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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง   

นายสัญญา  ศรีวิเชียร  นายกเทศมนตรีนครตรัง  

แถลงตอ สภาเทศบาลนครตรัง  

วันท่ี  10  มิถุนายน  2564  

*********   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครตรังท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ผูทรงเกียรติทุกทาน  

  กระผม นายสัญญา   ศรีวิเชียร  ไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง  
โดยผานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง เปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2564 
  เพ่ือให เปนไปตาม พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14)         
พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ซ่ึงกําหนดใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลกอนเขารับหนาท่ี 
กระผมจึงขออนุญาตตอประธานสภาเทศบาลนครตรัง แถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลนครตรัง 
ซ่ึงนโยบาย ดังกลาวจะเปนแนวทางในการบริหาร พัฒนาเทศบาลนครตรัง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
ชาวเทศบาลนครตรัง ตามวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตร ยึดหลัก 3S  7 ดาน 6 ยึด ไดแก  

3S หมายถึง อัตลักษณของทีมงานทุกคนตองมี  
Smile (ยิ้มแยม แจมใส ราเริง) Smart (บุคลิกภาพ) Sustainable (ความยั่งยืน)  

7 ดาน คือ นโยบายท้ัง 7 ดาน  คือ  
1. ดานเศรษฐกิจ   
2. ดานการทองเท่ียว       
3.ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา   
4. ดานสาธารณสุข   
5. ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง   
6. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
7. ดานการรักษาความปลอดภัย   

6 ยึด คือ  
1. หลักธรรมาภิบาล   
2. คนเปนศูนยกลางพัฒนา   
3. วิสัยทัศน  ภายใตยุทธศาสตร “นครตรังแหงอนาคต”   
4. เปาหมายการพัฒนา   
5. เวลาในการบริหารจัดการ 4 ป   
6. ความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหงตน ลดความเลื่อมล้ําทาง
สังคม การบริหารโดยบูรณาการ การทํางานระหวางเทศบาลนครตรัง  ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคี การพัฒนาตาง ๆ ในลักษณะ “สภาเมือง” เพ่ือการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน รวมกันพัฒนานครตรัง ใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทําใหประชาชนในนคร
ตรัง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความม่ันคง ม่ังค่ัง  ยั่งยืน   
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โดยกําหนดนโยบายการบริหารเทศบาลนครตรัง 7 ดาน ภายใตชุดนโยบาย “แกจน พัฒนาคน 
พัฒนาเมือง” ดังนี้ 
 นโยบายแกจน 

1. ดานเศรษฐกิจ : ใหความสําคัญกับชุมชนในการนําความรูและทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาผลิต
เปนสินคาและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก ใหสามารถสรางรายได กระจายรายไดสูชุมชน 
สนับสนุนสินคาชุมชน และยกระดับวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาชองทางการตลาดเชื่อมโยงกับ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสรางพลังสังคม พลังชุมชน รวมท้ังสรางการเรียนรู ฝกอาชีพกลุมอิสระ       
ในการรวมขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน เพ่ือสรางรายไดและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันท่ีมีคุณภาพและเปนธรรม ขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ําในทุก
มิติ สงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุล           
ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสรางอาชีพเสริม การรวมกลุมในรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดยอม (SME) ตามความตองการของตลาด ใหสามารถเติบโตและแข็งแรง พัฒนา
คุณภาพสินคาดานอาหารจากชุมชน ใหสะอาดปลอดภัยไดตามมาตรฐานเปนท่ีตองการของตลาดท่ัวไป 
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอาหารตรังดังท่ัวไทยและดังท่ัวโลก ตอไป 

1.2 สงเสริมถนนคนเดิน (WalKing Street) และศูนยจําหนายสินคา (Thuptieng Night 

bazaar) เพ่ือเปนชองทางการจําหนายสินคาจากครัวเรือน วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดยอม 
1.3 สงเสริมและพัฒนาการขายสินคาผานตลาดอิเล็กทรอนิกส (Online Market) เพ่ือใหการ 

ชวยเหลือผูประกอบการใหมีโอกาสเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางสะดวก มีชองทางจําหนายและศูนยกลาง
การบริหารจัดการตลาดออนไลนดวยมืออาชีพท้ังระบบ ตั้งแตการสรางภาพลักษณ (Brand) สรางโปรโมชั่น 
เรงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ การจัดการดานการเงินผานระบบออนไลน การตอบขอซักถาม และบริการจัดสง
ใหถึงมือลูกคาอยางเปนระบบ ถูกตอง รวดเร็ว  

1.4 สงเสริมและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน จังหวัดตรัง การกีฬาแหงประเทศไทย 
จังหวัดตรัง การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดตรัง สมาคมกีฬาตาง ๆ และ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มาจัดการแขงขันกีฬาระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค เพ่ือเปน
การกระตุนเศรษฐกิจในเทศบาลนครตรัง โดยการใชการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 

  2. ดานการทองเท่ียว : สงเสริมและพัฒนาใหนครตรัง เปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพท่ีมี
เอกลักษณโดดเดน บนพ้ืนฐาน วัฒนธรรมไทย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงกีฬา
และนันทนาการ และการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครตรังใหทันสมัย ปลอดภัย สวยงาม 

   2.1.1  สวนธารณะสระกะพังสุรินทร  

- จัดทํามานน้ํานําเสนอชีวประวัติ “คนดีศรีตรัง” ประวัติของงานประเพณี 

   ตาง ๆ ของจังหวัดตรังและน้ําพุเตนระบําในสระกะพังสุรินทร 

    - ปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกายและลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

    - จัดสวนไมดอกไมประดับ 

    - สงเสริมกิจกรรมของทองถ่ิน เชนแขงเรือพาย แขงรถจักรยานยนต  
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      แขงจักรยาน ฯลฯ 

 

   2.1.2  สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 

    - จัดสวนไมดอกไมประดับ 

    - จัดศูนยการเรียนรูพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 

    - ทางเดิน-วิ่งออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยปรับปรุงทางวิ่งเปนพ้ืนยาง    

    สังเคราะหตลอดเสนทางเพ่ือลดแรงกระแทกแกปญหาขอเขาเสื่อม  

                      2.1.3 สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 (เขาแปะชอย)  

- พัฒนาแหลงเรียนรูพรุธรรมชาติ พันธุไมพ้ืนเมือง สมุนไพร พันธุสัตวน้ํา  
  นกชนิดตาง ๆ  
- ปลูกตนศรีตรังใหเต็มพ้ืนท่ีเพ่ือสรางเอกลักษณดอกไมประจําเมืองและ 
  พัฒนาเปนสวนศรีตรังในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
- ทําโดมอนุรักษพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัวตาง ๆ ใหเปนแหลงเรียนรู 

   2.1.4  รมณียสถานพระโพธิสัตวกวนอิม เขาหนองยวน 

    - สรางสกายวอลค จุดชมวิวเมืองทับเท่ียง 

    - ทําบันไดและลิฟทข้ึนลงจากศาลเปากงไปสักการะพระโพธิสัตวกวนอิม 

   2.1.5  หอนาฬิกา และตรังสแควร  (Trang Square) 

    - ปรับภูมิทัศนหอนาฬิกา โดยจัดใหมี แสง สี เสียง ไมดอกไมประดับตลอด 

      ท้ังปในถนนพระรามหกและถนนวิเศษกุล 

    - ปรับภูมิทัศนถนนรอบศาลากลางจังหวัดตรัง Trang Square 

   2.1.6  สวนทับเท่ียง 

    - ปรับปรุงและพัฒนาสวนทับเท่ียง ใหเปนสถานท่ีออกกําลังกาย พักผอน 

      หยอนใจ เพ่ิมไมดอกไมประดับ จัดใหมีแสงสวางใหเพียงพอ ตลอดจน 

      จัดกิจกรรมเทศกาลโคมไฟนานาชาติ 

  2.1.7  ลานพะยูน สวนเพ่ิมสุข 

    - ปรับทิวทัศน ระบบน้ําพุ  แสง สี ไมดอกไมประดับ และการรักษาความ 

      สะอาด 

    2.1.8  สวนสังขวิทย 

    - ปรับปรุงภูมิทัศน ไมดอกไมประดับ ลานออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

    2.1.9  จัดทองเท่ียวเสนทางมงคลสักการะศักดิ์สิทธิ์นครตรัง 5 วัด 5 ศาลเจา  

           2 พระโพธิสัตว  

-  5 วัด : นมัสการพระพุทธสิหิงค วัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง 

   นมัสการพอทานแสง วัดคลองน้ําเจ็ด นมัสการพอทานชวน และ 

   พระพุทธรูปโบราณ 3 สมัย วัดตันตยาภิรมพระอารามหลวง  นมัสการ 

   พอทานวัน วัดประสิทธิชัย   นมัสการองคซําปอกง วัดมัชฌิมภูมิ 

-  5 ศาลเจา : ศาลเจาไทหนานไตเทียนกง  ศาลเจาทามกงเยี่ย  ศาลเจา 

   หม่ืนราม ศาลเจากิวอองเอ่ีย   ศาลเจาเปากง 
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-  2 พระโพธิสัตว : พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิมบนเขาหนองยวน  

   พระโพธิสัตวกวนอิม  ศาลเจากวนอิมเก็ง  ชุมชนควนขนุน 

   2.1.10 จัดทําสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา          
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บนโฉนดเลขท่ี 24960 จํานวน 5 ไร 3 งาน 91 ตารางวา
เศษ และโฉนดเลขท่ี 10285 จํานวน 4 ไร 3 งาน 41ตารางวาเศษ  ท่ีดินตรงขามกับอนุสาวรียพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ มหิศรภักดี เพ่ือเปนสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีลานกิจกรรมตาง ๆ 
ลานกีฬา สรางอนุสรณสถานรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปนอนุสรณท่ีประเทศไทยไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกแหงราชอาณาจักรไทย โดยจังหวัดตรังมีงานฉลองรัฐธรรมนูญมาจนถึงปจจุบัน                 

2.2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว อาทิ ธุรกิจสปา 

และแพทยแผนไทย ผลิตภัณฑยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสรางความหลากหลายของสินคา และสรางโอกาสการ
ขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับชุมชน ตลอดจนสงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสูระดับสากล 

  2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพหุวัฒนธรรม ท้ังกิจกรรมศาสนาทุกศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม อาทิ งานวันสงทายปเกาตอนรับปใหม เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต เทศกาลถือศีล-
กินผัก งานวันลอยกระทง งานนมัสการคลายวันเทวสมภพพระโพธิสัตวกวนอิมบนเขาหนองยวน เทศกาล
อาหารดีของเมืองตรัง เปนตน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหชาวไทยและตางประเทศ เชน จีน 
มาเลเซีย สิงคโปร มาเยือนตรังจํานวนมากข้ึนในแตละป 
  2.4  จัดการแขงขันกีฬา อีสปอรต (E-sports) เพ่ือสรางรายไดและเสริมทักษะและฝกวินัย
ใหกับเด็กและเยาวชนได 

 

   นโยบายพัฒนาคน 
  
 

  3. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ : เพ่ือกาวสูนครแหง
การเรียนรู เตรียมคนใหพรอมสูยุค Thailand 4.0 และนครตรังเมืองกีฬา (Nakhontrang Sports city) 
                     3.1 พัฒนาการศึกษาเชิงคุณภาพท้ังในและนอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย       
ใหสอดรับกับบริบทของแตละพ้ืนท่ีในทุกมิติ เปนนครแหงการเรียนรู  

  3.2 สงเสริมพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
ของแตละบุคคล โดยใหทุกโรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีจุดเนนท่ีแตกตางกัน      
เพ่ือเปนทางเลือกท่ีหลากหลายของผูปกครอง ยกระดับเปนโรงเรียน 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) 

3.3  สงเสริมใหการเรียนรูนอกหองเรียน ใหผูเรียนมีทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต และทักษะคุณภาพ 

3.4  พัฒนาพนักงานเทศบาล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรอบรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานตําแหนง พรอมสงเสริมพัฒนาใหมีวิทยฐานะ มีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
ม่ันคงในชีวิต มีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางาน ท้ังนี้รวมท้ังลูกจางของเทศบาลนครตรังทุกคน ตองไดรับ
สวัสดิการท่ีดี 

3.5 ปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษา โดยการมอบอํานาจ สูสถานศึกษาอยางเปนระบบ
พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู เหมาะสม เพียงพอ  
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3.6 จัดหายานพาหนะใหทุกโรงเรียน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานและ
การทํากิจกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพพรอมท้ังสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน
ใหทันสมัย 

3.7 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาใหทุกคนเขาถึงได พรอม
ใชและมีการจัดการขอมูลเพ่ือการตรวจสอบความโปรงใสในทุกข้ันตอน  มีความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 

3.8 สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังไดเรียนรู จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมต่ํา   
กวา 80 %  

3.9 สงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู  จัดสรางศูนยการเรียนรู ท่ี ทันสมัย (City Hall 
Complex)  เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน  

3.10  จัดตั้งกองการทองเท่ียวและกีฬา เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวอยางเปน
ระบบ หรือกองการศึกษานอกระบบเพ่ือยกระดับการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
สอดคลองกับศูนยการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (R.C.E) 

3.11  หองสมุดมีชีวิต หองสมุดเคลื่อนท่ี สรางพิพิธภัณฑนครตรังเพ่ือสรางความภาคภูมิใจกับ 

คนตรังไวในหอศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลนครตรัง 

3.12  จัดหองเรียนกีฬา (Sports Classroom) เพ่ือพัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศและ
อาชีพ  

3.13  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีสภาพแวดลอมท่ีดี และมีวัสดุ อุปกรณ
เพียงพอ มีคุณภาพทันสมัย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกดาน 

3.14  สงเสริม สนับสนุน ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ มีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดอง 
สมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน ตลอดจนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ     
ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหคงความเปนเอกลักษณของนครตรัง 

3.15 เปดบริการศูนยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (ศูนยฟตเนส) ปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา
ชุมชนใหมีความเพียงพอ ทันสมัย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายใหกับสมาชิกในชุมชน และจัดสราง          
ลานกิจกรรมสําหรับเยาวชนไดมีสถานท่ีแสดงออกเหมาะสม เชน ลานกีฬา Extreme เปนตน  

  3.16 ปรับปรุงและพัฒนาใหสนามกีฬาเทศบาลนครตรังท้ัง 2 แหง เปนสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐาน สามารถรองรับการจัดการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติได 

3.17  สงเสริมกิจกรรมของศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง เพ่ือใหมีความเขมแข็งและสามารถ 

ดําเนินกิจกรรมของเยาวชนไดอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือสรางเยาวชนใหเปนผูนํา มีสุขภาพดี มีประชาธิปไตย  
 

  4. ดานสาธารณสุข : เพ่ือความสุขและสรางรอยยิ้มใหประชาชน มุงพัฒนาศักยภาพ      
ดานสาธารณสุขใหเขมแข็ง ระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ปลอดภัยไดมาตรฐาน เปนเมืองปราศจากมลภาวะ 

4.1 ปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุข ใหมีมาตรฐาน พรอมวัสดุอุปกรณและเจาหนาท่ี
เพียงพอ มีแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทยมาประจํา เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 สนับสนุนบริการสุขภาพ สรางเครือขายใหเขมแข็งสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน ภายใตแนวคิด “สงเสริมสุขภาพ ยุค 4.0” (Healthcare 4.0)  



6 
 

4.3 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา
สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับชุมชนแทนการกระจุกตัวอยู ท่ีโรงพยาบาล ปรับระบบการจางงาน          
การกระจายบคุลากรและ ทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับชุมชน 

4.4 จัดรถพยาบาลเคลื่อนท่ี (health mobile) เพ่ือบริการประชาชนตามชุมชนตาง ๆ อยาง 

ท่ัวถึงและไดมาตรฐาน อาทิ มีอุปกรณฟอกไต ตรวจคลื่นหัวใจดวยไฟฟา อัลตราซาวด เปนตน 

4.5 จัดแพทยแผนไทยประจําศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนหรือสํานักงานชุมชนท่ีมีความพรอม 

4.6 จัดทําระบบขอมูลสุขภาพ (Application Healtcare) เพ่ือเปนชองทางในการสงเสริม
และบริการสุขภาพท่ีรวดเร็วและไดมาตรฐาน 

4.7 บริหารจัดการขยะ โดยประชาชนมีสวนรวม ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม        
ท่ีเหมาะสม ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีถังขยะท่ีสะอาดปลอดภัย 

4.8 จัดตั้งศูนยหรือรถพยาบาลฉุกเฉินในสนามกีฬาเทศบาลนครตรังและในสวนสมเด็จ     
พระศรนีครินทร 95  เพ่ือดูแลผูออกกําลังกายเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

4.9 จัดตั้งฮับ(Hub)แหงความสุขของผูสูงวัยเทศบาลนครตรัง เตรียมความพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอ
สังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ท่ีเปนความรวมมือของ
เทศบาล เอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงิน การคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุครบวงจร 

4.10 จัดสรางและปรับปรุงเมรุเผาศพไรมลภาวะใหวัดในเขตเทศบาลนครตรัง และ
จัดสรางฌาปนสถานสําหรับสัตวเลี้ยงท่ีคุณรักไวอยางนอย 1 แหง 

4.11 ดูแลสุนัขจรจัด โดยการทําหมันและทําคอกดูแลเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยของเมือง 
และความปลอดภัยของประชาชน จํากัดสุนัขจรจัด โดยการทําหมันไมใหขยายพันธุ แตมิไดทําลาย 
 

 

            นโยบายพัฒนาเมือง 
  

 

  5. ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือการรูทัน รูรอบ รวมท้ังเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงสูความเปน
สังคมคนเมือง ตามแนวคิด “Symbio City” เมืองชีวาพ่ึงพาอาศัย หรือการจัดการเมือง แบบบูรณาการ 

  5.1  เมืองทันสมัย 
   - นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบริการ
สาธารณะ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เปดโฉม Smart city เปนเมืองอารยะสถาปตย รองรับ
สั งคมผู สู งอายุ  ผู พิ การ และเพ่ื อคน ท้ั งมวล (Friendly design model city) และใช แอปพลิ เคชั่ น 
(Applications) ติดตอประสานงานทุกหนวยงานของเทศบาลนครตรัง 

  - จัดตั้ง “สภาเมือง” เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนและองคกรทุกภาคสวน มีสวนรวม
ในการบริหารกิจการของเทศบาล เพ่ือเปนเครื่องนําทางสูความสําเร็จของการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 5.2  เมืองแหงความปลอดภัย 

   -  จัดตั้งศูนยบริการและชวยเหลือประชาชน (The Center for helping people 
with social problems) เพ่ือการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เชน เกิดภัยตาง ๆ  เจ็บไขไมสบาย       
เหตุดวนเหตุราย ฯลฯ 
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 5.3  อุทยานนคร เมืองท่ีวางแผนใหเปนชุมชนท่ีลอมรอบไปดวย “พ้ืนท่ีสีเขียว” และจัดใหมี
บริเวณตางๆ ท่ีเหมาะสม ไดแกบริเวณท่ีพักอาศัย บริเวณอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เมืองแหงความ
สวยงาม เมืองแหงความสะอาดปราศจากมลพิษ 

  - ปรับปรุงอาคารสถานท่ีของเทศบาลนครตรัง ใหสะดวก สบาย ปลอดภัย สวยงาม 
ทันสมัย เปนอาคารประหยัด พลังงาน และจัดสรางอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรังเพ่ิมเติม เพ่ือลดความ
แออัด 

                      - พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เอ้ือตอการ- 
ดํารงชีวิตของประชาชน พรอมรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ถนน ทางเทา คูระบายน้ํา ขยายไฟฟา
สาธารณะและแสงสวาง และระบบประปาอยางท่ัวถึงและเพียงพอ ปรับปรุงระบบไฟจราจรโดยใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหมภายใตแนวคิด “ทางแยกอัจฉริยะ 

- ปรับปรุงภูมิทัศนเมือง เพ่ิมไมดอก ไมประดับและพ้ืนท่ีสีเขียว ภายใตแนวคิด 

 “เมืองสวย น้ําใส ไรมลภาวะ” 

   - จัดทําซุมประตูเมือง ท่ีบริเวณหัวสะพานวังยาว 

   - ขุดลอกคู ในเขตเทศบาลนครตรัง เพ่ือแกปญหาน้ําทวมขัง และน้ําไหลไมทันเม่ือ
ฝนตกหนัก ซ่ึงเปนปญหามานาน 
   - จัดระบบการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือแกปญหาน้ําทวม น้ําเนาเสีย รวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบ  

   - ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นําสายไฟฟาสายเคเบิลโทรคมนาคมลงใตดินในถนนสายหลักภายใตแนวคิด “นครไรสาย” 

 5.4  จัดสรางศูนยการกีฬาและนันทนาการ ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา (Sport Science 
Center) พรอมประสานงบประมาณจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา   

 5.5  เมืองแหงความสมานฉันท 

   - สงเสริมการบริหารงานทางคณะกรรมการชุมชน ใหมีความเขมแข็ง เพ่ือชวยในการ 

แกปญหา พัฒนาและเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในชุมชน 

 5.6 จัดระบบการจราจร  โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการควบคุม         
สั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร การจัดระเบียบท่ีจอดรถ การพัฒนาทางเทา 
ทางจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหสามารถรองรับความตองการเดินทางเพ่ือคนท้ังมวล ภายใต
แนวคิด “ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว”   

 5.7  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
  -  สงเสริม สนับสนุน จัดระเบียบสังคมบูรณาการรวมรัฐ เอกชนและประชาชน       

ในการปองกันและแกปญหายาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “ชุมชนอุนใจ คืนลูกหลานใหพอแม” 
 

6. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : จัดการ การฟนฟู และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพ่ือสรางความเติบโตทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเทศบาลนครตรังท่ีจะตองมุงเนนใหเกิดความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา การอนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากร เพ่ือพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon city) 

  6.1  สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยพรอมกันปลูกไมยืนตน ไมดอก ไมประดับในเขต
เทศบาลนครตรัง ตามโครงการเมืองในสวน (City in the garden) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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  6.2 ปรับปรุงสวนสาธารณะใหเปนสถานท่ีท่ีสวยงาม ปลอดภัย เปนสวนสาธารณะแหง
ความสุข (Park of  Happiness)  
  6.3 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียอยางเปนระบบและน้ําในคลองท่ีใสสะอาด “คลองสวย      
น้ําใส ไรมลภาวะ”  เปน Land Mark แหงใหมในนครตรัง 

  6.4 สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนมาใชพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ และประหยัด
พลังงาน เชน ติดตั้งระบบโซลาเซลล เพ่ือประหยัดพลังงาน เปนตน 

                     6.5 แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการสงเสริมและให
ความรูในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใชซํ้าการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เพ่ือ
ลดปริมาณและตนทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนไดโดยงาย หรือขาย
และการกําจัดตามหลักวิชาการ เชน จัดสรางเตาเผาขยะไรมลพิษ เปนการกําจัดขยะอยางยั่งยืน เปนตน 

7. ดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและภัยพิบัติ : จัดระบบการรักษาความปลอดภัย
โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ือสรางรอยยิ้มใหชาวเทศบาลนครตรัง    
ไดอยูดีมีสุข ตามแนวคิด “นครแหงความปลอดภัย” 
  7.1 จัดรถสายตรวจ GPS ท้ังรถยนต รถจักรยานยนต ลาดตระเวนท่ัวเขตพ้ืนท่ีเทศบาล    
นครตรัง (Smart safety)  

  7.2 ติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ิมเติมท่ัวเมือง เชื่อมโยงเครือขายเอกชนและตํารวจ      
ในการดูแลความปลอดภัยและการจราจร 

  7.3 แจงเหตุดวนผานปุมฉุกเฉิน (S.O.S) ในพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดภัยคุกคาม เชน ในสวนสาธารณะ 
เปนตน 
  7.4 ปรับปรุงงานของสถานีดับเพลิงใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  เปนศูนยฝกระดับ
จังหวัด และระดับภาค 

  7.5 พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ของบุคลากรและเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
พรอมนาํระบบเทคโนโลยี อุปกรณสําหรับชวยเหลือประชาชน ใหมีความพรอมตอการรับมือกับสาธารณภัยใน
รูปแบบตาง ๆ 

           8.   นโยบายเรงดวน 
 

  “เพ่ือสรางรอยยิ้มใหชาวเทศบาลนครตรัง ไดอยูดีมีความสุข” ลดการสรางเง่ือนไขในการ
บริหารจัดการ ยึดหลักธรรม ไมทําลาย แกแคนผูใด สิ่งท่ีเปนประโยชนกับประชาชน และเทศบาลนครตรัง 
ตองรีบทําโดยเร็ว 
 

  เปนนครแหงความปลอดภัย 
   

 

   ติดตั้งกลอง CCTV เพ่ิมท่ัวเมือง เชื่อมเครือขายท่ี มีอยูแลวท้ังของรัฐและเอกชน         
เพ่ือความปลอดภัยทุกชุมชน 

   ปรับปรุงสถานีดับเพลิงใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

   จัดรถสายตรวจ จีพีเอส (GPS) ท้ังรถยนต และรถจักรยานยนต ลาดตระเวนท่ัวเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลนครตรัง  
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   เปนนครแหงความสุข 
 

  

   ปรับปรุงศูนยสาธารณสุขท้ัง 3 แหง เปนโรงพยาบาลชุมชน ดูแลสุขภาพประชาชนมีการ
ตรวจรักษาโดยแพทยแผนปจจุบัน และแพทยแผนไทย 

   จัดใหมีรถพยาบาลเคลื่อนท่ี (Health Mobile) บริการประชาชนตามชุมชน 

   ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ท้ัง 2 แหง ใหใชงานไดดี มีภูมิทัศนสวยงาม หองน้ํา
สะอาด และไดมาตรฐานรองรับการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

   เรงรัดดูแล ชวยเหลือ ผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 
     

   เปนนครแหงสีเขียวและสะอาด 
 

 

   พัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครตรัง ตามนโยบาย ขอ 2.1 

   ปรับภูมิทัศนบนเกาะกลางถนนสายหลัก บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดตรัง ใหสวยงาม 

   ขุดลอก ทอ คู คลอง ในเขตเทศบาลนครตรัง เพ่ือปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน 

   ขยะหนาบานเก็บทุกวัน นครตรังสดใส ไรมลพิษ มีเตาเผาขยะไรมลพิษ ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม 

   ปรับเมรุเผาศพทุกวัด ในเขตเทศบาลนครตรัง ใหเปนเมรุเผาศพไรมลภาวะ และสรางเมรุ
สําหรับเผาสัตวเลี้ยงท่ีทานรัก 

   นําสายไฟลงใตดิน ในถนนสายหลัก เชน ถนนพัทลุง ถนนเพลินพิทักษ ถนนหวยยอด 
ถนนรัษฎา ถนนกันตัง เปนตน ตามนโยบายนครไรสาย 
        

   เปนนครแหงการเรียนรู 
 

 

   พัฒนาระบบการศึกษา เขาถึงสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  พัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ และวิชาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละบุคคล 

   จัดหองเรียนกีฬา (Sports Classroom) เพ่ือพัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ 

   กอสรางศูนยศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง พรอมท้ังจัดสรางหองสมุดแหงการ
เรียนรู (T.K. Parks) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
        

   เปนนครของทุกคน 
 

 

   อํานวยความสะดวก WIFI ฟร ีในพ้ืนท่ีอันเหมาะสม เพ่ือการศึกษาเรียนรูของทุกคน 

   ทุกอาชีพมีสวนรวมในการสรางนครตรัง โดยการจัดตั้ง “สภาเมือง” 
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ทานประธานสภาเทศบาลนครตรัง ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ผูทรงเกียรติ  
นโยบายท้ังหมดท่ีกระผมนําเสนอมานี้ คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลนครตรัง ท่ีกระผมตองนํานโยบาย
ดังกลาว ไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง โดยการทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ตาง ๆ พรอมท้ังจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือบริหารจัดการเทศบาลนครตรังในระยะ 4 ปนี้  ท้ังนี้  เพ่ือ
ความสําเร็จตามชุดนโยบาย แกจน พัฒนาคน พัฒนาเมือง และจะรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีได
แถลงไวใหสภาเทศบาลนครตรังทราบทุกป และในโอกาสนี้ ตองขอบพระคุณทานประธานสภาเทศบาลนคร
ตรัง และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังทุกทาน ท่ีไดกรุณารับฟงการแถลงนโยบายในวันนี้ หากทานมีความ
ประสงคท่ีจะเสนอแนะขอคิดเห็นประการใด หรือตองการใหกระผมไดดําเนินการในเรื่องใด หรือตองการ
นําเสนอปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ขอไดโปรดแจงกระผมและทีมบริหารไดตลอดเวลา เพ่ือเราจะได
รวมกันแกไขปญหาความเดือดรอน ความตองการของประชาชน ท้ังนี้ เพราะเรามีจุดหมายเดียวกัน คือ      
เพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชนอยางแทจริง และเทศบาลนครตรังของเรามีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไป  
ขอขอบพระคุณครับ. 
 

 

 

        นายสัญญา    ศรีวิเชียร 

                                                นายกเทศมนตรนีครตรัง 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลประสาน   ทีมบริหารพัฒนา  ปวงประชามีความสุข 


