพื่อเปนที่ รวมของอุปกรณ

ส าหรับการออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง ตาม
ความตองการของชุมชน    

 จัดใหมีศูนยฝกกีฬา ที่มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยใชผูฝกสอน นักกีฬา ระดับชาติ อาทิ นคร
ตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เปนตน    

 จัดใหมีลานภูมิปญญาทองถิ่น ลานวัฒนธรรม ลานศิลป ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ และบนถนน
คนเดิน พรอมทั้งขยายพ้ืนที่ถนนคนเดินเพ่ือรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิใหมีผลกระทบกับ 
การจราจร 

ดานที่ 6  ดานโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเมือง    
พัฒนาเมืองนครตรังอยางมีอัตลักษณ ใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการกระจาย
ทั่วถึง ครอบคลุม ประชาชนไดรับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    

 ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเทา คูระบายน้ า ทั้งระบบใหครอบคลุมพ้ืนที่นครตรัง ให ทั่วถึงไดมาตรฐาน 
สวยงาม และมีประสิทธิภาพ    

 ปรับปรุงระบบจราจรใหมีความคลองตัว ก าหนดเครื่องหมายจราจร มีปายแนะน าการ เดินทาง ปาย
สถานที่ อ านวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือน    

 ขยายพ้ืนที่ผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพื่อความปลอดภัย อ านวยความสะดวก ส าหรับนักทอง
เที่ยวและประชาชนในการเดินทางและเยี่ยมชม สถานที่ส าคัญและแหลงทองเที่ยวในนครตรัง    

 ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวาง และขยายเขตระบบประปา อยางทั่วถึง    
 ด าเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พรอมทั้งลอกคูระบายน้ าทุกสาย เพ่ือใหการระบาย น้ าเต็ม

ประสิทธิภาพ เปนการปองกันน้ าทวม ลดมลภาวะ โดยการเชื่อมตอกับระบบน้ าเสียอยาง ครอบคลุม
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บทที ่3  

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครตรัง 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดตรังท่ี 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
1 โครงการ

ส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวให้มี
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ในแหล่งท่องเที่ยว
โดยใช้บริการการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครตรัง 
2.เพื่อพัฒนาด้าน
การบริการท่องเที่ยว 
ด้านการตลาด
ท่องเที่ยว 

เดิม 
-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
-จัดการประชุม อบรม สัมมนา เพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ 
จัดอบรมให้ความรูด้้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการบริการแก่ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวโครงการ
มัคคุเทศก์น้อย/โครงการมัคคเุทศก์
ชุมชน ฯลฯ 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น จัดท า
คู่มือ แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครตรัง ฯลฯ เพื่อส่งเสรมิ

เดิม 
200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม 
200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม 
200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม 
200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม 
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
อย่างน้อย 1 
ช้ินงาน 
 
 

เดิม 
1.เกิดการจ้างงาน
ประชาชนมีอาชีพและ
กระจายรายไดสู้่ชุมชน 
2.ตอบสนองความ
ต้องการด้านการบริการแก่
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
3.แหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครตรัง เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
 
 
 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
การท่องเที่ยว เช่น จัดท าคูมือ แผน่
พับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
ใหม่ 
-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ งานประเพณีถือศลี
กินผัก(กินเจ) งานเทศกาลวัน
ตรุษจีน ฯลฯ 
-จัดการประชุม อบรมสัมมนา เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ 
จัดอบรมให้ความรูด้้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการบริการแก่ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวโครงการ
มัคคุเทศก์น้อย/โครงการมัคคเุทศก์
ชุมชน ฯลฯ 
 
 
 

 
 
 
 
ใหม ่
500,000 
(สน.ศึกษา) 

 
 
 
 
ใหม ่
500,000 
 

 
 
 
 
ใหม ่
500,000 

 
 
 
 
ใหม ่
500,000 

 
 
 
 
ใหม ่
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 
 
 
เด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน 
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของ
เป้าหมาย 

 
 
 
 
ใหม ่
1.การท่องเที่ยวของ
เทศบาลนครตรังมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นท าให้
มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
2.ตอบสนองความ
ต้องการด้านการบริการแก่
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
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เอกสารประกอบค้าเสนอของงบประมาณ (งบด้าเนินการ) 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

ด้าน :  การบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน     การศาสนาและนันทนาการ 

งาน: วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

๒.ลักษณะโครงการ:  1. โครงการผู้น าเที่ยวรุ่นเยาว์ (โครงการใหม่) 

                           2. โครงการแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวทับเที่ยงเมืองเก่า (โครงการใหม่) 

                           3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  

๓.ผู้รับผิดชอบ:  นางสาวปาลิตา พรรณรัตน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล    

๔.หลักการและเหตุผล 

ทับเที่ยงเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่า 200 ปี ปรากฏ
หลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองและความหลากหลายทางชาติพันธ์ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่กลางใจเมือง ท าให้
เมืองทับเที่ยงมีสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ อันเกิดจากการผสมผสานกันของวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่ามากแห่งหนึ่งของประเทศไทย การกระตุ้นให้
ประชาชนในจังหวัดตรังตระหนักถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความสวยงามทั้งสถานที่ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังสร้างรายได้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวจากทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

เทศบาลนครตรังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยว
ของเมืองตรังโดยค านึงถึงการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยังให้ความส าคัญกับ
การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพ่ือให้เศรษฐกิจระดับฐานรากมีความ เข้มแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในทุกระดับ มีการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือยกระดับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  

การปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เยาวชนสามารถเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มี
คุณภาพและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้ เทศบาลนครตรัง จึงให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้
เยาวชนมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าการท่องเที่ยว และสามารถน าเสนอสถานที่ท่องเที่ ยวที่ส าคัญใน
เขตเทศบาลนครตรัง  รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  
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ตลอดจนได้มีการฝึกฝนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการท่องเที่ยวให้เป็นพ้ืนฐานใน การต้อนรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

         1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศบาลนครตรัง  

         2. เพื่อพัฒนาด้านการบริการท่องเที่ยว ด้านการตลาด 

๖.  เป้าหมายของโครงการ 

           จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

           จัดการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการบริการด้านการท่องเที่ยว  

           จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น จัดท าคู่มือ แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครตรัง ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

           เชิงปริมาณ เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว จ านวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

  เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังได้และ     
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรท้องถิ่นและประวัติศาสตร์   

๗.  วิธีด้าเนินการ สถานที่ด้าเนินการ และระยะเวลาด้าเนินการ  

 ๑)  อบรมฟังค าบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ 

 ๒)  ทัศนศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครตรัง  

          3)  จดัท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

โดยมีระยะเวลาในด าเนินการ 

          -  เดือนมีนาคม ๒๕๖2 

สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑ เทศบาลนครตรัง สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญและแหล่ง
เรียนรู้ในเขตเทศบาลนครตรัง  

 -  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

แรลลี่ในเส้นทางทับเที่ยงเมืองเก่า  ในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครตรัง  

๘.  งบประมาณ 

            จ านวนเงิน  2๐๐,๐๐๐  บาท  
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๙. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ  

   เชิงปริมาณ  

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ชิ้น 

 เชิงคุณภาพ  

กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ 

ทรัพยากรท้องถิ่นและประวัติศาสตร์  และ สามารถเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังได้ 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว  

จ านวน 3๐๐  คนเข้าร่วมกิจกรรม 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ใบสมัคร 

เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ  
ทรัพยากรท้องถิ่นและประวัติศาสตร์   

การสอบถามความรู้ก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม  

แบบทดสอบ 

 

 ๑๑. ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา :  - 

 ๑๒. ผลคาดว่าที่จะได้รับ  

         1)  เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

         2)  ตอบเสนอความต้องการด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยวได้มากข้ึน 

         3) แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรัง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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เอกสารประกอบค้าเสนอของงบประมาณ (งบด้าเนินการ) 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

ด้าน : การบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน การศาสนาและนันทนาการ 

งาน: วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

๒.ลักษณะโครงการ: กิจกรรมจัดงานเทศกาลตรุษจีน (โครงการใหม่) 

๓.ผู้รับผิดชอบ: นางสาวปาลิตา พรรณรัตน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล    

๔.หลักการและเหตุผล  

                  ตรุษจีน เป็นประเพณี วัฒนธรรมหนึ่งที่ถือว่าส าคัญ คือวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีจีน ชาวไทย
เชื้อสายจีนในทับเที่ยงให้ความส าคัญกับประเพณีตรุษจีนเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่น
สู่รุ่นจนเป็นจารีตประเพณีอันดีของเมืองทับเที่ยง ในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการหยุดท างานเพ่ือจัดพิธีไหว้
เทพเจ้า อวยพรซึ่งกันและกัน ร่วมกินอาหารที่เป็นมงคล มีการแจกอ่ังเปาให้แก่ลูกหลานและญาติๆ การพา
ครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน ฯลฯ ตรุษจีนถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่คนไทยเชื้อสายจีนให้ความส าคัญที่สุด  
ของจังหวัดตรังโดยเฉพาะเมืองทับเที่ยงเป็นแหล่งย่านการค้าประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนสืบ 
เนื่องจากในอดีต จะมีคนจีนอพยพเข้ามาทางเรือตามสายแม่น้ าตรังและมาขึ้นบกที่วัดประสิทธิชัย แล้วเข้าตั้ง
ถิ่นฐานบริเวณ ท่าจีนและเมืองทับเที่ยง ประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ และสมรสกับคนในท้องถิ่นจนเกิด
ลูกเกิดหลานมากมายโดยคนจีนเหล่านี้เมื่อตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งแล้วก็จะน าประเพณีวัฒนธรรมจีนมา
เผยแพร่ให้ลูกหลานเรียนรู้และสืบทอดกัน จนกลายเป็นจารีตประเพณีท้องถิ่น เมืองทับเที่ยงของจังหวัดตรัง ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง  มีพิธีกรรมของเทศกาลตรุษจีนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเวลา๓ วัน คือวันแรกเรียกว่า “วันจ่าย” เป็นวันจับจ่ายใช้สอยของเซ่นไหว้และข้าวปลา
อาหารคาวหวานตระเตรียมไว้ส าหรับวันรุ่งขึ้นคือ “ วันไหว้ ” ซึ่งเป็นวันรวมญาติ มีพิธีเซ่นไหว้เทวดาฟ้าดิน
และไหว้บรรพบุรุษ จากนั้น จึงรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากวันเซ่นไหว้ก็จะเป็น “ วันเที่ยว ” บาง
ครอบครัวอาจจะออกไปพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านตามสถานที่ต่างๆ บางครอบครัวก็พักผ่อนอยู่กับบ้านด้วยกัน 
จากแนวคิดที่ว่าชุมชนแห่งแรกของจังหวัดตรังคือ ชุมชนทับเที่ยงซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดตรังใน
ปัจจุบัน เป็นชุมชนของคนไทยเชื้อชาวจีนที่ได้เข้ามาตั้งรกรากท ามาค้าขาย จุดประกายความเจริญรุ่งเรือง
ให้กับเมืองตรังมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ จนถึงปัจจุบัน และคนไทยเชื้อสายจีนก็ได้ยึดถือเอาประเพณี
ตรุษจีน เป็นจารีตประเพณีของท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ 
๕.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

   1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก   เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น  เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี  
วัฒนธรรมเทศกาลวันตรุษจีน 
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   2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๖.เป้าหมายของโครงการ 

   เด็กและเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมงาน 10,000 คน 
๗. วิธีการด้าเนินการ สถานที่ด้าเนินการ  และระยะเวลาด้าเนินการ  
              จัดงานเทศกาลตรุษจีน  มีการแสดงบนเวท ี จัดแสดงนิทรรศการ   การเขียนค าอวยพรอักษรจีน 
ในงานเทศกาลตรุษจีน  การประดับเมือง ตกแต่งสถานที่   ฯลฯ                                                                 
           สถานที่ด าเนินการ   พ้ืนที่บริเวณส านักงานเทศบาลนครตรัง 
              ระยะเวลาในด าเนินการ  3  วัน   เดือนกุมภาพันธ์   2562    
8.งบประมาณ 
               จ านวนเงิน  500,000 บาท 
๙. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ 
    เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
  เชิงคุณภาพ  การท่องเที่ยวของเทศบาลนครตรังมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
โรงแรม อาหาร มีรายได้เพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ในเทศกาลตรุษจีนนครตรัง 
๑๐. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เด็กและเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม  การสังเกต  

ภาพถ่าย  

เชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวของเทศบาลนครตรังมี
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
โรงแรม อาหาร มีรายได้เพ่ิมข้ึนในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญในเทศกาลตรุษจีนนครตรัง 

- การสอบถามความรู้ก่อนและหลัง
เข้าร่วมกิจกรรม 

- สถิติการเข้าพักจากโรงแรมที่พัก  

 

แบบทดสอบ 

แบบส ารวจสถิติ 

 

 ๑๑. ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา:  - 

 ๑๒. ผลคาดว่าที่จะได้รับ  
     ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป 
           2.การท่องเที่ยวของเทศบาลนครตรังมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนท าให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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